!"#$"%&'(&#)*!"+&(&,*)-('.!(#/)+&/0-#.-)+&,"*"&"&1.2.%3#-."&'"&+"4'(&')&/*"5"%6"')*

!
!
!
!
!
!
!

"#$%&'#!(#!%)*+(#!(+!,+-.+!
)%/&%*+&.+!(+!)+0(%!
)12%&.'*%'(3'/.+!(%!$.".45'/.+!%!2&#*%67#!(+!)+0(%!
/%'*&#!(%!%)*1(#)!(+!)+0(%!(#!*&+,+4-+(#&!

!
!
!
!
!
!
!
!
!

"#$%#&!'(!$)*"#+!(!
,*)-('."($/)+!/0-$.-)+!
,#*#!#!1.2.&3$-.#!'#!+#4'(!
')!/*#5#&6#')*!
!
!
!
!
!
!
!
)+4$+(#&8!,+-.+8!9::9!
!

1

!"#$"%&'(&#)*!"+&(&,*)-('.!(#/)+&/0-#.-)+&,"*"&"&1.2.%3#-."&'"&+"4'(&')&/*"5"%6"')*

!
!
9::9!);<=;>?= ?!!?!)?"!;!!#!%$>?!#!!?!,?% ?&!!)'(;= )>;)!*)< ?!!;!$ + ,-)< ?!;!2=#>;./#!!?!
)?"!;&! ! ! /;)>=#! !;! %$>'!#$! !?! )?"!;! !#! *=?0?,%?!#=&! ! ( =;>#= ?! !;! $ + ,-)< ?! ;! /#)>=#,;!
)?) >1= #&!
2?)'?,! 3 )?)< ?!#! <#4! =;<'=$#$! !#! *;=4#! !;! +5'$>;! !?! $ + ,-)< ?! )?) >1= ?! !#! %$>?!#! !?!
,?% ?&!
!
67!;! ./#!8!=;9 $?!?!;!?4(, ?!?!
!
* =?+;4:!;&<::!;=;4(,?=;$!
!
>!(;=4 > !?!?!=;(=#!'./#!(?=< ?,!#'!>#>?,!!;$>?!#0=?8!!;$!;!?';!< >?!?!?!3#)>;&!
!
( $>= 0' ./#!;! )3#=4?.@;$:!
!
/;)>=#!!;!%$>'!#$!!?!)?"!;!!#!*=?0?,%?!#=!A!/;$?>!
&'?!2;!=#!4;$$?!B968!/?);,?8!)?,9?!#=8!,?% ?!
/%2!C:BB:D:;:!
*;,&:!EFBG!66<D::B9866<DB<9F!
H?=:!EFBG!66<DBFII!
;D4? ,:!789:;<9:=>8? :?!"#? $!
!
.4(=;$$#!)#!,=?$ ,!8!2= )>;!! )!,=?J ,!
!
!
!
!
!
!
!
%.-6#!-#/#&)2*&%.-#!
!
!%,?0#=?./#!, 0, #>;<?!!#!/;$?>!8!%, ?)?!*= )!?!;!!;!/?=9?,%#!A/&,DBB::!A!
,!B;B! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!
!
!
!
!
!
!
2

,?% ?8!);<=;>?= ?!!?!)?"!;!!#!%$>?!#!&)'(;= )>;)!*)< ?!!;!$ + ,-)< ?!!
;!2=#>;./#!!?!)?"!;&!/;)>=#!!;!%$>'!#$!!?!!)?"!;!!#!*=?0?,%?!#=&!
2?)'?,!!;!'#=4?$!;!2=#<;! 4;)>#$!*K<) <#$!(?=?!?!$ + ,-)< ?!!?!!!
)?"!;!!#!*=?0?,%?!#=8)%)+,8)1$.)+8/%)+*!D!!)?,9?!#=:!/%)+*!8!)%)+,!
9::9&!6;B(&! ,&!
!
B&!)?"!;!#<'(?< #)?,!!!9&);+'=?).?!)#!>=?0?,%#!D!,?% ?!!!6&2=;9;)./#!!
!;!!+< !;)>;D!)?"!;!!#!*=?0?,%?!#=!A!,?% ?!!C&!(#;).?$!#<'(?< #)? $!!!
!
;&$ + ,-)< ?!L!)?"!;!.&!+'>#=!!..&!*M>',#! !
!
!
!
!
!
!
!
!
/(1!!!66B&CFEIB6&IG

!"#$"%&'(&#)*!"+&(&,*)-('.!(#/)+&/0-#.-)+&,"*"&"&1.2.%3#-."&'"&+"4'(&')&/*"5"%6"')*

!
!
!
!"#$%&'()*")+"*+,&-&./(000*
000&*+(#()*()*+,&-&./&#(,")1*%$#&#2()1*$3%&3)45"$)*6","7,$3()*#"))&*%(3)+,892(0*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
:;8&3+(*<&9&)1*)86,"'&'"3+"*<&="1*
>&$)*5&."1*)"*&*'"'?,$&* *!8&3+(*+"'()1*
""'-,&,*'8$+(*!8"*6(8%(0*
#*)"*(*'8$+(*3(*6(8%(*+"* *6())$5".1*
>&$)*&'6.&*.$-",#&#"*#"*."'-,&39&*
%"*+(,3&,4*+"8*#(3(0&*

'(",3&3#(*)"))(&**
*

*
*
*
*
*
*
*
+7,&#"%"'()*000*
000&(*!,0*,() *>&,$&*#"*>&7&./2")*-"++(*
0006".(*&6($(*"*6&,%",$&*3&*5$7$..3%$&*/*)&0#"0*
000&*"(,"3"*"(8$)"*1$.5&*)$3+(*
3())&*$3%&3)45".*)86",$3+"3#"3+"*"*%('6&3/"$,&0*
000/)*#$,"+(,&)*"*+ %3$%()*#&*!$5$)&1*#&*!$5"61*#(*"&%"3*"*#(*2")&+1**
!8"*6&,+$./&,&'*#"*54,$()*#"*3())()*&3)"$()*"*,"<."34")0*
*
*
3

*

!"#$"%&'(&#)*!"+&(&,*)-('.!(#/)+&/0-#.-)+&,"*"&"&1.2.%3#-."&'"&+"4'(&')&/*"5"%6"')*

*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
56./&,* *8'&*%($)&0*
7",*(*!8"*)"*(./&1* *(8+,&0*
#3+"3#",*(*!8"*)"*581* *(8+,&0*
+6,"3#",*(*!8"*5(%8*"3+"3#"1* *8'&*%($)&*&*'&$)0*
>&)1*&7$,*)(-,"*(*!8"*)"*&6,"3#"1* *+8#(*(*!8"*,"&.'"3+"*$'6(,+&05*
'90*2/8,%/$..**
*
*
*
4

*

!"#$"%&'(&#)*!"+&(&,*)-('.!(#/)+&/0-#.-)+&,"*"&"&1.2.%3#-."&'"&+"4'(&')&/*"5"%6"')*

*
*
*
*

2"#8$':>"$!>:!5:():!

/K$?=!,#=+;$!
!
!
!
+87$8;*$)"!>:!+:+>8!

N#$K!2?= ?!!;!2?+?,%/;$!';>>#!
!
!
!
+=,8$)';8'>8';8!>8!1)!)-.'7):!8!,$";8/0"!>:!+:+>8!

4#=;);!4#' $;!) ,9?!2 )>#!
!
!
!
( =;>#=?!!#!/;)>=#!!;!%$>'!#$!!?!)?"!;!!#!*=?0?,%?!#=!

&8;)7):!-"8-("!>:!-"9;:!$" $8!
!
!
!
/##=!;)?!#=?!!;!+>;)./#!L!)?"!;!!#!*=?0?,%?!#=!

"1')7:!#'!8-)2!2"289!>8!&)2:!
!
!
!
/##=!;)?!#=!!;!$ + ,-)< ?!!;!+40 ;)>;$!;!2=#<;$$#$!!;!*=?0?,%#!

#-83:'>$8!4"95!*) 8)$"!4:7" )':!>8!5$);;"
*
*
*
5

*

!"#$"%&'(&#)*!"+&(&,*)-('.!(#/)+&/0-#.-)+&,"*"&"&1.2.%3#-."&'"&+"4'(&')&/*"5"%6"')*

*
*

(6%.,(!/0-$.-#!
!
!

