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Secretaria de Inspeção do Trabalho
Departamento de ~egurançae Saúde no Trabalho
Coordenação-Geral de Normatização e Programas

NOTA TÉCNICA N~

7g /2015/CGNOR/DSSTiSIT

Assunto: Esclarecer sobre a validade do diploma çle conclusão .em cursos
qualificação em Leúura Radiológica das Pneumoconioses .

.
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I- Introdução'
As Superintendências

Regionais

do Trabalho

e Emprego' tem sido

questionada~ sobre conduta de auditores de empr~sa de mineração que vem eXigindo
comprovação de que os prestadores .de serviço de radiologia sejam literalmente "Leitor
OIT" ou que no diploma do curso de leitor de Radiografias para Pneumoconioses conste
a expressão "Classificação Radiológiça das Pneumoconioses 2011'-;.
N esse contexto, seguem os esclarecimentos.
11 - Da Análise

A legislação 'que -rege a matéria está estabelecida ho AneXQ lI, do Quadro
Il da Nonrià Regulamentadora

n°. 7 (Programa. de Contrele

Médico

de Saúde

Ocupacional), incluído na referida Nonna pela Portaria SIT n°. 223 de 06 de maio de
2011

que

aprovou

REALIZAÇÃO

as

"DIRETRIZES

E iNTERPRETAÇÃO

E

CONDIÇÕES

DE RADIOGRAFiAS

Diretrizes têm como objetivo. estabeleceras

MÍNIMAS

PARA

DE' TÓRAX"~ Tais

condições técnicas e parâmetros mínimos

para a {ealização de Radiografias de Tórax de forma a contribuir no diagnóstico de
pneumoconioses por meio de exames. de qualidade que facilitem a leitura radiológica
adequada, de acordo com os ~rité:óos da Organização Internacional do Trabalho - OIT.
O referido Anexo. Il foi posterionnente

modificado pela Portaria SIT n°.

236de 10 de junho de 2011 e pela Portaria MTE rio. 1892 de 9'de dezembro de 2013.
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.
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De acordo com
•

I

o

item 9.2, alterado pela Portaria SIT n.o 236/201-1, das

,

~.

."

citadas Diretrizes:
Para a interpretação

e emisscio -dos laudos .dos exan,lfS

radiológicos que atendam ao disposto na NR-? devem ser
utilizados,

obrigaforiafnente,

os

critérios da' OIT na SNa

reviscid mais recente, a coleçcio de radiografias-padrcio e um
formulário

espec(fico para

a emisscio do laudo. (grifOs

nossos)

Por seu tumol o it~m 9.3 das Diretrizes, alterado pela Portaria MTE n.O
1.892/2013, estabelece que:

o laudo, do exame

deve ser assinado por

lIJl1

(ou mais de um,-

em 'caso de-múltiplas leituras) dos seguintes profissionais:

'.
a) Médico

Radiologista

com Titulo de Especialista

ou

registro de esjJécialidade no Conselho Regional de Medicina
-e com qualiiicaçcio' e/ou certifieaçcio

na Classificaçcio

Rd~iológica,da OIT;

h) Médicos

,

'.

de outras e.5pecialidades, que possuam. título ou

r.egistrode espeqialidqde no Conselho Regional de Meqicina
el11Pneumologia, Medicina do Trabalho ou Clínica Médiccl .

.

.

(ou uma das suas . súbespeciàlidades)
qualificaçcio e/ou certiiicaçciona

.e 'qué posS~/Q111

Classificação Radiológica

da OIT. .
.

.

O 'item 9.3.1 das Diretrizes, inserido pela Portaria SIT n.o 236/2.011 e
alterado pela Port~t:ia MTE nO) 892/2013 esclarece que:
. A denominação

"Qualifiqado"

se refere ao Médico

que

realizou o treinamento ern Leitura Radiológica por- meio de
curso/módulo espe,c(fico.

A qua1ifÍcaçãodemédicos
I

"

em Leitura Radiológicàdas

Pneumoconioses

,

é ob.tidapor meio da partiçlpação e aprovação erp. éursos específic~s, acompanhado do .
r~speetivo diplo,ma. No momento, não há prazo de validade associ~do à qualificação.

