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RESUMO
Diversas caracteristicas tornam tao distintas as carreiras dos profissionais civis e militares, que vaodesde as caracteristicas do emprego, ao regimejuridico, aos direitos, deveres e atribuigdes de cadacarreira. No Ambito do Exército Brasileiro, de acordo com o que € especificado nas Normas TécnicasSobre Pericias Médicas No Exército (NTPMEx), a Verificagao de Capacidade Laborativa (VCL) éaPericia médica realizada para avaliar o estado de satide fisica e mental dos militares e servidores

com o funcionamento de exames médico Periciais semelhantes no Ambitocivil, para desta maneiratentar perceber toda a importancia desta atribuigéo dos peritos médicos militares. Conclui-se que aVCLse constitui num exame essencial Para a preservacao da satide fisica e mental dos militares eservidores civis no Exército, e a figura do agente médico pericial é de inegavel importancia para aplena manutengao da tropa.

Palavras-chave:Verificagao de Capacidade Laborativa. VCL. Pericias Médicas no Exército.

ABSTRACT
Several characteristics make so distinct the careers ofcivilian professionals and the military, rangingfrom characteristics of usage, legal aspects,rights, duties and the attributions of each career. In thescope of theBrazilian Army, acording to the specified by the technical Precepts on forensic medicalexaminations in the Army (translated: NTPMEx), the verification of work capicity (translated: VCL)isthe forensic medical examination employedto evaluate the state of Physical and mental health of themilitary and civilian public servants in the Army. In the scopeofthecivilian sectors, the evaluation ofwork capacity in the diversefields of labour assume their ownrites, which in some aspectsdiffer fromthe Armyand,in others, resemble. The present study is a review of what constitutes VCLin the scopeof the Army, makesa brief comparition with the functioning of forensic medical examinations which arealike in the civilian scope, thus trying to realize all the importance ofthis attribution of the militaryforensic physicians. The conclusionis that VCLis essential for the preservation of the physical andmental health of the military and civilian public servants in the Army, and that the figure of forensicmedical examinatoris of undeniable importanceforthe full maintenanceofthe troops.

Keywords:Verification of Work Capacity. Forensic Medical Examinationsin the Army.

 

* Capitao Médico do Servigo de Satide. Graduagao em Medicina pela Universidade Federal dePernambuco (UFPE) em 2006.Residéncia Medica em Pediatria pela Universidade Federal da Bahia(UFBA) em 2009. Pés-graduado em Ciéncias Militares pela Escola de Satide do Exército (EsSEx) em2010.

**" Major do Quadro Complementar de Oficiais (Direito). Diplomado na ESG (Curso de DireitoInternacional dos Conflitos Armados) em 2017.



1 INTRODUGAO

O presentetrabalho tera como objetivo fazer uma comparacao entre uma das
inspegéesderotina no servigo ativo, a Verificagao de Capacidade Laborativa (VCL),
nos Ambito civil e militar, enfatizando as diferengas em cada setor, bem como as
particularidades e a importancia de tal exame médico no Exército Brasileiro,

Existe umasérie de diferencas e caracteristicas que tornam taodistintas as
carreiras dos profissionais civis e militares, que vao desde as caracteristicas do
emprego,ao regimejuridico, aos direitos, deveres e atribuig6es de cada carreira, de
maneira que se torne natural a necessidade de aplicagées diferenciadas para o
conceito de capacidade laborativa. Tal conceito ja foi tantas vezes definido na
literatura especializada no campo das pericias médicas, de maneira que resta
poucas duvidas sobre a sua definigéo. Ainda assim, tal trabalho pretende
acrescentar algumas observagées sobre tema, ao levar em consideragao o fato de
que as peculiaridades da vida castrense saotantas, que deveria fazer-se necessario
um diferente entendimento de capacidade laborativa, tamanhas sao as atribuigdes
do servidormilitar.

A fim de melhor elucidar esta questao, sera abordado o assunto de maneira a
apresentar alguns aspectos da literatura sobre pericias médicas no ambito militar e
civil, principalmente no que diz respeito A VCL dos seus respectivos profissionais,
sem qualquer pretenséo de esgotar o assunto e dar a resposta final para o
problema, pois vale ressaltar que o interessado neste assunto, como em qualquer
assunto meédico pericial, deve estar constantemente atento aos regulamentos e
manuaisdasinstituigdes especificas.