-))*'($#')*(+!

.9: 8-:!5:$$8;;"!+:-89!4='7=8)$:!#8$89!
&8;)7):!-"8-("!>:!-"9;:!$" $8!
!
!
*(1.+)*(+!

#-83:'>$8!4"95!*) 8)$"!4:7" )':!>8!5$);"!
.9: 8-:!5:$$8;;"!+:-89!4='7=8)$:!#8$89!
&8;)7):!-"8-("!>:!-"9;:!$" $8!
"1')7:!#'!8-)2!2"289!>8!&)2:!
$"$2:!+=8-8!+"=;"!+"=9:!
*);:!>8!-*99):!,8$8)$:!%8$':'>89!
(-):':!/$)'>:>8!>8!-:$#:-("!
!
!
#%/)*(+:!
!"#$%&'(#)*+,-)./0#/(+)*%1+0/&%)'#)2(/33+!

*K<) <#! +40 ;)>?,! ;! !;! );+'=?).?! !#! *=?0?,%#O! /##=!;)?!#=! !?! /#9?(8/;$?>O! 2=;<;(>#=! !?!
&;$ !*)< ?!;4!2;! < )?!2=;9;)> 9?!;!)#< ?,!!#!(;(>P!!;!2;! < )?!2=;9;)> 9?!!?!1H,+8/;$?>D);$?0&!

#':!4":7=)':!>:9!"8$7;9!":$):'8!,:99"9!)-)#8)$:!
*;=?(;'>?!#<'(?< #)?,!!?!/#?$>8/;$?>O!%$(;< ?, $>?!;4!)?"!;!!#!*=?0?,%?!#=O!2=#3;$$#=?!!#!/'=$#!
!;!*;=?( ?!#<'(?< #)?,!!?!%$<#,?!,?% ?)?!!;!2;! < )?!;!)?"!;!2"0, <?&!

-:2)-"!4"95!-:$#:-("!>8!+"=9:!
2K! <#! !#! *=?0?,%#! !?! /#?$>8/;$?>O! 2=;<;(>#=! !?! &;$ !*)< ?! ;4! 2;! < )?! 2=;9;)> 9?! ;! )#< ?,! !#!
(;(?=>?4;)>#!!;!2;! < )?!2=;9;)> 9?!!?!1H,+8/;$?>D);$?0&!

!

(-8!>:!+)-#:!":97:$8'(:9!
+$$ $>;)>;!)#< ?,!!?!/#?$>8/;$?>O!%$(;< ?, $>?!;4!)?"!;!!#!*=?0?,%?!#=O!)'(;=9 $#=?!!#!%$>1+ #!!?!
H?<',!?!;!!;!);=9 .#!)#< ?,!!?!1) 9;=$ !?!;!/?>Q, <?!!;!)?,9?!#=&!

!

%)-8;"!#';1')"!2"'/:-#89!+"=9:!
2K! <#!!#!*=?0?,%#!!?!/#?$>8/;$?>&!

!

2$:7)8-:!5$)!8!":;"9!>8!-:$#:-("!
2K! <?!!#!*=?0?,%#!!?!/#?$>8/;$?>O!*#= <#,#+ $>?!!#!/ ?9;8);$?0O!2;$>=;!;4!)?"!;!/#4') >1= ?&!

!

.9: 8-:!5:$$8;;"!+:-89!4='7=8)$:!#8$89!
2K! <?!)?) >?= $>?!!#!/;$?>O!2;$>=;!;4!)?"!;!/#4') >1= ?8%( !;4 #,#+ ?O!%$(;< ?, $>?!;4!)?"!;!!#!
*=?0?,%?!#=&!

!

4"95!%8$':'>"!>"9!+:';"9!
%)+;)%; =#!)?) >?= $>?!!?!/#9?(8/;$?>O!%)+;)%; =#!R'M4 <#O!- + ;) $>?!#<'(?< #)?,&!

!

!
6

!"#$"%&'(&#)*!"+&(&,*)-('.!(#/)+&/0-#.-)+&,"*"&"&1.2.%3#-."&'"&+"4'(&')&/*"5"%6"')*

!
!
4"98-);:!%-*#):!+" $8)$:!<)'!282"$)=2=!
2K! <?!2);'4#,#+ $>?!!#!/;$?>D);$?0?!

!

&*9:$"!4"95!*">$)!=89!>8!+"=9:!

*;=?(;'>?! #<'(?< #)?,! !?! /#?$>8/;$?>O! 2=#3;$$#=! !#! /'=$#! !;! *;=?( ?! #<'(?< #)?,! !?! %$<#,?! !;!
2;! < )?!;!)?"!;!2"0, <?O!%$(;< ?, $>?!;4!)?"!;!!#!*=?0?,%?!#=&!

!

&8;)7):!-"8-("!>:!-"9;:!$" $8!

2K! <?! )?) >?= $>?8! 2;$>=;! ;4! )?"!;! /#4') >1= ?8%( !;4 #,#+ ?O! 2=#3;$$#=?! ;! /##=!;)?!#=?! !#!
/'=$#! !;! %$(;< ?, J?./#! ;4! )?"!;! !#! *=?0?,%?!#=! !?! 1H,+D.)/8/;$?>D);$?0O! 2=#3;$$#=?! !#! /'=$#!
!;! %$(;< ?, J?./#! ;4! - + ;);! #<'(?< #)?,! !?! 1H,+8%$<#,?! 2#, >K<) <?8'"<,;#! !;! );=9 .#$!
*;<)#,Q+ <#$&!

!

":$7"!#';1')"!1:97"'78-"9!*;!"!

2K! <#!!#!*=?0?,%#!!?!/#9?(8/;$?>O!)?) >?= $>?O!(#'>#=!;4!)?"!;!2"0, <?8%( !;4 #,#+ ?O!2=;<;(>#=!
!?! &;$ !*)< ?! ;4! 2;! < )?! 2=;9;)> 9?! ;! )#< ?,! !#! (;(>P! !;! 2;! < )?! 2=;9;)> 9?! !?! 1H,+8/;$?>D
);$?0O! 2=#3;$$#=! !#! /'=$#! !;! %$(;< ?, J?./#! ;4! )?"!;! !#! *=?0?,%?!#=! !?! 1H,+D.)/8/;$?>D);$?0O!
2=#3;$$#=! !?! %$<#,?! ,?% ?)?! !;! 2;! < )?O! +$$;$$#=! !;! )?"!;! #<'(?< #)?,! !#! ) )! <?>#! !#$!
*=?0?,%?!#=;$!!#!&?4#!R'M4 <#!;!!;!2;>=Q,;#!!#!%$>?!#!!?!,?% ?&!

!

":=$"!>8!#'>$:>8!>("=$)!

2K! <#!!#!*=?0?,%#!!#!/;$?>!E, <;)< ?!#GO!)?) >?= $>?O!+'! >#=!!#!*=?0?,%#!!?!(&*8/;?=1&!

!

")':!>:;"!

, #?'M4 <?O!*;<)#,#+ $>?!!?!H')!?<;)>=#D,+O!2;$>=;!;4!*#= <#,#+ ?O!(#'>#=?)!?!;4!%( !;4 #,#+ ?&!

!

"1')7:!#'!8-)2!2"289!>8!&)2:!

2K! <?! !#! *=?0?,%#O! )?) >?= $>?8! 2;$>=;! ;4! )?"!;! /#4') >1= ?8%( !;4 #,#+ ?O! -#4;#(?>?O! ;4!
;$(;< ?, J?./#! ;4! /,M) <?! !;! (#=O! /##=!;)?!#=?! !?! /#?$>8/;$?>O! 2=;<;(>#=?! !?! &;$ !*)< ?! ;4!
2;! < )?!2=;9;)> 9?!;!)#< ?,!!#!(;(>P!!;!2;! < )?!2=;9;)> 9?!!?!1H,+8/;$?>D);$?0O!2=#3;$$#=?!!#!
/'=$#!!;!%$(;< ?, J?./#!;4!)?"!;!!#!*=?0?,%?!#=!!?!1H,+D.)/8/;$?>D);$?0&!

!

$"$2:!+=8-8!+"=;"!+"=9:!

