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RESUMO
O Sistema de Pericias Médicas do Exército Brasileiro se apresenta extremamenterelevante para o
controle da higidez e satde de todos os militares da Forc¢a Terrestre, sendo realizados exames
médico-periciais em Militares, ex-Militares e seus dependentes.
O oficial médico nomeado Médico Perito de Guarnigao (MPGu) e Médico Perito de Organizacao
Militar (MPOM), investido em fungdo que assegure a competéncia legal e administrativa do ato
profissional, através da inspecdo médica, podem concluir se o militar 6 portador ou nao de doenca ou
vitima de sequela resultante de acidente e, se reune condi¢6es para exercer determinadasatividades
militares; 0 que corresponde ao exame de aptidao/inaptidao fisica e/ou mental para o servico do
exército. Nesse contexto, o controle periédico de saide dos militares do Hospital de Guarnicao de
Maraba se torna primordial para a Prevengao e diagnéstico precoce de doengas,reabilitagao e o
retorno para o servigo dos militares desta organizagao. Portanto, avaliac&o do trabalho do Agente
Médico Perito (AMP) no controle periddico de sauide dos militares do H Gu Maraba, tornou-se um
campo para pesquisas e analises de sua importancia, bem como, o estudo de melhorias para as
instrugdes e normas oriundas dos escalées superiores para o Sistema de Pericias Médicas do
Exército, que apresentam constantesrevisées e atualizagées.
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ABSTRACT
The Brazilian Army Medical Expertise System is extremely relevant for the control of the health and
health of all Land Force military personnel, and medical and expert examinations are performed on
Military, former Military and their dependents.
The medical officer appointed Medical Expert Garrison and Medical Physician of Military Organization,
vested in function that ensures the legal and administrative competence of the professional act,
through medical inspection, can conclude whetheror not the military is bearer of disease or victim of
an accident sequel, andis in a position to perform certain military activities; which correspondsto the
physical and / or mental aptitude / disability examination for army service.In this context, the periodic
health control of the military of the Maraba Garrison Hospital becomes paramountfor the prevention
and early diagnosis of diseases, rehabilitation and the return to service of the military of this
organization. Therefore, the evaluation of the work of the Expert Medical Agentin the periodic health
control of H Gu Marabamilitary has becomea field for research and analysis ofits importance, as well
as the study of improvementsto the instructions and norms derived from upperechelons to the Army
MedicalSkills System, which feature constant revisions and updates.

Keywords: Medical Expertise. Military Periodic Health Control. Army.
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1 INTRODUGAO

A secgao de pericias Médicas do Hospital de Guarnigéo de Maraba,
apresenta Agentes Médicos Peritos (AMP) nomeados pela 8° Regiao Militar e
utilizam como protocolo as NORMAS TECNICAS SOBRE PERICIAS MEDICAS
NO EXERCITO (EB30-N-20.008).

O Sistema de Pericias utilizada no exército brasileiro segue normas
tecnicas prdprias, que foram elaboradas levando em consideragao a atividade
militar e a condigéo de sade dos militares em todas as organizagoes militares.
© Hospital de Guarnigaéo de Maraba (H Gu Maraba) corresponde a uma
Organizagao Militar de Satide, localizada nointerior do estado do Para, onde
encontramos a BR-230 (rodovia transamazé6nica), classificada como area de
localidade especial, com a missdo de promovertratamento médico-hospitalar e

odontolégico para os militares, ex-militares e dependentes do Exército
Brasileiro na regido; além de apoiar a 23? Brigada de infantaria de Selva. O
H Gu Maraba esté localizado em uma guarni¢ao especial, area de dificil
preenchimento do efetivo. Os militares transferidos para esta Organizacgdo
Militar de Saude (OMS) devem se encontrar aptos para o servigo do exército e,

de acordo com osprotocolos militares deverao realizar inspecdes e pericias

para o controle periddico de sauide pelos Agente Médico Peritos (AMP): Médico
Perito de Organizacao Militar (MPOM), Médico Perito de Guarnigao (MPGu)e
Junta de Inspecao de Satide Especial (JISE).