1.1 PROBLEMA

Para a realizagdo de um estudo coerente e capaz de trazer contribuigdes
Uteis ao EB, calcado na metodologia cientifica, faz-se necessaria a definicao do
problemapara o qual sera buscada uma das Possiveis solugdes.

No Ambito do EB, de acordo com o que é especificado nas Normas Técnicas
Sobre Pericias Médicas No Exército (NTPMEx), a Verificagao de Capacidade
Laborativa (VCL) é a pericia médicarealizada Para avaliar o estado de satide fisica
€ mental dos militares (de carreira e temporarios) e servidores civis ja pertencentes
ao efetivo do Comando do Exército, toda vez que houver alteracdéo do estado
sanitario do militar ou servidor publico, constatado pelo médico atendente da OM e



obrigatoriamente nas seguintes situagdes: antecipagao de Licenga Gestante; a cada

30 (trinta) dias consecutivos de internagao hospitalar; e alta hospitalar.

Emtal definigao esta inserido alguns problemas que deverao ser abordados a

luz da literatura das proprias NTPMEx, e da literatura sobre pericias médicas, em

geral.

Sobre a definigéo de capacidade laborativa, o Manual de Pericia Oficial em

Saude do Servidor Publico Federal (MPOSSPF), afirma o seguinte: “E 0 estado

fisico e mental que define se o servidor ptblico esta em condicGes para exercer as

atividades inerentes ao cargo. Ter capacidade laborativa significa que o

inspecionado _retine as condigées compativeis com o desempenho dessas

atividades. Importante ressaltar que a capacidade laborativa nado implica

obrigatoriamente na auséncia de doenca ou lesdo. Na avaliagao da capacidade

laborativa do examinado deve ser considerada a repercussdo da sua doenga ou

lesao no desempenhodasatividades laborais.” A ressalva de que € possivel estar

doente ou lesionado e ainda assim estar dotado de capacidade laborativa pode

parecer obvia ou desnecessaria, mas torna-se importante diante da necessidade do

agente médico-pericial (AMP) tomar uma deciséo em seu laudo — em outras

palavras, nao basta que o AMP declare se existe a doenga oulesdo, e que confirme

se existe nexo técnico ou nao. A decisdo queprecisa ser tomadapelo perito diz mais

respeito justamente aos conceitos de capacidade ou incapacidadelaborativa, e a

omiss&o detal decisdo resulta fatalmente num laudo inconclusivo e, em algumas

vezes,inutil. Sobre algumascaracteristicas do laudo pericial, o mesmo MPOSSPF

declara: “O laudopericial compde pega legal que serviré de base a todo o processo

€, portanto, nao podera conter: insuficiéncia e imprecisdo nos dados; incoeréncia

entre os dados encontrados e o diagndstico firmado; indecisdo, prejudicando o

julgamento da conclusao.” Outro ponto a ser destacado na definicao de capacidade

laborativa citada acima diz respeito a énfase que é dada nas“atividades inerentes

ao cargo”. Quandoseverifica ou se analisa a capacidade laborativa de um servidor

civil ou militar, uma das variaveis a serem consideradas para se chegar a uma

concluséo sempre € quais as atividades que se fazem necessarias para o pleno

desempenhodetal cargo.

E verdade que caracterizar as atividades inerentes ao cargo do servidor

publico militar nao é tarefa simples, ao se levar em conta todo o amplo espectro de

missdes das Forgas Armadas,toda a diversidade de diferentes profiss6es em suas



armas, quadros € servigos, e que parte da analise empreendida pelo AMPdurante a
VCL reside justamente em perceber a repercussao da doenca ou lesdo no
desempenho dasatribuicgdes de cada cargo. Mas no trecho “avaliar o estado de
saude fisica e mental dos militares e servidores civis” da definigaéo de VCL das
NTPMExfica claro que nao é apenas isso que é feito em tal exame, que essa
avaliagéo do estado de satde fisica e mental € apenas uma parte do
trabalho que é feito durante a VCL, e que esta definigao talvez esteja ate mesmo
incompleta.

Neste contexto,tal trabalho se propéea fazer umareviso do que seria a VCL
no ambito do EB, fazer uma breve comparagao com o funcionamento de exames
médico periciais semelhantes no Ambito civil, para desta maneira tentar perceber
toda a importancia desta atribuigdo dos peritos médicos militares.