2K! <?! !#! *=?0?,%#! !?! /#?$>8/;$?>O! )?) >?= $>?8! 2;$>=;! ;4! )?"!;! /#4') >1= ?8%( !;4 #,#+ ?O!
2=;<;(>#=?!!?!&;$ !*)< ?!;4!2;! < )?!2=;9;)> 9?!;!)#< ?,!!#!(;(>P!!;!2;! < )?!2=;9;)> 9?!;!)#< ?,!
!?!1H,+8/;$?>D);$?0O!2K! <?!)'(;=9 $#=?!!#!.'))O!2=#3;$$#=?!!#!/'=$#!!;!%$(;< ?, J?./#!;4!)?"!;!
!#!*=?0?,%?!#=!!?!1H,+D.)/8/;$?>D);$?0&!

!

)9#:->"!#=$5-)"!":!:-(089!>8!+:';:':!

2K! <#!!#!*=?0?,%#!!?!/#?$>8/;$?>O!*#= <#,#+ $>?!!#!/ ?9;8);$?0O!- + ;) $>?!#<'(?< #)?,&!

!

,:=-"!+5$!)"!>8!#'>$:>8!-"'78)/0"!

2K! <#!!#!*=?0?,%#!!?!/#9?(8/;$?>O!)?) >?= $>?O!2=;<;(>#=!!?!&;$ !*)< ?!;4!2;! < )?!2=;9;)> 9?!;!
)#< ?,!!#!(;(>P!!;!2;! < )?!2=;9;)> 9?!!?!1H,+8/;$?>D);$?0O!2=#3;$$#=!!#!/'=$#!!;!%$(;< ?, J?./#!
;4!)?"!;!!#!*=?0?,%?!#=!!?!1H,+D.)/8/;$?>D);$?0&!

!

*);:!>8!-*99):!,8$8)$:!%8$':'>89!

2K! <?! !#! *=?0?,%#! !?! /#9?(8/;$?>O! )?) >?= $>?O! 2;$>=;! ;4! )?"!;! /#4') >1= ?8%( !;4 #,#+ ?8!
(#'>#=?)!?!;4!)?"!;!2"0, <?O!2=;<;(>#=?!!?!&;$ !*)< ?!;4!2;! < )?!2=;9;)> 9?!;!)#< ?,!!#!(;(>P!
!;!2;! < )?! 2=;9;)> 9?!!?! 1H,+8/;$?>D);$?0O! 2=#3;$$#=?!!#! /'=$#! !;! %$(;< ?, J?./#! ;4! )?"!;! !#!
*=?0?,%?!#=! !?! 1H,+D.)/8/;$?>D);$?0O! 2=#3;$$#=?! !#! /'=$#! !;! %$(;< ?, J?./#! ;4! - + ;);!
#<'(?< #)?,! !?! 1H,+8%$<#,?! 2#, >K<) <?8'"<,;#! !;! );=9 .#$! *;<)#,Q+ <#$O! +$$;$$#=?! !;! )?"!;!
#<'(?< #)?,!!#!) )! <?>#!!#$!*=?0?,%?!#=;$!!#!&?4#!R'M4 <#!;!!;!2;>=Q,;#!!#!%$>?!#!!?!,?% ?&!

!
!

7

!
!

!"#$"%&'(&#)*!"+&(&,*)-('.!(#/)+&/0-#.-)+&,"*"&"&1.2.%3#-."&'"&+"4'(&')&/*"5"%6"')*

+5$!)"!#=!=9;"!+)-#:!":78>"!
2K! <#!!#!*=?0?,%#!!?!/#?$>8/;$?>&!

!

+1'):!":$):!+:-89!>:!+)-#:!
2K! <?!2);'4#,#+ $>?!!?!/#?$>8/;$?>O!%$(;< ?, $>?!;4!)?"!;!!#!*=?0?,%?!#=&!

!

+=8$>:!%"$;:-89:!>8!+"=9:!
2K! <?!!#!*=?0?,%#!!?!/#?$>8/;$?>O!- + ;) $>?! #<'(?< #)?,O!2=;<;(>#=?!!?!&;$ !*)< ?!;4!2;! < )?!
2=;9;)> 9?!;!)#< ?,!!#!(;(>P!!;!2;! < )?!2=;9;)> 9?!;!)#< ?,!!?!1H,+8/;$?>D);$?0&!
!

+8-#):!*8!)':!%$8)$8!>8!-:$#:-("!+*!

H $ #>;=?(;'>?!!?!/#?$>8/;$?>O!;4!;$(;< ?, J?./#!;4!/,M) <?!!;!(#=&!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
8

!"#$"%&'(&#)*!"+&(&,*)-('.!(#/)+&/0-#.-)+&,"*"&"&1.2.%3#-."&'"&+"4'(&')&/*"5"%6"')*

!
!