O Controle Periddico de Saude (CPS) corresponde a Inspecdes de
saude (IS) que visam verificar se os militares pertencentes aos efetivos do
Comando do Exército, preenchem os requisitos de satde necessdrios ao
desempenho profissional e militar, bem como evidenciar qualquer doenga

inicial, com finalidade preventiva, incluindo-se neste volume os militares
inativos designados para fungées naativa. Portanto, trata-se de inspecdes de
saudederotina no servigo ativo, devendoserrealizado em militares de carreira

e temporarios.



1.1 PROBLEMA

Em todas as esferas laborais, tanto empregados quanto empregadores

nao destinam a devida importancia aos exames periddicos de satide. No
ambito militar nado é diferente, seja pela confianga excessiva em sua
constituigao fisica comum ao grupo, seja pela pouca ocorréncia de
incapacitagao ou mesmo,pelafalta de atengao as condi¢6es de satdepréprias

e/ou laborais. Apesar das normastécnicas de pericias médicas do exercito
descreverem a obrigatoriedade e como deveserrealizado o controle periddico
de sate, é numerosa a quantia de militares que ainda nao se adequou a esse

tipo de procedimento.

1.2 OBJETIVOS

Com

a

finalidade de determinar a importancia do controle periddico de
satde do Hospital de Guarnigaéo de Maraba em 2019, o presente estudo

pretende analisar o atual Sistema de Pericias Médicas do Exército Brasileiro no

Hospital de Guarnigao de Maraba (H Gu Maraba), propondo melhorias e
identificando as

__

limitacdes, vantagens e desvantagens a

_

sua

operacionalizagao, integrando os conceitos basicos presentes nas NORMAS
TECNICAS SOBRE PERICIAS MEDICAS NO EXERCITO (EB30-N-20.008).

Para viabilizar a consecugdo do objetivo geral de estudo, foram

formulados os objetivos especificos, abaixo relacionados, que permitirao o

encadeamentoldgico do raciocinio descritivo apresentado neste estudo:

a. identificar o perfil e importancia do Controle Periddico de Satide do

Hospital de Guarnigao de Maraba (H Gu Maraba) no ano de 2019 pelo atual
Sistema de Pericias Médicas do Exército Brasileiro:

b. apresentar a execugao do ato médico-pericial a cargo do Agente

Médico-Perito (AMP); e

c. avaliar a aplicagao das Instrugées Gerais para as Pericias Médicas no

Exército (IGPMEx) no H Gu Maraba.



1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIGOES

A realizagéo de exames médicos periéddicos tem como objetivo,

prioritariamente, a preservacao da saude dos servidores, em fungao dosriscos

existentes no ambiente de trabalho e de doencas ocupacionais ou

profissionais. (BRASIL, 2009B).

A Vigilancia em Saude do Trabalhador (VST) vem se firmando como

uma area de atuacao da satide publica e, nesse sentido, necessita atentar para

essas mudangas em curso nos processos de satide/doenga e na atuagao da

saude publica em geral, a fim de poder dar respostasefetivas aos problemas

colocados para os trabalhadores problemas estes de ordem bastante

complexa e de dificil resolug&éo mediante unicamente agdes curativas e

preventivas. (ALVES, 2002).

Uma delimitagdo cuja explicitagaéo se faz necessaria é a da diferenga

entre saude do trabalhadore vigilancia em sate do trabalhador; embora as

acoes de vigilancia estejam inseridas teoricamente no campo da satide do

trabalhador, s€o as acgées em satide do trabalhador que se inserem na

vigilancia em satide do trabalhador, que é um campo de pratica articuladora de

acées. Portanto, vigilancia é agdo em torno de um objeto, no caso da vigilancia

em sade dotrabalhador, em torno de objetos que alteram, no sentido positivo,

a relagao entre processo de trabalho e satide. A informagao é elemento

deflagrador e de avaliag&o das agées, sendo fundamento essencial a vigilancia.

(MACHADO,1997).

Portanto, a avaliagao doperfil e da importancia do Controle Periddico de

Satde dos militares do Hospital de Guarnigao de Maraba no ano de 2019,

torna-se relevante, tendo como objetivos de avaliar o Sistema de Pericias

Médicas do Exército Brasileiro e propor um continuo aperfeigoamento das

NormasTécnicas.



2 METODOLOGIA

Serdo realizados os conceitos de pesquisa qualitativa e sera
empregada a modalidade descritiva.