1.2 OBJETIVOS

Doravante ser&o apresentados os objetivos gerais e especificos deste estudo,
estabelecendo a forma comosera trabalhada a questao da importancia da VCL.

Objetivo Geral

O presente estudo pretende fazer uma revisdo do que seria a VCL no ambito
do EB, fazer uma breve comparagao com o funcionamento de exames médico

periciais semelhantes no Ambito civil, para desta maneira tentar perceber toda a
importancia desta atribuigéo dos peritos médicos militares.

Objetivos Especificos

Coma finalidade de delimitar e alcangar o desfecho esperado para o objetivo
geral, levantou-se objetivos especificos que conduzirao na consecugaéo do objetivo
deste estudo, os quais sdo transcritos abaixo:

a. Definir a VCL.

b. Definir capacidadelaborativa.

Ce Definir e caracterizar incapacidade laborativa.

d. Classificar incapacidadelaborativa.

e. Definir invalidez.

if Comparara avaliagao da capacidadelaborativa nos ambitoscivil e militar.

g. Perceber a importancia da VCL.



1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUICOES

O Exército Brasileiro possui em suas NTPMEx o regulamento especifico que
da 0 escopoda atuagao do médico perito em todasas suasatribuigdes. Entre elas, a
de Verificagao da Capacidade Laborativa dos militares (de carreira e temporarios) e
servidores civis j4 pertencentes ao efetivo do Comando do Exército. Neste amplo
espectro de servidores militares (com todas as diferentes profiss6es em suas armas,
quadros

e

servigos)e civis torna-se necessario que o AMP tenhaconhecimento das
atividades que se fazem necesséarias para o pleno desempenhodetais cargos. E
atribuigao do AMPescolher pareceres que sejam precisos e conclusivos, no quediz
respeito aos conceitos de capacidadeou incapacidade laborativa, e invalidez.

Neste contexto, é muito importante que tal assunto seja alvo de debates e
estudos por parte dos militares, com enfoque na discuss4o de importantes conceitos

inerentes ao tema.

Com o presente estudo pretende-se contribuir para o EB através da revisdo

de alguns conceitos necessarios para a avaliagao de capacidade laborativa de

profissionais em variados Ambitos,inclusive no militar.

2 METODOLOGIA

O presente estudo devera serrealizado através da revisao tedrica do assunto,

através da consulta bibliografica a regulamentos do EB, documentos e manuais de

outrasinstituigdes, até a fase de andlise e discussdo das informagdes abordadas

neste processo(discussdode resultados).

a. Fontes de busca

- Normas Técnicas Sobre Pericias Médicas No Exército (NTPMEx);

- Manual de Pericia Oficial em Saude do Servidor Publico Federal;

- Manual de Pericia Médica da Previdéncia Social;

- ManualTécnico de Pericia Médica Previdencidria;

- Lei N° 8.213, de 24 dejulho de 1991;

- Manual Técnico de Procedimentos da Area de Reabilitagao Profissional -
Volumes| eII;



- Manual sobre Pericia Médica do Conselho Federal de Medicina;

- Manualsobre Pericia Médica da Prefeitura do Rio de Janeiro.

b. Estratégia de busca para as bases de dadoseletrénicas

A fim de realizar a busca a respeito do assunto sera utilizada a localizagao de

dados eletronicos, por meio de sites de busca na internet. A fim otimizar a busca,
seraoutilizados os seguintes termos descritores: "capacidade laborativa”, “VCL”.

3 RESULTADOSE DISCUSSAO

A pericia médica é ato privativo do médico investido em fungao que assegure
a competéncia legal e administrativa do ato profissional, a fim de contribuir com

autoridades administrativas, policiais ou judiciarias na formagao de juizos a que

estéo obrigados. Portanto, o esclarecimento de questées importantes para a

concluséo de problemas detais autoridades é necessdario, devendo serfeito de

maneira criteriosa, inequivoca,e cientifica.

