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Sem Censura
unificação

INFORMATIVO  virtual

Empresa Takente obriga trabalhadores a 
apresentar Atestado Médico com CID

Recebemos a 
informação 
que os 

trabalhadores foram 
obrigados a assinar 
um documento 
cujo conteúdo se 
refere a normas 
e procedimentos 
internos a serem 
cumpridos pelos 
trabalhadores. 
E, dentre os 
procedimentos 
internos está a 
informação que 
não será aceito 
atestados médicos 
sem que contenha 
o CID (classificação 
internacional de 
doenças).

Informamos que 
não há amparo legal 
para a exigência do 
CID (classificação 
internacional de 
doenças) para 
justificar faltas ou 
atrasos, além de 
ferir a intimidade 
e privacidade do 
trabalhador. 
 
O Código de Ética 
Médica estabelece, 

no seu art. 73, 
que é vedado ao 
médico revelar 
fato de que tenha 
conhecimento em 
virtude do exercício 
de sua profissão, 
salvo por motivo 
justo, dever legal ou 
consentimento, por 
escrito, do paciente.
 
A Resolução nº 
1.658/2002 do 
Conselho Federal de 
Medicina – CFM, que 
normatiza a emissão 
de atestados médicos, 
disciplina, no seu art. 
3º, que na elaboração 
do atestado médico, 
o médico assistente 
deverá estabelecer o 
diagnóstico, quando 
expressamente 
autorizado pelo 
paciente. 
 
Tem-se também a 
Resolução 1.819/2007 
do CFM, que 
proíbe a colocação 
do diagnóstico 
codificado (CID) ou 
tempo de doença 
no preenchimento 
das guias da TISS 

de consulta e 
solicitação de exames 
de seguradoras 
e operadoras de 
planos de saúde 
concomitantemente 
com a identificação do 
paciente.
 
A Constituição da 
República, em seu 
artigo 5º, X, garante 
a inviolabilidade da 
intimidade, da honra, 
da imagem e da vida 
privada das pessoas, 
mandamento que 
projeta seus efeitos 
também para as 
relações de trabalho. 

Portanto, deve ser 
respeitado pelo 
empregador.
 
A exigência do 
diagnóstico codificado 
nos atestados 
médicos, estabelecida 
por norma interna 
empresarial, obriga 
o trabalhador a 
divulgar informações 
acerca de seu estado 
de saúde, sempre 
que exercer o seu 
direito de justificar a 
ausência no trabalho, 
por motivo de doença 
comprovada, que fere 
direitos fundamentais.
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A recusa de atestado médico, para fins de abono de falta, sob argumento da falta do CID, trata-se de exigência 
descabida, que viola a intimidade do trabalhador, até mesmo passível de reparação por danos morais.