2.1 REVISAO DE LITERATURA

O Exame Periddico de Satide corresponde a uma avaliagao médica

composta por avaliagéo clinica e, quando necessdario, exames

complementares, que visa identificar possiveis alteragdes de satide

relacionadas ou nao com

a

atividade laboral. Corresponde a uma ferramenta
importante na preveng&o e diagndéstico precoce das doengas ocupacionais e

mais prevalentes na populagao em geral, além de identificar eventuais

patologias relacionadas ao trabalho e, ainda, aferir fatores de risco

relacionados ao estilo de vida do trabalhador, através de diagnosticos como:
HipertensaoArterial, Diabetes, Obesidade, Dislipidemias e Arritmias Cardiacas

(ALVES, 2010),.

No ambito civil, os trabalhadores sAo obrigados a realizar os exames

periddicos de satide, sob pena de receberem sangées administrativas previstas

em lei. A realizaga€o de exames do trabalhador é exigida pela CLT

—Consolidagao das Leis do Trabalho no artigo 168. A regulamentacao deste

artigo deu-se através da Portaria do Ministério do Trabalho n° 3214/1978, em

especial com a Norma Regulamentadora N°7, que trata do PCMSO. Para o

servidor publico federal, o embasamento esta previsto no Art. 206-A da Lei n°

8.112/90, regulamentado pelo Decreto n° 6.856/09 e orientado pela Portaria

Normativa n° 04 de setembro de 2009.

O Controle Periédico de Satide do Pessoal Civil @ a pericia médica

destinadaa verificar o estado de sanidade fisica e mental do servidor civil, ao

longo do tempo de servigo (Decreto n° 6.856, de 25 MAIO 09). A periodicidade
do controle periédico de satide (CPS) sera realizada conforme os seguintes

intervalos de tempo: Bienal para os servidores com idade entre dezoito e

quarenta e cinco anos, anual para osservidores com idade acima de quarenta

e cinco anos e semestral para os servidores expostos aos raios X e irradiagdo

ionizante ou que desempenham atividades perigosas ou insalubres. Os



exames complementares a serem realizados para todos os servidores sao

hemograma completo; glicemia; EAS; creatinina: colesteroltotal e triglicerideos;

TGO e TGP; e citopatologia oncotica (Papanicolau), para mulheres. Para

servidores com mais de 45 anos, acrescenta-se o exame oftalmoldgico e para

os servidores com mais de 50 anos, acrescentam-se pesquisa de sangue

oculto nas fezes (método imunocromatografico); mamografia, para mulheres; e

PSA,para homens.(BRASIL, 2009)

No ambito do Exército Brasileiro, Os Agentes Médicos Pericias devem

seguir os preceitos da Normas Técnicas Sobre Pericias Médicas no Exército

(EB30-N-20,008) e sua doutrina aplicada na pratica pelos agentes envolvidos,

direcionam as agées de natureza médico-legal relacionadas as atividades

militares, orientando procedimentos administrativos como: reconsideragao,

recurso ou até mesmorevisdo perante o publico-alvo das pericias, entrando no

viés do contraditério e ampla defesa, conforme padronizado pela propria EB30-

N-20.008.

O controle periddico de satide do pessoal militar tera a periodicidadetrienal

para todos os militares em servicgo ativo, inclusive aqueles que forem

portadores de restrigGes por tempo indeterminado, anual para os militares que

exercem atividades especiais previstas no Volume IX da NTPMEx,

manipuladores de explosivos, motoristas, portadores assintomaticos do HIV e,

em cumprimento aos subitens 26.4 e 26.6 da secdo 9 da Portaria Normativa n°

1.174, de 5 de setembro de 2006,do Ministério da Defesa, para os portadores

de neoplasia maligna, sem critério de incapacidade, durante os cinco primeiros

anos

a

partir do laudo de aptiddo para o servigo ativo do Exército e semestral

para aqueles que operam com radiagées ionizantes e terapia antineoplasica;

parataifeiros e pessoal de rancho.

Os casos de militares portadores de deficiéncias funcionais permanentes

nao incapacitantes, que necessitem de restrigdes por tempo indeterminado

(exemplo: hipertensaoarterial, hérnia discal, etc), depois de completado o

prazo maximo de 36 meses consecutivos de restrigdes, deverdo ser

submetidos a controle periédico anual por médicoperito de guarnicao (MPGu).