+%"&*.)!
!
!
Apresentação
Cap. 1 - Vigilância à Saúde do Trabalhador
Cap. 2 - Bases Legais para a Vigilância à Saúde do Trabalhador no SUS
Cap. 3 - Sistemas de Informações em Saúde do Trabalhador
Anexo I - Portaria Estadual Nº 2.867, de 05 de agosto de 1997. Atualiza a listagem
de doenças/agravos de notificação compulsória no Estado da Bahia.
Cap. 4 – Vigilância de Ambientes e Processos de Trabalho
Anexo I – Portaria Estadual Nº 2.320, de 25 de julho de 1995. Estabelece as
atribuições do SUS/BA quanto ao desenvolvimento das ações de vigilância da
saúde do trabalhador
Cap. 5 – Vigilância de Acidentes de Trabalho Graves e com Óbito
Anexo I – Relação dos Agravos para Enquadramento do Acidente de Trabalho
como Acidente Grave, segundo CID -10.
Anexo II Ficha de Inspeção de Ambiente de Trabalho
Anexo III Ficha de Investigação de Acidente de Trabalho Grave e com Óbito
Anexo IV Relatório de Investigação de Acidente de Trabalho Grave e com Óbito
Capítulo 6 – Asma Ocupacional
Anexo I - Portaria Federal GM/MS Nº 1.339/99. Lista de Doenças Relacionadas ao
Trabalho. Grupo X da C ID -10 - Doenças do Sistema Respiratório Relacionadas
com o Trabalho.
Capítulo 7 – Vigilância da Saúde do Trabalhador Exposto ao Benzeno
Anexo I Ficha de Notificação de elevação do indicador biológico de exposição a
benzeno acima da normalidade.
Anexo II - Portaria Federal GM/MS Nº 1.339/99. Lista de Doenças Relacionadas
ao Trabalho. Relação de Agentes ou Fatores de Risco de Natureza Ocupacional,
com as Respectivas Doenças que podem estar com eles relacionadas – Benzeno e
seus homólogos.
Cap. 8 – Dermatose Ocupacional
Anexo I - Portaria Federal GM/MS Nº 1.339/99. Lista de Doenças Relacionadas ao
Trabalho. Grupo XII da CID - 10 - Doenças da Pele e do Tecido Subcutâneo
Relacionadas com o Trabalho.
Cap. 9 – Lesões por Esforços Repetitivos/Distúrbios Osteomusculares
Relacionados ao Trabalho - LER/Dort
Anexo I - Exame Físico em Distúrbios Músculo - esqueléticos.
Anexo II -Educação em Saúde do Trabalhador: A Experiência do CESAT
Anexo III - Portaria Federal GM/MS Nº 1.339/99. Lista de Doenças Relacionadas
ao Trabalho. Grupo XIII da CID - 10 - Doenças do Sistema Osteomuscular e do
Tecido Conjuntivo, Relacionadas com o Trabalho.
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Cap. 10 – Perda Auditiva e outros efeitos da exposição ocupacional ao ruído
Anexo I Portaria Federal GM/MS Nº 1.339/99. Lista de Doenças Relacionadas ao
Trabalho. Grupo VIII da CID -10 - Doenças do Ouvido Relacionadas com o
Trabalho.
Anexo II Portaria Federal GM/MS Nº 1.339/99. Lista de Doenças Relacionadas
com o Trabalho. Relação de Agentes ou Fatores de Risco de Natureza
Ocupacional com as Respectivas Doenças que podem estar com eles
relacionadas- Ruído e Afecções Auditivas.
Anexo III Audiometrias
Anexo IV - Esquema para Classificação dos Exames Audiométricos - Critério de Merluzzi e
cols.,1979.
Cap. 11 – Intoxicações por Agrotóxicos
Anexo I Ficha Individual de Investigação de Intoxicação por Agrotóxico SINAN
Anexo II– Portaria Federal GM/MS Nº 1.339/99. Lista de Doenças Relacionadas
com o Trabalho. Grupo XIX da CID - 10 - Traumatismos, Envenenamentos e
Algumas Outras Conseqüências de Causas Externas, Relacionados com o
Trabalho.
Cap. 12 – Silicose
Anexo I Ficha Individual de Investigação de Pneumoconiose – SINAN
Anexo II – Classificação Internacional OIT 1980 – das Radiografias de
Pneumoconioses
Anexo III Folha de Leitura Radiológica de Pneumoconioses - OIT
Cap. 13 – Vigilância do Câncer Ocupacional
Anexo I – Classificação de Agentes Carcinogênicos para o Homem, segundo a
International Agency for Research on Cancer – IARC
Anexo II – Instrumentos Legais e Câncer
Anexo III – Classificação Nacional de Atividades Econômicas Fiscal
CNAE/Fiscal (Seleção de Atividades com Potencial Carcinogênico)
Glossário
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A Saúde do Trabalhador carrega a particularidade de ser uma área que institui práticas inovadoras,
práticas essas que em verdade estão em construção, que perseguem a integralidade da atenção à
saúde e a modificação de uma situação dada, conseguindo, muitas vezes, desfazer a dicotomia
existente entre assistência individual e coletiva, entre a vigilância epidemiológica e a vigilância
sanitária, entre ações preventivas e curativas.
No momento atual, é imperativo implementar a articulação intra-setorial, com os demais níveis e
instâncias do SUS – com a atenção básica, com a atenção especializada secundária e hospitalar,
com as vigilâncias – epidemiológica, sanitária e ambiental, no sentido de incorporar a saúde do
trabalhador em sua concepção do processo saúde-doença e em suas práticas, de considerar o
trabalho como um importante determinante do processo saúde-doença.
A publicação deste manual, em revisão ampliada da primeira versão, publicada em duas edições
anteriores, reveste-se de importância dada a ainda escassa produção de normas e protocolos
próprios para o SUS, que imprimam e apresentem a ótica da vigilância em saúde e da vigilância da
qualidade da atenção à saúde.
Reflete a rica experiência de mais de uma década do Cesat, que tem se beneficiado também com as
experiências de vigilância em saúde produzidas em outros centros, serviços e programas, de outros
estados e municípios; trocas possíveis dada a participação do Cesat em instâncias e grupos de
trabalho técnicos, assessorando o Ministério da Saúde, a Organização Pan-Americana da Saúde e
outros estados e instituições.
Ainda que hajam lacunas quanto à precisão e definição de conceitos e concepções, especialmente
aquelas de vigilância, de educação e de promoção em saúde; as concepções ainda diversas,
representam níveis diferenciados de práticas e conhecimentos, em realidades locais diversas. No
entanto, por isso mesmo, refletem a riqueza do processo. Trata-se, pois, de um processo em
construção.
Concebemos este manual como uma ferramenta de trabalho prioritariamente para os técnicos das
áreas de vigilância em saúde, da atenção básica e de serviços de referência, do Sistema Único de
Saúde dos municípios do estado da Bahia. Secundariamente, mas não menos importante, para os
gestores e conselheiros do SUS. Também aos técnicos e dirigentes de instituições parceiras,
especialmente Ministério Público, Conselho Estadual do Meio Ambiente e Universidades. Aos
trabalhadores. Aos empregadores.
A estrutura do manual contém dois capítulos iniciais gerais sobre Vigilância em Saúde do
Trabalhador e bases legais/instrumentos jurídicos que dão suporte às ações de VISAT no âmbito do
SUS.
O Capítulo 3 discute como articular e sistematizar as informações dos principais sistemas de
informações e bases de dados de interesse à saúde do trabalhador; apresenta as principais análises
e indicadores que podem ser construídos e alguns parâmetros de programação e acompanhamento.
O Capítulo 4 traz conteúdo específico sobre conceitos, instrumentos e técnicas para a vigilância de
ambientes e processos de trabalho. Já o Capítulo 5 apresenta os princípios, conceitos, critérios e
métodos para a vigilância e investigação dos acidentes de trabalho graves e com óbito.
Nos capítulos seguintes, do 6º ao 13º, são apresentados os protocolos sobre agravos específicos,
contendo conceitos, atividades e população exposta, quadro clínico, condutas, prevenção e
vigilância: asma ocupacional; benzenismo; dermatoses ocupacionais; Lesões por Esforços
Repetitivos/Distúrbios Ósteomusculares Relacionados ao Trabalho - LER/Dort; Perda Auditiva
Induzida por Ruído e outros efeitos da exposição ocupacional ao ruído; intoxicações por agrotóxicos;
silicose e câncer ocupacional.
11
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Em anexo trazemos as principais portarias estaduais e alguns instrumentos operacionais para a
vigilância, como fichas de investigação de ambientes, acidentes e de agravos específicos. Outras
publicações complementam este Manual, notadamente a recentemente publicada “Coletânea de
Legislação em Saúde do Trabalhador e Meio Ambiente”. (Nobre & Jacobina, 2001)

Com este manual esperamos estar contribuindo especialmente para o processo de
descentralização das ações de vigilância em saúde aos municípios do estado da Bahia e no
Brasil.
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Introdução
Este capítulo introdutório sobre vigilância à saúde do trabalhador tem como objetivo situar o leitor
quanto às bases teórico-conceituais dos termos vigilância/vigilância à saúde. As bases legais que
fundamentam as suas práticas são apresentadas logo a seguir, no Capítulo 2. Como uma
subdivisão desta primeira aproximação o Capítulo 4 “Vigilância de Ambientes e Processos de
Trabalho” aprofundará as especificidades da VISAT, com ênfase em suas bases técnicooperacionais. Optou-se também, por detalhar no Capítulo 3 uma apreciação mais específica voltada
para os sistemas de informações na área de Saúde do Trabalhador, dada a importância da
informação na tomada de decisão-ação em saúde e no processo de participação social.
A Saúde do Trabalhador traz a particularidade de ser uma área que institui práticas potencialmente
transformadoras, que perseguem a integralidade da atenção à saúde buscando a superação da
dicotomia existente entre assistência individual e coletiva, entre a vigilância epidemiológica e a
vigilância sanitária, entre ações preventivas e curativas. Além disso, traz em sua trajetória a busca
da participação e do controle social por parte dos trabalhadores e suas organizações. Na realidade,
é uma área que se instaura desde o início a partir da mobilização e luta dos trabalhadores pela
saúde no trabalho. O exercício da intersetorialidade é também uma característica fundamental de
práticas efetivas em Saúde do Trabalhador.
No entanto, tratam-se de práticas que estão em processo de construção e, a despeito da existência
de experiências inovadoras, a integralidade da atenção ainda persiste no horizonte. E aqui identificase um dos nós críticos1 , que nos remete à questão do modelo assistencial. Na realidade históricoconcreta a saúde do trabalhador foi sendo construída centrando-se, basicamente, na criação e
funcionamento de centros ou unidades de referência, que tornaram-se quase “ilhas autônomas”,
marginais ao restante do Sistema Único de Saúde (SUS). Para isso concorreu uma grande
dificuldade de articulação intra-setorial, tanto com os níveis básicos da atenção, como com os
níveis especializados, com a rede hospitalar e também com as vigilâncias – epidemiológica,
sanitária e, agora, ambiental. A despeito de vários desses centros tornarem-se referência para
instituições externas ao setor saúde - sindicatos de trabalhadores, Ministério Público e mesmo para
as empresas – segue sendo muito pouco orgânica a integração de suas ações com as demais
instâncias do SUS, que até hoje não incorporaram a saúde do trabalhador em suas práticas
cotidianas, nem consideram o trabalho como um determinante do processo saúde-doença. (Nobre,
1999).
____________________
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Ressalta-se, no âmbito de muitos destes centros de referência em saúde do trabalhador,
especialmente nos primeiros anos de existência, a utilização de referenciais normativos e
metodológicos das normas trabalhistas e previdenciárias, a despeito do esforço em construir novos
referenciais teórico-metodológicos próprios – especialmente o da determinação social do processo
saúde-doença e da consideração do trabalho - o processo de produção – enquanto categoria
central. Assim, mesmo que atuando sob a ótica da garantia dos direitos sociais, tais referenciais são
restritos, tanto do ponto de vista das intervenções necessárias e do potencial impacto sobre a saúde
dos trabalhadores, quanto do ponto de vista da população atendida, constituída principalmente por
trabalhadores do mercado formal, celetistas, das categorias mais organizadas.
A produção de normas e protocolos próprios para o SUS, na perspectiva da qualidade técnicocientífica, inclusive na área de Saúde do Trabalhador, ainda é escassa. Pouco se trabalha na ótica
da vigilância em saúde e da qualidade da atenção à saúde, em seu sentido amplo, e não apenas
assistencial. Persiste a necessidade de melhor definir conceitos e concepções, especialmente
aqueles de vigilância, de educação e promoção em saúde aplicados às intervenções em saúde do
trabalhador. A despeito de importantes contribuições (Pinheiro, 1996; Machado, 1996), pode-se
afirmar que a construção do processo de vigilância em saúde do trabalhador ainda ressente-se de
maior reflexão, tanto nesta dimensão teórico-conceitual quanto tático-operativa. Esta última,
especialmente face à necessidade de incorporação de critérios epidemiológicos para definição de
prioridades, de tecnologias relativas ao planejamento e acompanhamento das ações. Além disso,
ressente-se de uma maior reflexão quanto à mobilização e informação de atores sociais, de modo a
contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas saudáveis e para a inclusão de outros
segmentos de trabalhadores e da população, que ainda estão à margem das intervenções em
saúde.