Algumas questées de estudo podem ser formuladas no entorno dos objetivos

especificos listados acima, e que a partir deste ponto da discuss4o, serao

explorados e explicados, tomando porbaliza as informagéeslocalizadasatravés da

metodologia de busca nos textos de referéncia. Esperamos que através da

resolugao de cada um dessesobjetivos, seja alcangado o objetivo geral, e que se

perceba toda a importancia da VCL comoparte do trabalho do perito médico militar

no Exército Brasileiro.

a. O que é a Verificagaéo de Capacidade Laborativa? A Verificagdo de

Capacidade Laborativa (VCL), no ambito do Exército, 6 a pericia médica realizada

para avaliar o estado de saude fisica e mental dos militares e servidores civis ja

pertencentes ao efetivo do Comando do Exército, toda vez que houveralteragao do

estado sanitario do militar ou servidor publico, constatado pelo médico atendente da

OMe obrigatoriamente nas seguintes situagdes: antecipagao de Licenga Gestante; a

cada 30(trinta) dias consecutivos de internagao hospitalar; e alta hospitalar.

Para militares de carreira, serao utilizados, em resumo, os seguintes
pareceres: “Apto para o Servigo do Exército”; “Apto para o Servicgo do Exército, com

recomendagées”; “Incapaz temporariamente para o Servigo do Exército”; “Incapaz
definitivamente para o Servigo do Exército. Nao é invalido”; e “Incapaz



definitivamente para o Servigo do Exército. E invalido”.

Para servidores publico serdoutilizados, em tesumo, os seguintes pareceres:
“Apto para o exercicio de suas fungées”: “Incapaz temporariamente para o exercicio
de suas fungées”; “Incapaz definitivamente para © exercicio de suas fungdes.
Convémser readaptado”; e “Invalido para o Servigo Publico em geral”.

No caso da Verificagéo de Capacidade Laborativa de militares temporarios,
serao utilizados, em resumo, os seguintes pareceres: “Apto A”, “Incapaz B-1”",
“Incapaz B-2”, e “Incapaz C”. o parecer “Apto A”significa que o(a) inspecionado(a)
Satisfaz os requisitos regulamentares, possuindo boas condi¢gées de robustezfisica,
podendo apresentar pequenas lesdes, defeitos fisicos ou doengas, desde que
compativeis com o Servigo militar; o parecer “Incapaz B-1” significa que o(a)
inspecionado(a) encontra-se incapaz temporariamente, podendo ser recuperado a
curto prazo (até um ano); o parecer“Incapaz B-2"significa que 0(a) inspecionado(a)
encontra-se temporariamente incapaz, podendo ser recuperado(a), porém sua
recuperagao exige um prazo longo (mais de um ano) e as lesées, defeitos ou
doengas de que é portador(a), desaconselham sua incorporagao ou matricula; o

parecer “Incapaz C” significa que o(a) inspecionado(a) é incapaz definitivamente
(irrecuperavel), por apresentar lesdo, doenga ou defeito fisico considerado incuravel
e incompativel com o Servigo Militar.

Evidentemente que existe toda uma série de observagées que devem ser
feitas pelo perito médico militar, na ocasido de cada tipo diferente de VCL, que nao

foram citadas acima, tendo em vista que este trabalho nao tem objetivo de esgotar
todos os detalhes da ampla tarefa que é a VCL. Para objetivos de pesquisa, sugere-
se consultar as NTPMEx,referenciada neste trabalho.

b. O que é capacidade laborativa? Capacidade laborativa é a expressao

usada para avaliar se o cidad&o esté apto ou nao para o trabalho. Existem

divergéncias e motivo de embates continuos entre empregados e empregadores,
Estado (representado pelos juizes, promotores e Previdéncia Social), médicos

peritos e advogadosdos reclamantes e dos reclamados.

E 0 estadofisico e mental que define se o profissional esta em condigées

para exercer as atividades inerentes ao cargo. Ter capacidade laborativa significa

que o examinado retine as condigées morfopsicofisiologicas compativeis com o

desempenho dessasatividades. Importante ressaltar que a capacidade laborativa



nao implica obrigatoriamente na auséncia de doenga ou lesdo. Na avaliagdo da
capacidade laborativa do examinado deve ser considerada a repercussdo da sua

doenga ou les&o no desempenhodasatividadeslaborais.