A inspecao de satide docontrole periddico de sade (IS/CPS)tera validade,

também, para promogao, passagem para a reserva remunerada, inscrigéo e



matricula em cursos e missao no exterior, dentro de sua validade, ressalvados

Os casos com exigéncias especificas previstas em leis, editais ou normas.

Os padrées de satide para o controle periddico sao, basicamente, os

mesmos de ingresso, com a atenuante do desgastefisiolégico normal em

decorréncia da idade, bem como maior tolerancia nos indices mencionados no

AnexoK. A avaliagao pericial, diante de uma deficiéncia encontrada no militar,

deve considerar 0 prognéstico, a possibilidade de recuperagao, o tempo de

servigo, a especialidade, o grau hierarquico, bem como a repercussao nas

atribuigdes do militar. Quanto mais precocemente na carreira forem detectadas

causas de incapacidade, melhores serao as chances do militar se readaptar

funcionalmente. Os exames complementaresrelativos ao Controle Periddico de

Satide sao os constantes do Anexo M. Excepcionalmente, os militares de

carreira das qualificagdes militares nado Operacionais, que venham a ser

portadores de algumadeficiéncia decorrente da auséncia de membro, orgao ou

parte destes, que pelos padréesde avaliagdo para ingresso, seriam incapazes

definitivamente para o servigo militar, podem obter o parecer “Apto para o

Servigo do Exército, com restrigdes”, desde que nao implique em afastamento

definitivo de suas atribuigdes funcionais e escalas de servigo inerentes a seu

posto ou graduagao, a deficiéncia nao esteja relacionada a problemas

psiquiatricos e haja interesse expresso, por escrito, do militar. O militar nesta

condigao nao podera alegar ou requerer qualquer beneficio de incapacidade

retroativo. Nos casos de inspegdo de sade para o pessoal que manuseia

explosivos, especial atengéo devera ser prestada as patologias oculares,

incluindo a realizagao de fundoscopia e a preexisténcia de cirurgiasrefrativas,

© que incapacitaria o militar para esta fungdo (vide Anexo M). Nos casos de

inspegaéo de satide para o pessoal que manipula e administra terapia

antineoplasica, sao obrigatérios, além dos constantes do Anexo M, os

seguintes exames: hepatograma, acuidade visual e fundoscopia (investigar

Possivel neurite Optica) e dosagem de beta-HCG (para mulheres em idade

fértil).

As formas de conclusdopericial para militares em geral correspondem a

“Apto para o Servigo do Exército”; “Apto para o Servigo do Exército, com

restrigdes” observado o contido no Anexo W, deve ser aplicado



especificamente nos casos de: portadores assintomaticos do virus HIV;
portadores de doengas especificadas em lei, passiveis de cura ou controle:
Portadores de sequelas traumaticas nao incapacitantes, decorrentes de
acidente em servigo, doenga, moléstia ou enfermidade com relagdo de causa e
efeito a condigdes inerentes ao servico; portadores de proteses auditivas,
oculares e outras, desde que as respectivas fungdes estejam dentro doslimites
aceitaveis; ou militares que necessitem realizar Teste de Aptidao Fisica (TAF)
alternativo. Nos casos de incapacidade parcial ou total, temporaria ou definitiva,
verificada nas Inspegdes de Saude, deverdo ser adotadas as conclusdées

estabelecidas no VolumeXII destas normas.

Para os operadores de fontes de radiagdo ionizante, manipuladores de
explosivos e atividade de terapia antineoplasica os pareceres sao “Apto para a

finalidade a que se destina)”; “Incapaz temporariamente por ___ dias para a
finalidade a que se destina); ou “Incapaz definitivamente para a finalidade a
que se destina), por doenga(ou lesao) com (ou sem) relagdo de causae efeito
como servigo (fundamentado em DSO), estando apto para o servico do
Exército, (com restrigdes, se necessario)”.

Com a criagao das Instrugdes Gerais para as Pericias Médicas no
Exército (IGPMEx) em agosto de 2009 até a sua ultima atualizagao em 2013,
Objetivou-se uniformizar as técnicas periciais com as peculiaridades da
atividade militar e, posteriormente, 0 advento das Normas Técnicas sobre as
Pericias Médicas do Exército surgiu com a finalidade de estabelecer os
Processos que regulam a atividade técnica pericial, orientando técnica e
administrativamente os integrantes o Sistema Pericial do Exército Brasileiro.

