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ASO – ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL

PCMSO NR 07 – Exames ocupacionais

- Admissional

- Periódico

- Retorno ao trabalho

- Mudança de função

- Demissional



Para emissão do ASO é necessário: Registrar em prontuário 

medico

a) avaliação clínica, abrangendo anamnese ocupacional e 

exame físico e mental;

b) exames complementares, realizados de acordo com os termos 

específicos nesta NR e seus anexos.



Exame médico admissional, deverá ser realizada antes que o trabalhador 

assuma suas atividades;

Exame médico periódico, de acordo com os intervalos mínimos de tempo 

abaixo discriminados:

a) para trabalhadores expostos a riscos ou a situações de trabalho que 

impliquem o desencadeamento ou agravamento de doença ocupacional, ou, 

ainda, para aqueles que sejam portadores de doenças crônicas, os exames 

deverão ser repetidos:

a.1) a cada ano ou a intervalos menores, a critério do médico encarregado, ou 

se notificado pelo médico agente da inspeção do trabalho, ou, ainda, como 

resultado de negociação coletiva de trabalho;

a.2) de acordo com à periodicidade especificada no Anexo n.º 6 da NR 15, 

para os trabalhadores expostos a condições hiperbáricas;



b) para os demais trabalhadores:

b.1) anual, quando menores de 18 (dezoito) anos e maiores de 45 

(quarenta e cinco) anos de idade;

b.2) a cada dois anos, para os trabalhadores entre 18 (dezoito) anos 

e 45 (quarenta e cinco) anos de idade.



Exame médico de retorno ao trabalho, deverá ser realizada obrigatoriamente

no primeiro dia da volta ao trabalho de trabalhador ausente por período igual

ou superior a 30 (trinta) dias por motivo de doença ou acidente, de natureza

ocupacional ou não, ou parto

.

Exame médico de mudança de função, será obrigatoriamente realizada antes

da data da mudança.

Exame médico demissional, será obrigatoriamente realizado até a data da 

homologação, desde que o último exame médico ocupacional tenha sido 

realizado há mais de:

135 (centro e trinta e cinco) dias para as empresas de grau de risco 1 e 2, 

segundo o Quadro I da NR 4;
90 (noventa) dias para as empresas de grau de risco 3 e 4, segundo o Quadro I 

da NR 4.



Todo trabalhador designado para trabalhos em

espaços confinados deve ser submetido a exames

médicos específicos para a função que irá

desempenhar, conforme estabelecem as NRs 07,

incluindo os fatores de riscos psicossociais com a

emissão do respectivo Atestado de Saúde Ocupacional

- ASO.

http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr7.htm


Para cada exame médico realizado, o médico emitirá o Atestado de

Saúde Ocupacional - ASO, em 2 (duas) vias.

A primeira via do ASO ficará arquivada no local de trabalho do

trabalhador, inclusive frente de trabalho ou canteiro de obras, à

disposição da fiscalização do trabalho.

A segunda via do ASO será obrigatoriamente entregue ao

trabalhador, mediante recibo na primeira via.



O ASO deverá conter no mínimo:

a) nome completo do trabalhador, o número de registro de sua identidade e sua função;

b) os riscos ocupacionais específicos existentes, ou a ausência deles, na atividade do 

empregado, conforme instruções técnicas expedidas pela Secretaria de Segurança e Saúde no 

Trabalho-SSST;

c) indicação dos procedimentos médicos a que foi submetido o trabalhador, incluindo os 

exames complementares e a data em que foram realizados;

d) o nome do médico coordenador, quando houver, com respectivo CRM;

e) definição de apto ou inapto para a função específica que o trabalhador vai exercer, exerce 

ou exerceu;

f) nome do médico encarregado do exame e endereço ou forma de contato;

g) data e assinatura do médico encarregado do exame e carimbo contendo seu número de 

inscrição no Conselho Regional de Medicina.



Considera-se trabalhador autorizado para trabalho em altura 

aquele capacitado, cujo estado de saúde foi avaliado, tendo 

sido considerado apto para executar essa atividade e que 

possua anuência formal da empresa.

- seja realizado exame médico voltado às patologias que 

poderão originar mal súbito e queda de altura, considerando 

também os fatores psicossociais.

35.4.1.2.1 A aptidão para trabalho em altura deve ser 

consignada no atestado de saúde ocupacional do trabalhador.



PARECER CREMEB N°54/09 (Aprovado em Sessão da 1ª Câmara de 07/08/2009) 

Expediente Consulta nº 161.145/08 

Assunto: descrição de uso de Medicação por parte de motorista profissional em 

Atestado de Saúde Ocupacional. Relator: Paulo Sérgio Alves Correia Santos. 

Ementa: Fica vedado ao Médico do Trabalho examinador registrar no Atestado 
de Saúde Ocupacional informações que venham a violar o sigilo médico no 

exercício de sua profissão. Em situações que possam vir a colocar em risco a 

saúde dos empregados ou da comunidade, estes dados deverão ser 

registrados exclusivamente em prontuário médico. 



PARECER CREMEB Nº 20/12 (Aprovado em Sessão Plenária de 15/05/2012) 

EXPEDIENTE CONSULTA N.º 204/12.

ASSUNTO: Critérios utilizados pelo Médico do Trabalho no preenchimento do 

ASO. 

RELATOR: Cons. Raimundo José Pinheiro da Silva EMENTA:

O conteúdo mínimo do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) é determinado 

pela Lei 6.514/77, Portaria 3.214/78, Norma regulamentadora n° 7. 

Não compete ao empregador ordenar a inclusão de observações de qualquer 

espécie no ASO. 



Responsabilidade na emissão do ASO:

Civil – Declarações sobre capacidade de trabalho

Penal – Falsificação ou adulteração de documentos, art:302 – prevê 

pena de um ano de detenção e multa.

Ética – Vários artigos do CEM 11,12,13, 50, 56, 58, 59, 76, 78, 80, 85 e outros
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