Uma contribuição quanto aos aspectos teórico-conceituais
A Portaria MS/GM Nº 3.120, de 1° de julho de 1998, que aprovou a Instrução Normativa de
Vigilância em Saúde do Trabalhador no SUS, compreende a Vigilância em Saúde do Trabalhador
como:
“uma atuação contínua e sistemática, ao longo do tempo, no sentido de detectar, conhecer,
pesquisar e analisar os fatores determinantes e condicionantes dos agravos à saúde relacionados
aos processos e ambientes de trabalho, em seus aspectos tecnológico, social, organizacional e
epidemiológico, com a finalidade de planejar, executar e avaliar intervenções sobre esses aspectos,
de forma a eliminá-los ou controlá-los” (Brasil, 1998).
A Vigilância em Saúde do Trabalhador compõe, portanto, um conjunto de práticas sanitárias,
vinculadas à vigilância em saúde como um todo, devendo estar articulada às ações da atenção
básica, da atenção especializada e hospitalar, às práticas das vigilâncias epidemiológica, sanitária e
ambiental, bem como às práticas de programas específicos ou estruturantes como saúde da mulher,
saúde da criança e do adolescente, do idoso, saúde mental, redução da violência, Programa de
Agentes Comunitários de Saúde, Programa de Saúde da Família etc. Além desses, deve se
articular com os demais setores, externos à saúde, de interesse à área, a exemplo do Trabalho,
Previdência, Meio Ambiente, Agricultura, Educação, Ministério Público, entre outros.
De forma mais específica, pode-se dizer que a VISAT é o
“conjunto de ações que visa conhecer a magnitude dos acidentes e doenças relacionados ao
trabalho, identificar os fatores de risco ocupacionais, estabelecer medidas de controle e
prevenção e avaliar os serviços de saúde de forma permanente, visando a transformação das
condições de trabalho e a garantia da qualidade da assistência à saúde do trabalhador”.
(Bahia, 1996).
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O conceito de VISAT toma como referência mais geral o conceito de vigilância à saúde (VISAU), e
isto merece um comentário mais detalhado.
A VISAU pode ser entendida como um dos modelos de atenção à saúde alternativos (contrahegemônico), compatível com o projeto universal publicista do SUS. Entende-se por modelo não o
caso exemplar, ideal, mas a lógica ou racionalidade que caracterizaria o processo de trabalho em
saúde. Trata-se de um conjunto de práticas, objetos, instrumentos e relações socialmente
construídos, de modo a conformar uma dada combinação tecnológica estruturada a responder
determinados problemas e necessidades de saúde historicamente definidos. (Paim,1999;Teixeira e
cols.,1998.)
A construção do conceito da VISAU se dá num contexto específico, já que se trata de uma
“produção” latino americana de meados da década de 80, inicialmente articulada a discussões
internacionais promovidas pela Organização Panamericana da Saúde (OPS) sobre a reorganização
dos sistemas nacionais de saúde através dos sistemas locais de saúde (SILOS). Enfatiza-se, neste
período, que tais propostas de reorganização necessariamente deveriam implicar em processos de
descentralização. A descentralização é vista como condição necessária para democratizar a gestão
e o acesso à saúde, além de contribuir para maior efetividade e eficiência das intervenções em
saúde, dada a proximidade do nível local com os problemas e necessidades da população. (Mattos,
1989; OPS, 1992)
A OPS neste período promoveu inúmeros seminários e vários autores brasileiros passam a refletir
sobre a questão. Conforme aponta Mendes (1993, p.8) “Contribuições teóricas de autores e campos
diferenciados vão conformando uma proposta. Dentre elas, a visão de território-processo da nova
geografia, especialmente, de Milton Santos; o geo-sistema de informação do planejamento urbano; o
planejamento estratégico-situacional de Carlos Matus; a teoria de problemas de Mitrof2; as
concepções de processo saúde-doença e de processo de trabalho em saúde da medicina social
latino-americana e outras”. É bom lembrar que o contexto brasileiro é da distensão do regime militar,
mobilização da sociedade para discussão dos graves problemas sociais, construção do projeto da
reforma sanitária, elaboração e promulgação da Constituição de 1988. Portanto, um contexto
favorável às propostas de descentralização e de reformulação das políticas sociais assumidas pelo
Estado, dentre as quais a da saúde, que significassem democratização e enfrentamento da dívida
social. (Fleury, 1994).
Vários autores apontam que o conceito de VISAU pode conter distintas formulações (Pinheiro, 1996;
Machado, 1996; Teixeira e cols.,1998). Assim, a VISAU pode ser entendida como:
1. vigilância da situação de saúde, no sentido de monitorar e avaliar tal situação segundo
condições de vida (Mendes, 1993, p.16), ganhando ênfase a racionalidade epidemiológica;
2. monitoramento de doenças no sentido da vigilância médica ou da saúde;
3. articulação institucional das ações de VE e VS;
4. organização tecnológica do trabalho em saúde que busca articular promoção/prevenção/
recuperação/reabilitação, abrangendo dimensões coletiva e individual (Paim, 1999). Neste
sentido, enfatiza-se o processo de trabalho em saúde. Trata-se do chamado “núcleo duro das
mudanças nas práticas de saúde e modelos assistenciais” (Paim, 2000). Abordar tal núcleo nos
remete às práticas e processos do cuidado em saúde;
5. prática sanitária que organiza os processos de trabalho em saúde, sob a forma de operações,
para enfrentamento contínuo de problemas num dado território-população (Mendes, 1993). Este
enfrentamento exige ações que atuem sobre os condicionantes e determinantes dos problemas
de modo convergente (o que inclui ações intersetoriais), sistemático e com impacto favorável
sobre a qualidade de vida de uma população (Mendes,1993) Neste caso, pode-se dizer que a
VISAU estaria articulada ao conceito de Distritos Sanitários (SILOS) e ao processo de
implantação destes, onde ganha ênfase a dimensão gerencial.
____________________
% Lembrar que tal teoria está também presente no Planejamento Estratégico Situacional de Carlos Matus, conforme análise de Rivera (1992).
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A VISAT recebe, ainda, forte influência teórico-metodológica do “modelo operário italiano”. (Oddone
e cols., 1986; Machado 1996; Pinheiro, 1996).
No entanto, o conceito de VISAU subjacente a muitos discursos parece permear pelo menos as três
últimas formulações problematizadas acima. Trechos da Portaria MS/GM Nº 3.120/98, por exemplo,
parecem sugerir a VISAT enquanto articulação VE/VS, ainda que considerando a singularidade da
ST, que toma como objeto processos e ambientes de trabalho.
O uso do termo “vigilância” pode nos remeter às ações de VE e VS tradicionalmente fragmentadas e
voltadas para a doença ou aspectos disciplinares-punitivos. A VISAU, enquanto prática sanitária
diferenciada, pretende superar, ainda que não negue a necessidade do “estoque de saberes e
fazeres” construídos pela VE, VS, assistência médico-hospitalar, educação em saúde
(Mendes,1993, p.17).
A singularidade da área da ST no SUS é que ela atua num campo de ação multi-institucional e
multidisciplinar, tendo não apenas o desafio de construir sua legitimação, mas também de operar
com impacto positivo sobre a saúde dos trabalhadores (seja transitando pela intersetorialidade, seja
transitando pela transdisciplinaridade)3 . Estes desafios, por sinal, também são semelhantes aos do
processo de implantação da VISAU num plano mais geral, enquanto um modelo alternativo de
atenção à saúde a ser construído, segundo os princípios do SUS. (Fernandes e cols., 1999).
O Capítulo 4 discute mais enfaticamente as especificidades da VISAT.