Segundoa SociedadeBrasileira de Cardiologia,os principais fatores de
risco para DCV so: hipertensdo arterial, tabagismo, obesidade/sobrepeso;

dislipidemia; diabetes; sindrome metabdlica, fatores psicossociais e
sedentarismo. Todavia, devido ao tipo de cageutilizado na ficha ocupacional
para avaliar as questGes vinculadas aoestilo de vida (sedentarismo, estar
acima do peso, consumo de bebida alcodlica e cigarro), optou-se por
apresentar somente os dados; pois seriam necessdrias outras informagdes

para tratar comofatores de risco associados para as DCV.(MENDES,2017).



Portanto, partindo de premissas da Satide do Trabalhador (ST), os Exames
médicos Periddicos (EMP) podem se tornar Exames Periddicos de Satide
(EPS), em que a avalicdo nao se restrinja somente a anamnese médica, mais
que outros saberes sejam incorporados a essa pratica de sade e que
possuam um olharinterprofissional para as questées saude/trabalho; uma vez
que a ST traz consigo o desenvolvimento de alternativas de intervengao,
buscando,portanto, estabelecer causas de agravos a sua satide, reconhecer
seus determinantes, estimar riscos, dar a conhecer Os modosde prevencdo e

promoversatide. (MENDES;DIAS,1991).

2.2 COLETA DE DADOS

Na sequéncia do aprofundamento tedrico a respeito do assunto, o
delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados pelos seguintes
meios:entrevista exploratéria, questionario e grupofocal.

2.2.1Entrevistas

Com a finalidade de ampliar o conhecimento tedrico e identificar
experiéncias relevantes, serdo realizadas entrevistas exploratérias com os

Agentes Médico-Pericial (AMP), em ordem cronolégica de execugao:
Nome Justificativa

Membro da JUNTA DE INSPECAO DE SAUDE
ESPECIAL(JISE)

 

 

Cassiano Francisco Barbosa - Maj

 

 

 

Jodo Paulo Santos Nunes — Cap Médico Perito de Guarnigéo (MPGu)

Luciano Bevilacqua AdamiRibeiro - Cap Médico Perito de Guarnigao (MPGu)

Cristiane Rockenback-1° Ten Médico Perito de Guarnigaéo (MPGu)
 

Edison Miguelda Cruz Ferreira — 1° Ten Médico Perito de Organizagao Militar (MPOM)    
QUADRO1 - Quadro de Especialistas entrevistados

Fonte: Segao de Pericias Médicas do Hospital de Guarnig&o de Maraba



2.2.2 Questionario

O universo estudado correspondeu ao efetivo de militares que estao

servindo no Hospital de Guarni¢ao de Marabd no ano de 2019.

A amostra selecionada para entrevista de coleta de dadosfoi restrita aos

militares que atuam como Agentes Médico-Pericial, oficiais médicos militares

que compéem o Sistema de Pericias Médicas do Hospital de Guarnigao de

Maraba, associado a coleta de dados sobre as atividades desenvolvidas no

Controle Periddico de Saude dos militares do H Gu Maraba em 2019.

Dessa forma, utilizando-se dados obtidos nos questionamentos

qualitativos realizados com os citados militares, com

o

intuito de explorar os

fluxogramas de processos e organograma de fungdes citadas nas Normas

Técnicas sobre Pericias Médicas no Exército - NTPMEx (EB30-N-20.008).

3 RESULTADOSE DISCUSSAO

O estudo avaliou o perfil e importancia do controle periddico de saude
dos militares do H Gu Maraba em 2019 com relagdo ao Sistema de Pericias
Médicas do Exército, analisando o preconizado na IGPMEx.

As pesquisas e levantamento de dados a cerca do controle periodico de

saude dos militares do Hospital de Guarnigdo de Maraba, serao realizados

pelos registros eletrénicos dos atos médicos periciais, realizados através do

SIPMED.

E

ainda,pela avaliacdo das entrevistas dos Oficiais Médicos Peritos

da Sec¢ao de pericias Médicas do H Gu Maraba.