A analise da capacidade laborativa do servidor frente a uma doenga ou
agravo requer competéncia técnica, habilidade para avaliar o estado de sade do
servidor e conhecimentosdarelac&o satide e trabalho. Ao elaborar o laudo, o perito

Oficial em satide deve se valer de conhecimento técnico de sua area de atuagao e

fundamentos legais para dirimir questées relacionadas ao direito. O perito deve

conhecer0 tipo de trabalho do avaliado e, sobretudo, investigar em quais condigdes
sao desenvolvidas as atividades laborais, envolvendo o ambiente e a organizagao

do trabalho, bem comosuas relagées sécio-familiares, podendoinclusive realizar

visitas ou inspegdes ao posto de trabalho.

Na medida em que a avaliagdo da capacidade laboral requer atengao e

observancia a complexa dinamica do adoecimento e as incapacidades decorrentes,

aos multiplos fatores determinantes e condicionantes da satide, pressup6e a adogao

do enfoque biopsicossocial.

c. O que € incapacidade laborativa? De acordo com as NTPMEx,

incapacidade é a perda temporaria ou definitiva pelo inspecionado da capacidade

laboral em decorréncia das repercusséesclinicas de determinada patologia. Por sua

vez, Incapacidade Para o Servigo no Exército é a perda temporaria ou definitiva pelo

militar da capacidade laboral para servicgo ativo no Exército. Diferencia-se da

invalidez, que gera a incapacidadelaboral tanto no Exército como no meiocivil.

A incapacidadepara

o

trabalho foi definida pelo INSS como a impossibilidade

do desempenho das fungdes especificas de uma atividade em consequéncia de

alteragdes morfopsicofisiologicas provocadaspor doenga ouacidente.

Na avaliagao da incapacidade laborativa é necessario ter sempre em mente

que 0 ponto de referéncia e a base de comparagdo devem ser as condi¢gdes daquele

proprio examinado enquanto trabalhava, e nunca os da média da coletividade

operaria.

O Perito Médico, no Ambito previdenciario, deve atentar a situagéo do

segurado antes do afastamento do trabalho: qual a funcdo exercida, data e idade da

sua contratagéo, tempo de trabalho exercido antes do afastamento, qual o vinculo

empregaticio, outras fungdes desempenhadasanteriormente.



d. Como se classificam as incapacidades laborativas? O conceito de
incapacidade deve compreender em sua analise os seguintes parametros: o graue
a dura¢ao da incapacidadee a abrangéncia datarefa desempenhada.

Quanto ao grau, a incapacidade laborativa pode ser parcial ou total:
Considera-se como parcial o grau de incapacidade que limita o desempenho das
atribuigdes do cargo, sem risco de morte ou de agravamento, embora nao permita
atingir a média de rendimento alcangada em condigdes normais; Considera-se como
incapacidade total a que gera impossibilidade de desempenharas atribuigdes do

cargo, fung¢ao ou emprego.

Quanto a duragdo, a incapacidade laborativa pode ser temporaria ou
permanente: Considera-se temporaria a incapacidade para a qual se pode esperar

recuperacao dentro de prazo previsivel; Considera-se permanente a incapacidade

insuscetivel de recuperagao com os recursos da terapéutica, readaptacao e

reabilitagao disponiveis a épocada avaliagao pericial.

e. O que é invalidez? No Ambito militar, de acordo com as NTPMEx, invalidez
€ a perda definitiva pelo inspecionado das condigdes minimas de satde para o
exercicio de qualquer atividade laboral formal, no Ambito civil e militar. A
incapacidadepara

o

servico ativo no Exército nado se equiparaa invalidez.

Entende-seporinvalidez do servidor publico civil a incapacidade permanente
e total para o desempenho das atribuigdes do cargo, fungao ou emprego. Considera-
se também invalidez quando o desempenhodasatividadesacarreta risco a vida do
servidor ou de terceiros, o agravamento da sua doenga, ou quando a produtividade
do servidor nao atender ao minimo exigido para as atribuigdes do cargo, fungao ou
emprego.

No ambito previdenciario, invalidez pode ser conceituada como a
incapacidadelaborativa total, permanente ou com prazo indefinido, omniprofissional
ou multiprofissional e insuscetivel de recuperagao ou reabilitagao profissional, em

consequéncia de doenga ou acidente. Para indicagéo de aposentadoria por
invalidez, 0 perito médico devera considerar a gravidade

e

irreversibilidade da
doengaou lesao, a impossibilidade de se determinar um prazo de recuperagao, sua
repercussao sobre a capacidade laborativa, bem como a insuscetibilidade a

reabilitagao profissional.