•

.

.,

Os subitens

9.3.2 e 9.3.3 esclarecem

ainda que: a denominação

"Certificado" se refere ao médico treina~o e aprovado em exame de proficiência em
leitura radiológica. A certificação de médicos em leitura' radiológica exige a aprovação
do profissional em exame objetivo, aplicado pelo . National Institute for Occupational
Safety and Health (NIOSH) ou ,pelo exame AIR-Pneumo, Caso a certificação seja'
,

,

concedida pelo exame do, NIOSH também' poderá ser denominado de "Leitor B".
lU - Conclusão
Faée ao exposto e considerando
os questionamentos
,

a .respeito do tema,

'conclui-seque:
•

Os médicos "qualificados" a partir de 1994, assim como os médicos
"certificados" estão aptos a elaborar laudos de exames ,radiológicos
de tórax (admissionais, periódicos e demissionais), de acordo com os
critérios máis recentes de Leitura Radiológica das Pneumoconioses
da OIT.

•

Embora a Classificação Radiológica das Pneumoconioses da OIT seja
revisada periodicamente,

os profissionais, treinados a partir' de 1994

estão aptos a aplicar versões mais recentes, devendo apenas adequar .
. os respectivos

Laudos à Folha de Leitura à versão mais recente

publicada pela OIT.

• . A reyalidaçãode

diplomas,

por meio de novo treinamento,

é

necess~ria ,apenas para profissionais que realizàram a quaFficação
antes de 1994, não

se encontrando

previsão legal de se fazer constar

nos certificados, emitido~ por instituição credenciada de treinamento
em 'Leitura Radiológica, por meio d~ curso ou módulo específico, a
expressão "ClassifiCação Radiológica das Pneumoconioses

2011" ou

"leitor OIT" como vem s~ndo solicitado pór al,iditorias das empresas.

•

A empresa é responsável pela contratação de serviços de 'radiologia
médica' e/ou de profissionais para fazer as leituras radiológicas, sendo
aconselhável a participação do médico coordenador do PCMSO neste

processo,

durante

o qual deve ser verificado

se o servIço de

radiologia possui equipamentos adequados e se os médicos que farão' "
as l"eituras possuem qualificação ou certificàção e prática de leitura de
":

forma

rotineira,

internacionalmente

de
e

acordo

com

corifonne" o

,os

critérios

estabelecido.

estabelecidos
nas

Diretrizes

estabelecidas no Anexo lI, do Quadro II da Norma Regulamentadora
n°. 7.
•

Encontram-se na página dQ Programa Nacional de Eliminaçao da

no

Silicose,

link

silicose/leitura-radiologica,
curso/módulo
.

diagnóstico

http://www.fundac.?ntro.gov.br/silica-e-

"

lista de médicos qualificados por meio de

específico de leitura de Radio~afias

de Tórax para

,"

~e pneumoconioses,

bem

como

lísta dos médicos'"

certificados (com certificação válida).

Brasília 23 de ahrilde 2015
t

Mário Parreiras de Faria
Auditor Fisca~ dtrTrabalho - CIF: 40.099-8
.,

.'

De acordo. En.caminhe~se ao DSST.
Brasília, ~'i / ~ /2015.
Rômulo
Coordenador-Geral de

do e Silva
n<;ltizaçãoe Programas

De acordo. Encaminhe-se "à SIT.
Brasília, 04/05/2015.
Rinaldo
arinho Costa Lima
Diretor do Departam to de Segurança e Saúde no Trabalho
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Secretaria de Inspeção do Trabalho
Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho
Coordenação-Geral
de Normatização
.
.' e Programas
~
.,

. NOTA TÉCNICA N2

78

I

1~015/CGNORJDSST/S1T

Assunto: Esclarecer sobre a validade ?o diploma de concl:usão em cursos
quaFficação em Leitura Radiológiéa das Pneumoconióses.

De acordo. Divulgue-se.
Brasília, S 1512015.
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