Questionados sobre o sistema de Pericias Médicas do Exército, os

Agentes Médico-periciais foram unanimes em apontar a importancia do registro

eletrénico dos atos médicos, em sua totalidade, realizados através da

ferramenta SIPMED. Devido a natureza de coleta sistematizada de dados e
emiss&ode relatdrios estatisticos, que sao Unico

e

restrito aos participantes do

Sistema de Pericias Médicas, porém, relatam as dificuldades de conexdo de



internet e EBnet estaveis na cidade de Maraba, acusandotranstornos para a

Secgao de Pericias.

Os Agentes Médico-Peritos foram questionados se a Avaliagdo Periddica

de Satide dos Militares do H Gu Maraba esta sendorealizada segundo as

Normas Técnicas sobre Pericias Médicas no Exército - NTPMEx (EB30-N-

20.008) e quanto a sua importancia. Responderam que nos ultimos 02 (dois)

anos, 0 Comandante do Hospital de Guarnigéo de Maraba, realiza reuniées

mensais com a segao de Pericias Médicas para acompanhartanto a situagao

de satide dos militares aptos, quanto a recuperacao da higidez dos militares

inaptos ou com restricdes. E ainda, publicou em boletim interno ordem para a

realizagao da avaliagdo Periddica de satde dos militares da ativa do H Gu

Maraba no ano de 2019, apdster observado quealgunsmilitares recentemente

transferidos, encontravam-se com restrigdes a algumasatividades desde suas

guarnigdes de origem. Com

a

realizac&o do controle periddico de saude, os

médicos peritos foram unanimes em destacar a importancia do diagnéstico

precoce de doengassilenciosas como sedentarismo, obesidade, dislipidemias,

hipertens&o arterial, insénia, estresse, ansiedade, alcoolismo e tabagismo

(SOUTO,2003).

Com relagdo a coleta de dados do Sistema de Pericias do Exército, 0

Hospital de Guarnigaéo de Maraba conta com umefetivo total de 193 militares.

Dentre estes, 178 militares se encontram aptos Para o servico do exército, 09

militares se encontram aptos com restrigdes e 06 militares em Licenga para

Tratamento de Satde Prépria (LTSP). Observou-se que no universo dos

militares aptos para o servigo do exército, o Controle Periédico de Satidefoi

muito importante no diagnéstico precoce de obesidade em 12 militares,

hipertensao arterial em 05 militares, diabetes mellitus em 03 militares,

Dislipidemia em 04 militares e Arritmia cardiaca em 01 militar; proporcionando

tratamento precoce e mudangasnoestilo de vida para promogao de satide de

toda a tropa; conforme demonstradono grafico abaixo:



Controle Periddico de Satide H Gu Maraba 2019

@ EfetivoTotal: 193

§ Obesidade: 12

® Hipertensao Arterial: 05

@ Dislipidemia: 04

© Diabetes Mellitus: 03

© Amitmia Cardiaca: 01

 

4 CONSIDERAGOESFINAIS

O estudo descreveu o perfil do estado de satide e determinou a

importancia do controle periddico dos militares do H Gu Maraba no ano de

2019, identificando o funcionamento do atual Sistema de Pericias Médicas do

EB.

A revisao deliteratura possibilitou que se conclua que o Hospital de

Guarnigao de Maraba segueo previsto nas Instrugdes Gerais para as Pericias

Médicas no Exército (IGPMEx) e nas NormasTécnicas sobre Pericias Médicas

no Exército - NTPMEx (EB30-N-20.008). Porém, a dificuldade em acesso

estavel ao SIPMED,tornou-se um fator estrutural que necessita de melhoria a

ser requerido no ambito do escalao superior, sobre a sistematica de sua

utilizagao e alimentagao de dados em guarnig6des especiais que passam por

problemasde acesso internet e a EBNet.

O controle periddico de satide é fundamental para avaliagdo do estado

de satide dos militares, e tem como um dosobjetivos orienta-los quanto aos



niveis dos fatores de risco, sejam eles fisicos, quimicos, bioldgicos ou
ergonomicos, a que estéo expostos em seus ambienteslaborais. Além disso,
observa-se que os exames médicos periddicos,identificam doengassilenciosas
precocemente, o que evita o agravamento das mesmas e possiveis

afastamentos das atividadesmilitares.