Neste ponto, seria interessante e importante para o desenvolvimento do



trabalho, de maneira a alcangar objetivos especificos e gerais, discorrer um pouco
sobre esta avaliagao que necessariamente sempre devera ser feita pelo perito
médico, quando so apreciadososcritérios que definem

e

classificam a invalidez,

A definigao de invalidez 6 uma questao que por vezes resulta em duvida e
controvérsia, por dependerdecritérios subjetivos, da aplicagao destes critérios nas
mais diversas ocupagées, e nos mais diversos individuos (com todas as suas
diferentes vivéncias em termos de escolaridade, experiéncia profissional, limitagdes
pessoais, etc.), e pelas diferentes maneiras quetais critérios sao apreciados pelos
diferentes agentes. Diante de tais dificuldades, torna-se necessario a criagao de
critérios cada vez mais objetivos, que deixem uma margem de duvida e de
interpretagao cada vez menor a respeito de como devemseraplicados,critérios que
sejam, portanto, mais cientificos, e que dependam menos da opinido do perito

médico queosaplique.

Ainda no ambito da previdéncia social (de acordo com o Regime Geral da
Previdéncia Social, que é mantido pelo INSS)e, portanto, na realidade que abarca a
grande maioria dosprofissionais formais nopais, faz parte da definigao de invalidez,
conforme foi citado acima, uma insuscetibilidade a reabilitagao profissional. Tal
reabilitagao profissional se constitui num programa especifico de tal instituigdo,
inclusive com regulamento préprio, alem de equipes formadas visando ao seu pleno

funcionamento.

Fazendo agora uma comparagao entre um ponto da VCL, conforme descrito

pelas NTPMEx, e do Exame MédicoPericial para a concessao do Beneficio por
Incapacidade, conforme descrito no Manual Técnico de Pericia Médica

Previdenciaria, mais especificamentea definigdo de invalidez, chama a atengao uma
importante diferenga, que € o fato de que nao existe um programadereabilitagao
profissional no Ambito do Exército. Isso certamente é decorrente da unicidade e
especificidade da profissdo militar, no entanto certamente limita o perito médico
militar, na ocasiéo da elaborag&o de um parecer a respeito da existéncia de
invalidez, ou nado.

Avaliando tal questéo de um ponto de vista mais pratico, toda vez que um
médico perito no Ambito do Exército responde a um quesito sobre a existéncia ou
nao de invalidez, ele esta respondendo sobre se existe a perda definitiva pelo
inspecionado das condigées minimas de satide para o exercicio de qualquer



atividade laboral formal no Ambitocivil,

Esta é uma questao bastante desafiadora, e por uma série de motivos. Entre
eles esta a infindavellista de diferentes ocupagoes catalogadas, que deveriam ser
avaliadas, ainda que de uma forma geral € inespecifica, para respondé-la. Alem
disso, seria necessario avaliar como cada individuo (com todas as diferengas de
escolaridade, experiéncia laboral, etc.) se enquadrariam em termos de incapacidade
para o exercicio de tais ocupacées. Umaterceira variavel de amplitude igualmente
incomensuravel ver a ser a infinidade de doengas e lesées que possam gerar
incapacidade definitiva para uma série de ocupagées, mas nao para algumas
poucas que nunca tenham sido experimentadas pelo inspecionado, ao longo da sua
experiéncia laboral.

O que ocorre, portanto, é que frequentemente, ao respondertal quesito sobre
a existéncia ou naodeinvalidez, o perito médico militar tenha que fazer uso apenas
do senso comum,decritérios extremamente subjetivos, ou até mesmo da sua
opiniao propria, para responder a tal quesito. Esta lacuna na justificagao de um
parecer tao importante e decisivo para a aplicagao dasleis que poderaogarantir ou
nao uma série de direitos ao inspecionado da margem a processos e recursos
judiciais, que talvez nado prosperassem, se houvesse um maior embasamento paraa

auséncia de invalidez.