!"#$%&'#()*+*,#"+-"#.+)*
A Vigilância em Saúde do Trabalhador pauta-se nos princípios do Sistema Único de Saúde, e, dadas
as peculiaridades da área, pode ter acrescidas outras diretrizes plenamente compatíveis e que são
resumidos da seguinte forma.
Universalidade: todos os trabalhadores, independentemente de sua localização, urbana ou rural;
de sua forma de inserção no mercado de trabalho, formal ou informal; de seu vínculo
empregatício, público ou privado; autônomo, doméstico, aposentado ou demitido, são objeto
e sujeitos da Vigilância em Saúde do Trabalhador. Na realidade, o termo “trabalhador” não
deve ser utilizado enquanto mais um adjetivo que caracteriza um grupo específico da
população. Trata-se de um substantivo que permeia a identidade dos diversos pacientes e
cidadãos que têm direito à saúde.
Integralidade: busca articular as ações de assistência e recuperação, com aquelas de prevenção
de agravos e de controle de seus determinantes, através da intervenção sobre os ambientes
e processos de trabalho, com ênfase para a promoção de ambientes de trabalho saudáveis.
Descentralização: aponta para a necessária consolidação do papel do gestor municipal,
identificando o nível local (o que inclui os distritos sanitários) como instância fundamental
para a formulação e o efetivo desenvolvimento das ações de vigilância em saúde do
trabalhador. Este nível deve estar, portanto, integrado aos níveis estadual e nacional do
SUS, cada um com suas atribuições e competências específicas, comuns e
complementares.
Controle social: incorporação dos trabalhadores e das suas organizações em todas as etapas da
vigilância em saúde do trabalhador, compreendendo sua participação na identificação das
demandas, no planejamento, no estabelecimento de prioridades e adoção de estratégias, na
execução das ações, no seu acompanhamento e avaliação e no controle da aplicação de
____________________
& O conceito de transdiciplinariedade aqui utilizado tem como referência as reflexões de Almeida Filho (1997).
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recursos.

Intersetorialidade: a saúde do trabalhador tem interfaces com diversas áreas e setores, sendo
responsabilidade dos gestores do SUS promover a adequada integração e articulação entre
eles. Essa articulação envolve desde a normalização de aspectos específicos, o acesso a
bancos e bases de dados, até práticas conjuntas de intervenção e promoção em saúde,
bem como a formulação de políticas públicas saudáveis.
Interdisciplinaridade: a abordagem multiprofissional sobre o objeto da vigilância em saúde do
trabalhador deve compreender os saberes técnicos, com a concorrência de diferentes áreas
do conhecimento e, fundamentalmente, o saber operário, necessários para o
desenvolvimento da ação.
Pesquisa-intervenção: o entendimento de que a intervenção, no âmbito da vigilância em saúde do
trabalhador, é o deflagrador de um processo contínuo, ao longo do tempo, em que a pesquisa é sua
parte indissolúvel, subsidiando e aprimorando a própria intervenção.

