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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 056/CT/2019 

 

Assunto: Atestado de saúde ocupacional. 

Palavras-chave: Atestado de saúde ocupacional; Enfermeiro. 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

Em relação à emissão de carteira de saúde da vigilância sanitária para manipuladores de 

alimentos, é necessário a solicitação de exames e avalição dos resultados posteriormente. O 

Enfermeiro tem respaldo para assinar este documento de saúde do manipulador de alimento, 

visto que solicita tais exames e avalia posteriormente?  

 

II - Resposta Técnica do COREN/SC:  

 

O Atestado de Saúde para manipulação de alimentos é um atestado Médico, 

emitido por profissional registrado em seu conselho de classe, que afirma que aquela pessoa 

não possui nenhum agravo que a impeça de manipular alimentos. A fiscalização normalmente 

solicita que os atestados sejam renovados a cada ano, porém, se identificada a possibilidade 

de algum agravo em algum manipulador, a renovação do atestado pode ser solicitada em um 

período menor de tempo (PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS, 2019). 

Considerando o Parecer ANAP – nº 124/2018, que traz em seu texto: 7.3 DAS 

RESPONSABILIDADES 7.3.1 Compete ao empregador: [...] c) indicar, dentre os Médicos 

dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT, 

da empresa, um coordenador responsável pela execução do PCMSO; d) no caso de a empresa 

estar desobrigada de manter médico do trabalho, de acordo com a NR 4, deverá o empregador 

indicar Médico do trabalho, empregado ou não da empresa, para coordenar o PCMSO; e) 

inexistindo Médico do trabalho na localidade, o empregador poderá contratar médico de outra 

especialidade para coordenar o PCMSO. 

Ainda segundo o Parecer ANAP – nº 124/2018: [...] Portanto, de acordo com a 

legislação estadual qualquer serviço de saúde poderá fornecer o Atestado de Saúde, público 
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ou privado; no entanto, a legislação Federal impõe ao empregador o ônus pela realização 

obrigatória dos atestados médicos. A utilização do termo “carteira de saúde”, foi substituída 

na prática por atestados de saúde ocupacional. Portanto, o Atestado de Saúde Ocupacional ou 

ASO trata-se de um documento de caráter Médico-avaliativo, em que se avalia e estabelece o 

estado de saúde do trabalhador, assim como se está apto a exercer determinado cargo ou 

função na empresa. O ideal é solicitar do empregador/estabelecimento a apresentação do 

PCMSO, o qual deverá ser feito por Médico do trabalho, sendo que o mesmo conterá os 

exames necessários ao tipo de atividade do trabalhador. Ressalte-se que é de competência do 

profissional Médico, segundo a Lei Federal nº 12.842, de 10 de julho de 2013, artigo 4º, 

inciso XIII - Atestação médica de condições de saúde, doenças e possíveis sequelas. 

Considerando o Memo CTA nº 56/2008 do Cofen, que traz como conclusão: Se a 

pessoa foi atendida na Consulta de Enfermagem, cabe a este profissional registrar e atestar o 

comparecimento na mesma, pois é uma prática exercida pelos Enfermeiros que atuam nos 

programas de saúde. Contudo, a Empresa deve normatizar e comunicar aos seus funcionários 

que tipos de atestados serão aceitos. O Conselho Federal normatiza o exercício dos 

Profissionais de Enfermagem e não condutas trabalhistas.  

Considerando que a Enfermagem segue regramento próprio, a partir da Lei do 

Exercício Profissional (Lei nº 7.498/1986) e seu Decreto regulamentador (Decreto nº 

94.406/1987), neste sentido, a Enfermagem atua na promoção, prevenção, recuperação e 

reabilitação da saúde humana, com autonomia e em consonância com os preceitos éticos e 

legais. 

Considerando o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, Resolução 

COFEN nº 0564/2017, que diz:  

(Direitos) Art. 22 Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua 

competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à 

pessoa, à família e à coletividade. 

 (Proibições) Art. 62 Executar atividades que não sejam de sua competência 

técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à 

família e à coletividade. 
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Considerando o exposto, o Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina 

conclui que não é competência do Enfermeiro emitir Carteira de Saúde/Atestado de Saúde, 

visto que estes documentos se configuram como Atestado Médico. 

 

É a Resposta Técnica. 

 

Florianópolis, 19 de julho de 2019. 

 

 

Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

Revisado pela Direção em 22/07/2019. 
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