
EXAMES MÉDICOS 

O que são? 

Para que servem? 

Como devem ser realizados? 

Do ingresso na empresa à demissão do trabalhador, os bancos são obrigados a realizar 

uma série de exames médicos em seus funcionários, para verificar o estado de saúde que 

apresentam e diagnosticar se têm algum tipo de doença, profissional ou não, ou 

qualquer quadro clínico que possa vir a desencadeá-las. 

Estes exames integram o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 

(PCMSO) e têm caráter de prevenir e fazer o diagnóstico precoce dos agravos à saúde 

relacionados ao trabalho e de constatar a existência de doenças profissionais ou danos 

irreversíveis à saúde do trabalhador. 

Caso neles se venha a diagnosticar doença ocupacional, o trabalhador deverá ser 

encaminhado ao INSS, com emissão de CAT (Comunicação de Acidente do Trabalho), 

para ser afastado das atividades, ter seus direitos previdenciários acionados e iniciar o 

tratamento necessário. 

Em casos em que sejam identificados fatores que possam desencadear doenças 

profissionais ou não, os serviços médicos que realizarem os exames deverão determinar 

às empresas a adoção de medidas cabíveis de controle de riscos no ambiente de trabalho 

e encaminhar o trabalhador para tratamento. 

 

Como devem ser realizados 

Os exames médicos devem ser acompanhados de um relatório com histórico detalhado 

do quadro de saúde do trabalhador e descrição de sua atividade profissional. A avaliação 

clínica deve englobar a história clínica e ocupacional e exame físico. 

Quando necessário, o médico responsável deverá solicitar exames complementares que 

serão obrigatoriamente pagos pelo banco. 

TIPOS DE EXAMES E SUA INDICAÇÃO 
 

Admissional - antes do início das atividades. 

 

Periódico - uma vez ao ano ou a intervalos menores a critério do médico encarregado, 

por determinação do médico Agente de Inspeção do Ministério do Trabalho ou ainda 

como resultado de negociação coletiva. 

 

Demissional - obrigatoriamente antes da demissão. 

 

De retorno - obrigatoriamente no primeiro dia da volta, quando a licença tiver sido 

superior a 30 dias por doença ou acidente de natureza ocupacional, ou não, ou licença 

maternidade. 

 

De mudança de função - obrigatoriamente antes da mudança de função. 

O médico examinador deve ter formação em Medicina do Trabalho, só podendo ser 

substituído por outro especialista, a critério do coordenador do PCMSO, quando não 

houver profissional na localidade onde a empresa está instalada. 

 

Prazo de validade 
O exame médico periódico pode substituir o exame demissional quando realizado 

dentro do período de até 135 dias antes da demissão. Isso significa que se o funcionário 

for demitido dentro desse período não será necessário realizar exame demissional. 



ALERTA: Alguns bancos se utilizam desse exame para efetuar demissões. Por isso é 

indispensável que o trabalhador fique atento a todas as anotações feitas pelo médico em 

seu prontuário. Deve conferi-las detalhadamente antes de assinar o laudo. 

 

Direitos e Deveres 

Após a realização do exame, o bancário terá direito à cópia do Atestado de Saúde 

Ocupacional (ASO) com reprodução fiel de sua condição de saúde. Esse atestado deve 

conter os riscos ocupacionais específicos à atividade do empregado, ou registrar a 

ausência deles; e ainda a indicação dos procedimentos médicos a que foi submetido o 

trabalhador, incluindo-se os exames complementares e data em que foram realizados. 

 

ATENÇÃO!!!!! Não assine o atestado se: 

- Estiver em branco; 

- Não descrever o estado atual de sua saúde. 
 

ATESTADO MÉDICO 

Prazo de 48 horas para entrega no local de trabalho, com protocolo. 

 

EMISSÃO DE CAT EM CASO DE ASSALTO 

Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da 

empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a 

perda ou a redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. A perda 

ou redução da capacidade para o trabalho pode advir tanto de problema físico quanto 

mental. 

 

Assalto em agência bancária caracteriza-se como acidente do trabalho em 

relação a todos os bancários presentes durante o evento. 

 

Assim, sempre que uma agência bancária for assaltada, a empresa deve emitir a 

CAT para todos os trabalhadores envolvidos no infortúnio, encaminhando-a ao INSS, 

não cabendo a ela, empresa, dizer se houve ou não redução ou perda da capacidade, já 

que isso é de responsabilidade do Instituto. O funcionário da agência assaltada tem o 

direito de retirar-se do trabalho após o incidente para passar pelo médico, solicitando o 

laudo e exigir a emissão da CAT. O banco é obrigado a registrar uma CAT para cada 

assalto, independente de qual seja o intervalo entre eles.  

Ao contrário dos casos de acidente ou doença profissional, essa CAT/Assalto não requer 

afastamento das funções: ela é o registro da exposição a que o bancário foi submetido. É 

indispensável que o trabalhador guarde suas vias de cada uma delas. Se futuramente a 

pessoa vier a desenvolver quadros de doenças, (hipertensão e problemas psicológicos, 

por exemplo) as CATs serão documento que comprovará o nexo entre o distúrbio e as 

condições de trabalho. Os funcionários que eventualmente sofram ferimentos durante o 

assalto têm direitos a se afastar para tratamento. 

 

No caso de recusa da empresa, podem emitir a CAT, o próprio trabalhador, o 

médico que o assistiu, qualquer autoridade pública ou o sindicato. Faz-se, no entanto, 

necessário lembrar que a obrigação pela emissão da CAT é da empresa, pelo que 

devemos desenvolver todos os esforços para que ela cumpra sua obrigação. 

 

 



IMPORTANTE - Embora seja direito dos trabalhadores, muitas chefias recusam-se a 

emitir CAT/Assalto. Se isso ocorrer em sua agência, procure imediatamente o Sindicato 

para fazer valer seu direito. Pelo acordo que temos com o banco, a agência assaltada 

pode permanecer aberta, mas com funcionários alocados de outras agências. 

 

*** 