/)'+%-()*0+-(1(234#%()56'+"7%#($7#)*
Objetivos da VISAT
De forma esquemática pode-se dizer que a vigilância em saúde do trabalhador tem como objetivos
(Bahia, 1996):
1. Conhecer a realidade de saúde da população trabalhadora, através da:
• caracterização do adoecimento e morte relacionados ao trabalho, em relação a sua
magnitude, distribuição e tendências;
• avaliação dos ambientes, dos processos e das condições de trabalho, identificando os
fatores de risco e as cargas de trabalho a que estão expostos os trabalhadores e as
possibilidades de intervenção;
2. Intervir nos fatores determinantes de agravos à saúde da população trabalhadora, visando
eliminá-los, atenuá-los ou controlá-los, através de:
• investigação dos ambientes, dos processos e das condições de trabalho, orientando e
acompanhando as mudanças necessárias à prevenção de agravos e à promoção da saúde;
• fazer cumprir as normas e legislações existentes, nacionais ou, na ausência destas,
internacionais;
• negociação coletiva em saúde do trabalhador, com participação dos trabalhadores, seus
representantes e órgãos afins.
3. Avaliar o impacto das medidas adotadas para a eliminação, atenuação e controle dos fatores
determinantes de agravos à saúde.
4. Subsidiar a tomada de decisões dos órgãos competentes, principalmente no que se refere a:
• estabelecimento de políticas públicas para a promoção da saúde;
• o aprimoramento das normas legais existentes e a criação de novas normas necessárias à
defesa da saúde dos trabalhadores;
• o planejamento das ações e o estabelecimento de suas estratégias;
• a estruturação da atenção à saúde dos trabalhadores;
• a formação, capacitação e treinamento de recursos humanos;
• o desenvolvimento de estudos e pesquisas de interesse à área;
• o estabelecimento de redes de informações em saúde do trabalhador.
5. Divulgar as informações sobre riscos e agravos, para fins de promoção do controle social.
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Operacionalização da VISAT:
Para a operacionalização das ações de VISAT, impõe-se traçar estratégias que viabilizem a
articulação da Saúde do Trabalhador com os demais setores do SUS, sejam eles da assistência
(básica, hospitalar, especializada), das vigilâncias epidemiológica, sanitária e ambiental, dos setores
de informação, de regulação, de controle e auditorias. É necessário que as práticas desses setores
incorporem a possibilidade da relação do trabalho com a situação de saúde que o trabalhador
apresenta e supervisionem o cumprimento das atribuições em cada nível de gestão.
As atividades relacionadas ao funcionamento dos sistemas de informação em saúde são muito
importantes para a VISAT. O nível municipal, através da atenção básica e dos setores de vigilância
em saúde, pode elaborar análises da situação de saúde, traçando o perfil de morbi-mortalidade da
população trabalhadora, utilizando os sistemas de informação de mortalidade e morbidade já
existentes, além de outras bases de dados, como IBGE, RAIS, DATAPREV etc. A esse respeito
consultar capítulo específico de Sistemas de Informações em Saúde do Trabalhador deste Manual
(Cap. 3).
Por fim, deve-se ressaltar a questão do controle social. A participação dos trabalhadores nas
instâncias de gestão do SUS não tem sido suficientemente valorizada. Existe grande resistência por
parte dos gestores em admitir como legítima a participação dos trabalhadores, dada a natureza
política, complexa e conflituosa da relação capital-trabalho e suas implicações no processo saúdedoença. A tendência é a recusa em admitir essa complexidade e situações de conflito, imputando
as reivindicações dos trabalhadores a interesses específicos de classe.
Ainda se tem pouca experiência no processo de negociação político-gerencial no âmbito do próprio
SUS, seja entre as instâncias e câmaras tripartites e bipartites próprias do SUS, seja em
negociações com empresas, sindicatos, trabalhadores e outras instituições, como Ministério Público.
Por outro lado, há as dificuldades inerentes ao próprio processo histórico das lutas e conquistas
sindicais; a persistência de práticas assistencialistas, o peso na resolução de problemas básicos e
individuais, como por exemplo conseguir a emissão de uma CAT; a desestruturação dos sindicatos
frente às mudanças no mundo do trabalho, às práticas de terceirização, precarização e flexibilização
das relações e condições de trabalho. Aliás, o entendimento e enfrentamento das recentes
mudanças no mundo do trabalho colocam-se como desafios não só para os sindicatos e
trabalhadores, como também para os próprios técnicos da área da saúde.
Os sindicatos de trabalhadores pouco cobram dos gestores a efetiva implantação e funcionamento
do SUS, seja através das instâncias já definidas – conselhos de saúde, câmaras técnicas – seja
através de outras formas de participação e reivindicação (Nobre, 1999).
Ainda, é necessário pensar estratégias para incorporação de outras categorias de trabalhadores,
como os informais, os subcontratados e prestadores de serviços, os trabalhadores rurais, os
domésticos - e de outras representações sociais – associações comunitárias, organizações não
governamentais – nas instâncias de controle social, bem como ampliá-las, construindo práticas de
controle social mais efetivas (Nobre, 1999).
Dessa forma, o exercício do controle social explicita claramente a natureza política das relações,
não só entre trabalhadores e empregadores, mas entre estes e o estado; questiona a racionalidade
técnica; coloca diante dos técnicos e dos gestores, a necessária reflexão sobre “o conflito da
vigilância” e o discernimento da “vigilância do conflito”, no dizer de Pinheiro (1996).
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Introdução
O arcabouço jurídico que dispõe sobre a saúde do trabalhador no SUS é um dos pilares
fundamentais para que estados e municípios exerçam sua competência e cumpram suas
atribuições, no sentido da promoção e proteção da saúde e da prevenção dos agravos à saúde
relacionados ao trabalho.
O mais importante deles, o instrumento de máxima eficácia jurídica, é a Constituição Federal de
1988. Até então, os ambientes de trabalho e a saúde do trabalhador eram competência exclusiva do
direito do trabalho consolidado, cujas normas de segurança e medicina de trabalho, reunidas na
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT (Brasil, 1943), eram fiscalizadas pela União, através do
Ministério do Trabalho (Reschke, 1996; Santos, 2000). A atenção à saúde dos trabalhadores era
normatizada e prestada pelo Instituto Nacional de Previdência Social – INAMPS, do Ministério da
Previdência e Assistência Social – MPAS, posteriormente transferido e incorporado ao Sistema
Único de Saúde, mediante o Decreto Federal Nº 99.060 de 1990.
Ao inscrever a saúde como um “direito de todos e dever do estado” (Art. 196), a Constituição
Federal/88 alterou substancialmente a concepção de saúde do trabalhador e ambiente do trabalho,
colocando-os como parte do direito à saúde, redefinindo as competências das três esferas do
governo e inserindo-os nas atribuições do Sistema Único de Saúde (Reschke, 1996; Santos, 2000;
Santos e cols., 1996).
Ela é, na verdade, a primeira constituição brasileira a referir-se “explicitamente à saúde como
integrante do interesse público fundante do pacto social” (Dallari, 1995), colocando-o ao lado dos
demais direitos sociais - a educação, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a
proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados – a ser garantido “mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco da doença e de outros agravos e ao
acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação”
(Título VIII - Da Ordem Social, Cap. II - Da Seguridade Social, Seção II - Da Saúde, Art. 6º) (Brasil,
1989).
Em seu artigo 7º, a Constituição Federal define também uma série de “direitos dos trabalhadores
urbanos ou rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social”, destacando-se,
entre outros:
“...
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• IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas
necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer,
vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o
poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;
...
• XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e
segurança;
• XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na
forma da lei;
• XXIV - aposentadoria;
• XXVI - reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho;
• XXVII - proteção em face da automação, na forma da lei;
• XXVII - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a
indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa;...” (Brasil, 1989).
Ainda, em seu Art. 39, § 2°, a Constituição define que se aplica aos servidores públicos o disposto
no inciso XXII do art. 7° (Cap. VII – Da Administração Pública, Seção II – Dos Servidores Públicos
Civis) (Brasil, 1989).
Na repartição das competências, diz expressamente que cuidar da saúde é competência comum da
União, dos Estados/DF e dos Municípios (art. 23, II), e legislar sobre a defesa da Saúde compete
concorrentemente à União, aos estados (art. 24, XII) e, suplementarmente, aos Municípios (art. 30, II).
No âmbito da legislação concorrente, a CF/88 prevê que “a competência da União limitar-se-á a
estabelecer normas gerais”, que poderão ser suplementadas pelos estados (art. 24, § 1° e 2°) e pelos
municípios, no que couber (art. 30, II). Segundo Dallari (1995, p. 39), “o constituinte de 1988 não
deixou, portanto, qualquer espaço para a criação doutrinária ou jurisprudencial na matéria: à União,
nas tarefas definidas constitucionalmente como competência legislativa concorrente, cabe apenas a
fixação das normas gerais”, entendidas como “declarações principiológicas editadas pela União que,
sem violar a autonomia dos demais entes federativos, estabelecem as diretrizes nacionais a serem
respeitadas quando da elaboração de suas próprias leis”. A “competência comum” admite a
possibilidade de execução conjunta de tarefas, sejam elas disciplinadoras e normativas ou de
execução de tarefas materiais, concretas, não excluindo da obrigação de cooperação qualquer ente
federativo e afirmando a responsabilidade da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios
para aquelas tarefas sociais que julgou essenciais à adequada ordem soberana. Para evitar conflitos,
a CF/88 previu a edição de lei complementar fixando “normas para a cooperação entre a União e os
estados, o Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bemestar em âmbito nacional (art. 23, § ún.)” (Dallari, 1995; p. 39-41).
O entendimento dessas competências é muito importante, vez que inúmeras vezes os setores de
vigilância em saúde do trabalhador de estados e municípios deparam-se com a questão, em
primeiro lugar, da hierarquia dos instrumentos legais entre as três esferas, e, em segundo lugar, com
a discussão da concorrência de atribuições entre os setores, saúde, previdência, meio ambiente, e
especialmente trabalho (Brasil, 2001).
A este respeito, Dallari (1995; p. 41-42) considera como tendo sido “outro deslize técnico no campo
sanitário-constitucional” a atribuição à União de competência para “organizar, manter e executar a
inspeção do trabalho” (art. 21, XXIV) quando na organização do sistema de saúde descreve como
sua responsabilidade “executar as ações ... de saúde do trabalhador” (art. 200, II)”.
Para diversos juristas e autores, a Constituição é esclarecedora, pois quando prevê a saúde do
trabalhador e ambiente do trabalho o faz expressamente no capítulo do direito à saúde; não
deixando dúvidas, portanto, em relação à competência do SUS em exercer a vigilância em saúde do
trabalhador, inclusive a vigilância de ambientes de trabalho. Discutem que, a partir da Constituição,
deve-se entender a inspeção do trabalho diferentemente de como antes era estabelecida na CLT;
deixando as ações de saúde e segurança no trabalho de ser competência privativa da União,
passando a ser competência concorrente dos três entes federativos. Dessa forma, especialmente
as ações de vigilância dos ambientes de trabalho, passam a ser atribuição das vigilâncias sanitárias
de estados e municípios (Reschke, 1996; Carvalho & Santos, 1995; Santos, 2000).
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“...Art. 200 - Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da
lei: ... II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do
trabalhador; ... VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do
trabalho)...” (Brasil, 1989)
Essas competências são disciplinadas pela Lei Orgânica da Saúde.