Umapossibilidade para que se contornasse este tipo de dificuldade seria a
elaboragéo de critérios objetivos, como a criagaZo de escores clinicos e
epidemiolégicos, por exemplo, que ajudassem o perito médico militar a aplicar as
informagées inerentes a cada caso de uma maneira mais efetiva e objetiva. Fazem
parte do repertdrio do perito médico previdenciario, critérios que servem justamente
para medir a elegibilidade do inspecionado para o exercicio de qualqueratividade
laboral formal. Tais critérios tém por objetivo auxiliar o perito justamente na
diferenciag&o dos inspecionados que so de fato invalidos, daqueles que poderiam
exercer algumaoutra atividade laborativa no Ambito civil, através de um escore que
avalia diversos critérios biopsicossociais de uma maneira cientifica e critica, de
maneira a nao dar margem a meras opinides sem fundamentos, palpites ou
intuigdes do perito.

Os Critérios de Elegibilidade ao Programa de Reabilitacao Profissional (PRP)
estaéo detalhados nos Manuais de Reabilitagao Profissional do INSS. As variaveis
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listadas em tal manual séo as Seguintes: idade, escolaridade, independéncia,
limitagdes, quadro clinico, perfil da cidade em quereside, grau de esforgofisico da
atividade habitual, grau de complexidade e exigéncia intelectual da atividade
habitual, situagao empregaticia, experiéncias profissionais prévias, tempo de
afastamentolaboral.

Tabela 1 - Critérios de Encaminhamento para Reabilitagao Profissional

 

 

 

  

VARIAVEL FAVORAVEL(2) INDEFINIDO(1) DESFAVORAVEL

0)
Idade 18 a 30 anos 31a 50 anos Acimade 50 anos

Escolaridade Ensino médio ou EF incompleto  —Até 4* série ou |

Fundamental | (de 5* a 8" série) Analfabetismo

Completo (8* Funcional/total

série)

Independéncia | Total Necessita 6rtese Dependente de |

| (muleta), préotese ou terceiros para

cadeira de locomogao e/ou

rodas AVD

Limitagdes Deficit Associacao de Deficit

funcional doengas crénicas ou miultiplos

isolado psiquiatricas, com

algum deficit |

funcional

Quadro clinico Estabilizado e Aguardando Doengade carater

irreversivel cirurgia, protese ou | progressivo e

doenga nao | incapacitante   
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estabilizada

Perfil da cidade Urbano com Urbano com recursos Rural

recursos limitados

Atividade habitual- Leve Moderado Alto

esfor¢ofisico

Atividade habitual- Leve Moderada Alta

complexidade/exigén

cia |

intelectual |

Situacao Vinculado a Vinculado a empresa Auténomos ou

empregaticia empresa com mais de pequeno porte desvinculados com

de 100 experiéncia

funciondrios Profissional

(lei de cotas), concentrada

autOnomos ou

desvinculados com

experiéncias

profissionais

diversas

Experiéncias Variadas Moderadas Restritas

profissionais

prévias (compativeis

coma |

limitacao funcional)

Tempo de Inferiora | Entre 1 e 2 anos Superior a 2 anos

afastamento  ano     
 



laboral
 

PONTUAGAO | CONCLUSAO |
 

De 16 a 22 pontos Perfil favoravel para encaminhamento

De 07 a 15 pontos | Perfil para encaminhamentoindefinido

De 00 a 06 pontos | Perfil desfavoravel para encaminhamento
 

As pontuagées menores que 07 nosCritérios de Elegibilidade ao PRPindicam
um quadro de invalidez, nas ocasides em que haja incapacidade permanente para
as atividades laborativas usuais do inspecionado. As pontuagdes maiores que 15
indicam o contrario, e apontam contra um quadro de invalidez. As pontuagédes
intermediarias s&o inconclusivas, e apontam para uma situagao que devera ser
resolvida pelo perito (ainda quevalores noslimites superior ou inferior da pontuacdo
possam sugerir uma conclusdo mais plausivel, na opiniao deste autor).

f. Como € feita a avaliagéo da capacidade laborativa no Ambito civil? No
ambito do servigo publico federal civil, a avaliagao da capacidade laboral requer
atengao e observancia a complexa dinamica do adoecimento e as incapacidades
decorrentes, aos multiplos fatores determinantes e condicionantes da satide,
pressupoe a ado¢&odo enfoque biopsicossocial.