Essa preocupagdéo é€ um dever de todos os comandantes de

organizag6es militares do Exército Brasileiro, que precisam estar atentos as
condigdes de satide de seus subordinados. E por meio do controle periddico de
saude € possivel identificar, muitas vezes, e com certa antecedéncia, alguma

condigao impeditiva na satide do militar para o exercicio de suas fungdes no
ambiente laboral. Os resultados obtidos apresentam a aptidao com ou sem

restrigao, ou mesmo,a incapacidade dos militares para atuarem em condi¢gées
seguras e que nao comprometam a satide. Em caso de incapacidade, em que

sejam constatadas alteracgées que impecam o militar de atuar em suas

atividades, 0 mesmo recebera todas as instrugdes e orientagdes necessarias,

sendo encaminhado para 0 adequado acompanhamento docaso.

Considerando atividade militar como sendo atividade de alto grau de

estresse fisico e mental, propée-se a Diretoria de Sade do Exército uma
mudanga quanto ao tempo derealizagao do Controle Periédico de Saude de
trienal para anual, para que se assegure anualmente a promoversatide

REFERENCIAS

ALCANTARA, H. R. de. Pericia Médica Judicial Ed. Guanabara Koogan,
2006;

ALVES R.B. Vigilancia em satde do trabalhador e promogao da satide:
aproximagées possiveis e desafios. Cad. Satide Publica vol.19 no.1 Rio de
Janeiro Jan./Feb. 2003. Disponivel



em:<https://www.scielosp.org/scielo.php?pid=S0102311X2003000100036&scri

pt=sci_arttext&tIng=en>. Acesso em 10 set. 2019.

ASSUNGAOA. A. Uma Contribuigéo ao debate sobre as relagdes saude e
trabalho. Disponivel em:< https://www.scielosp.org/article/csc/2003.v8n4/1005-
1018/>. Acesso em 05set. 2019;

BRASIL. Decreto n° 6.856, de 25 de maio de 2009. Regulamenta o art. 206-A
da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990 - Regime Juridico Unico,
dispondo sobre os exames médicosperiddicos de servidores. Diario Oficial [da]
Unido, Brasilia, DE; 26 maio 2009b. Disponivel em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6856.htm>.
Acesso em: 20set. 2019;

EEPIPHANIO, EB; VILELA,J.R. P.X. Pericias Médicas — Teoria e Pratica. Rio
de Janeiro Guanabara Koogan 2009;

GOMEZ M.G. Saude do trabalhador: novas-velhas questoes. Disponivel
em:< https://www.scielosp.org/article/esc/2005.v10n4/797-807/pt/>. Acesso em
24 ago. 2019;

MENDES, R,; DIAS, E. C. Da Medicina do trabalho a saude do
trabalhador. Revista de satide publica, Rio de Janeiro, v. 25, n. 5, p. 341-349,
1991.

MENDESE.A. As condigées de satide dos trabalhadores a partir dos
exames periddicos de satide. Satide debate vol.41 no.112 Rio de Janeiro
jan./mar. 2017. Disponivel em:<http://dx.doi.org/10.159/0103-1104201711212>
Acesso em:10 set. 2019;

MINISTERIO DA DEFESA. Normas Técnicas sobre Pericias Médicas no
Exército - NTPMEx (EB30-N-20.008);

OLIVEIRA, S.G. Indenizagées por acidente do trabalho ou doenga
ocupacional, 5° ed, editora LTr;



SANTANA V. S. Satide do trabalhador no Brasil: pesquisa na pos-
graduagao. Rev. Satide Publica vol.40 special issue Sd0 Paulo Aug. 2006.
Disponivelem:<https://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttextpid=S0034
89102006000400015>. Acesso em 01 set. 2019;

SAVARIS, J.A. Curso de Pericia Judicial Previdenciaria. Nogdes
elementares para a comunidade médico-juridica: Sao Paulo: Conceito
Editorial, 2011;

SOUTO,D. F. Sadde no trabalho: uma revolugao em andamento. Rio de
Janeiro: Editora SENAC Nacional, 2003;

VIEIRA, SEBASTIAO |., JUNIOR, CASIMIRO P. Guia pratico do perito
trabalhista. Belo Horizonte: Ergo Editora LTDA.