A conclusao da avaliagaopericial sera comunicada por meio do laudopericial
de licenga para tratamento de satide, que sera impresso e entregue ao servidor. Se
a conclusaopericial exigir reavaliacdo da capacidade laborativa, o servidor devera
retornar a pericia no término da licenga, mediante prévio agendamento, com os
documentos solicitados. E de suma importancia que todas as limitagdes do
candidato sejam assinaladas no laudo e que, embora néo o incapacitem para o
exercicio das atividades do cargo, fungao ou emprego, sirvam de registro para a
identificagao em futuras reivindicagées de doengasprofissionais.
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No ambito previdenciario, os tipos de conclusées médico periciais, nos casos
de beneficio por incapacidade, resultarao das respostas aos quesitos existentes no

Laudo MédicoPericial, nas seguintes formas: a conclusdo sera do Tipo 1 (contraria)
no exame inicial ou na prorrogagao, quando for verificada a inexisténcia de
incapacidade para o trabalho.; a conclusdo sera do Tipo 2 (Data da Cessagao do
Beneficio) nos casos de: Incapacidade Laborativa Cessada, Existéncia de

Incapacidade Laborativa, e Incapacidade Laborativa Cessada com Retorno
Voluntario ao Trabalho; e a conclusdo sera do Tipo 4 (Data da Comprovagao da
Incapacidade) no caso de existéncia de incapacidade com indicagéo de:
Reabilitagao Profissional, Aposentadoria por Invalidez. As conclusées com sugestao
de aposentadoria porinvalidez, auxilio-acidente e acréscimo de 25% (vinte e cinco
por cento) estéo sujeitas a homologacao pelos Supervisores Técnicos da Pericia
Médica na Agéncia de Previdéncia Social ou Peritos Médicos com delegagdo de
competéncia.

g. Qual € a importancia da VCL? As respostas aos questionamentos
anteriormente apresentados serviram portanto de baliza para o presente trabalho, e
a intengao foi de ilustrar toda a riqueza tedrica e alcance pratico que existem na
VCL. Nas mais diversas formas de emprego do Exército Brasileiro, seja em
campanha, ou na manutengao da ordem publica, em treinamentos militares,
oferecendo atendimento médico em hospitais e agdes sociais nos mais remotos

rincédes da Amazénia, se faz necessaria uma constante avaliagao das condigdes de
saude de seus recursos humanos,e do seu grau de capacidade para desempenhar

tarefas, cumprir misses, alcangar objetivos das mais variadas naturezas. Constitui-
se, portanto, numa importante e valorizada atribuigao dos médicos do Servico de
Saude, e que é destacada desde o momento do Curso de Formagao deOficiais na

Escola de Satide do Exército, bergo dos Oficiais Médicos de carreira. E de grande
importancia, portanto, que tal atribuigao seja continuamente discutida e
aperfeigoada, de maneira que ela seja sempre um fator de diagndstico e resolugdo
de problemas, e nunca um fator gerador de problemas para a Forga.

4 CONSIDERACOESFINAIS

Quanto as questées de estudo

e

objetivos Propostos noinicio deste trabalho,
sabe-se que existe uma série de diferengas e caracteristicas que tornam tao
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distintas as carreiras dos profissionais civis e militares, que vao desde as
caracteristicas do emprego, ao regimejuridico, aos direitos, deveres e atribuigd6es de
cada carreira, de maneira que se torne natural a necessidade de aplicagdes
diferenciadas para o conceito de capacidade laborativa. Entre os objetivos do
estudo, estava uma revisdo do que seria a VCL no ambito do EB,fazer uma breve
comparagao com o funcionamento de exames médico periciais semelhantes no
ambito civil, para desta maneira tentar perceber toda a importancia desta atribuigao
dos peritos médicos militares.

O conhecimento do curso das doengas, da sua etiologia e das suas
manifestagdes clinicas sao indispensaveis para uma boa avaliacao pericial. Os
exames complementares,osrelatorios de especialistas e de outros profissionais de
saude contribuem para avaliagao da capacidadelaborativa. Na historia da doenga, o
perito deve apurar as condigdes do afastamento do trabalho e se ele € consequéncia
direta ou nao do estado mérbido apresentado.

Conclui-se, portanto, que a VCL se constitui num exame essencial para a
preservacao da satdefisica e mental dos militares e servidorescivis no Exército, e a
figura do agente médicopericial é de inegavel importancia para a plena manutengao
da tropa.
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