Instrumentos legais no âmbito federal
*

O conjunto das leis federais N° 8.080, de 19 de setembro de 1990 e N° 8.142, de 28 de dezembro
de 1990, compõe a Lei Orgânica da Saúde. A Lei N° 8.080/90, dispõe sobre a organização do
Sistema Único de Saúde - SUS - definido como “o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados
por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta
e das fundações mantidas pelo Poder Público” (art. 4°).
A Lei Federal N° 8.142/90, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único
de Saúde e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde.
Define como instâncias de controle social os conselhos de saúde e as conferências de saúde.
As Conferências Nacionais de Saúde dos Trabalhadores, realizadas em 1988 e em 1994, bem como
as respectivas Conferências Estaduais e Municipais de Saúde dos Trabalhadores, desempenharam
importante papel na implantação de ações de saúde do trabalhador no SUS.
A Lei Federal N° 8.080/90 insere a Saúde do Trabalhador como campo de atuação do Sistema
Único de Saúde:
“Art. 6º - Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde -SUS:
I - a execução de ações:
a) de vigilância sanitária;
b) de vigilância epidemiológica;
c) de saúde do trabalhador; e
d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
...
III - a ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde;
...
V - a colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho;
...
VII - o controle e a fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde;
...
IX - a participação no controle e na fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de
substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radiotaivos;
X - o incremento, em sua área de atuação, do desenvolvimento científico e tecnológico;”
(Brasil, 1990).
E, no mesmo art. 6º, estabelece o que se entende por vigilância sanitária, por vigilância
epidemiológica e por saúde do trabalhador:
“...§ 1º Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir
ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio
ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da
saúde, abrangendo:
I - o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde,
compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo; e
II - o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a
saúde.
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§ 2º Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações que proporcionam o
conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e
condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as
medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
§ 3º Entende-se por saúde do trabalhador, para fins desta lei, um conjunto de atividades que
se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e
proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde
dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho,
abrangendo:
I - assistência ao trabalhador vítima de acidente de trabalho ou portador de doença profissional
e do trabalho;
II - participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde - SUS, em estudos,
pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no
processo de trabalho;
III - participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde - SUS, da
normatização, fiscalização e controle das condições de produção, extração, armazenamento,
transporte, distribuição e manuseio de substâncias, de produtos, de máquinas e de
equipamentos que apresentam riscos à saúde do trabalhador;
IV - avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde;
V - informação ao trabalhador e a sua respectiva entidade sindical e a empresas sobre os
riscos de acidente de trabalho, doença profissional e do trabalho, bem como os resultados de
fiscalizações, avaliações ambientais e exames de saúde, de admissão, periódicos e de
demissão, respeitados os preceitos da ética profissional;
VI - participação na normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do trabalhador
nas instituições e empresas públicas e privadas;
VII - revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no processo de trabalho,
tendo na sua elaboração a colaboração das entidades sindicais; e
VIII - a garantia ao sindicato dos trabalhadores de requerer ao órgão competente a interdição
de máquina de setor de serviço ou de todo o ambiente de trabalho, quando houver exposição
a risco iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores.” (Brasil, 1990).
Esta lei também define as competências da União, estados e municípios no tocante à saúde do
trabalhador. Ainda, faz referência explícita à criação, entre outras, de comissão intersetorial de
saúde do trabalhador, como forma de articular políticas e programas de interesse para a saúde cuja
execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do SUS. (Cap. da Organização, da Direção
e da Gestão; Art. 13)
Em decorrência disso, já existe a Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador no âmbito
nacional, que tem o papel de assessorar o Conselho Nacional de Saúde no estabelecimento,
desenvolvimento e proposição de políticas de saúde do trabalhador.
Especialmente duas portarias que tratam especificamente da área de saúde do trabalhador,
aprovadas pelo Ministério da Saúde, têm importância fundamental.
A Portaria MS N° 3.908, de 30 de outubro de 1998, que aprova a NORMA OPERACIONAL DE
SAÚDE DO TRABALHADOR - NOST, estabelece procedimentos para orientar e instrumentalizar as
ações e serviços de saúde do trabalhador no Sistema Único de Saúde (SUS), definindo o elenco
mínimo de ações a serem desenvolvidas pelos municípios, estados e Distrito Federal, habilitados
nas condições de gestão previstas na NOB-SUS 01/96.
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Sua aprovação é de fundamental importância para a área porque faz referência aos mecanismos de
financiamento das ações de saúde do trabalhador, detalhando e complementando a NOB-SUS-1/96.
Dentre estes mecanismos de financiamento cita a criação do Índice de Valorização de Resultados IVR, cujos critérios deverão ser definidos pela Comissão Intergestores Tripartite. Entre os
componentes do IVR já definidos pela Portaria encontram-se a organização de unidades
especializadas de referência em saúde do trabalhador, o estímulo à implementação de unidades no
município e o registro de 100% dos casos atendidos de acidentes de trabalho e agravos decorrentes
do processo de trabalho. (Brasil, 2001).
A Portaria MS N° 3.120, de 1° de julho de 1998, aprova a INSTRUÇÃO NORMATIVA DE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR NO SUS. Esta portaria conceitua a Vigilância em
Saúde do Trabalhador como um conjunto de práticas sanitárias, articuladas supra-setorialmente,
cuja especificidade centra-se na relação da saúde com o ambiente e os processos de trabalho, que
engloba estratégias de produção de conhecimento e de mecanismos de intervenção sobre os
processos de produção, que implicam necessariamente a superação das práticas atuais em direção
à transformação do modelo assistencial. Propõe critérios para a priorização das ações de vigilância,
para a organização das informações e produção de estudos e conhecimentos para fins de
intervenção e melhoria nos ambientes de trabalho; define a utilização dos mesmos instrumentos
administrativos da vigilância sanitária.
Duas recomendações desta Instrução Normativa aos estados e municípios merecem destaque: a
revisão dos Códigos de Saúde, de forma a contemplar as ações de saúde dos trabalhadores; e a
instituição de Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador, subordinada aos Conselhos Estadual
e Municipal de Saúde, com objetivo de assessorá-los na definição de políticas, no estabelecimento
de prioridades e no acompanhamento e avaliação das ações de saúde do trabalhador.
Outras portarias relativas aos sistemas de informação, de interesse à notificação e registro dos
acidentes e doenças do trabalho, como a Portaria MS N° 142/97, atualizada pela Portaria MS N°
1969/01, que dispõem sobre o preenchimento de Autorização de Internação Hospitalar – AIH, em
casos com quadro compatível com causas externas, e a Portaria MS/GM N° 3.947/98, que aprovou
os atributos a serem adotados pelos sistemas e bases de dados do Ministério da Saúde, são
discutidas no Capítulo 3 deste Manual.
Outras leis e portarias específicas da Vigilância Sanitária podem ser utilizadas quando for o caso.
Leis, portarias, resoluções e normas técnicas de outros setores como Trabalho, Previdência Social,
Meio Ambiente, Agricultura, Indústria e Comércio etc, podem ser utilizadas sempre que necessário e
pertinente, a depender das situações concretas encontradas nos ambientes de trabalho. Na falta de
normas nacionais, estaduais ou federais, podem ser utilizados padrões e normas internacionais, seja
da Organização Mundial da Saúde, da Organização Internacional do Trabalho, da Comunidade
Européia ou de órgãos técnicos dos países.

Instrumentos legais no âmbito estadual
*
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CAPÍTULO VIII - Do Meio Ambiente
“Art. 214 - O Estado e Municípios obrigam-se, através de seus órgãos da Administração direta
e indireta, a:
II - garantir o amplo acesso da comunidade às informações sobre as fontes e causas da
poluição e degradação ambiental e informar sistematicamente à população a qualidade do
meio ambiente, os níveis de poluição, a presença de substâncias potencialmente danosas à
saúde nos alimentos, água, ar e solo e as situações de riscos de acidente;
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IV - exigir, na forma da lei, para instalação ou atividade potencialmente causadora de
significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará
publicidade;
Art. 218 - O direito ao ambiente saudável inclui o ambiente de trabalho, ficando o Estado
obrigado a garantir e proteger o trabalhador contra toda e qualquer condição nociva à sua
saúde física e mental.
Art. 219 - As condições em que se fará a produção, comercialização e utilização de
agrotóxicos e substâncias causadoras de danos à vida e ao meio ambiente serão definidas em
lei que, inclusive, adaptará o respectivo receituário às características do clima e solo do Estado
e incentivará o uso de insumos e defensivos biológicos.
(....)
CAPÍTULO XI - Da Saúde
“Art. 231 - O direito à saúde é assegurado a todos, sendo dever do Estado garanti-lo mediante
políticas sociais, econômicas e ambientais que visem”:
I - a eliminação ou redução do risco de doenças ou outros agravos à saúde;
II - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção,
recuperação e reabilitação da saúde.
(...)
Art. 236 - O Conselho Estadual de Saúde, órgão deliberativo e fiscalizador, contará, em sua
composição, com a representação de:
I - gestores do sistema;
II - sindicatos de trabalhadores;
III - associações comunitárias;
IV - entidades representativas das classes empregadoras;
V - entidades representativas dos profissionais de saúde.
Parágrafo Único - Os Conselhos Municipais de Saúde devem constituir-se com composições
equivalentes às do Conselho Estadual.
(...)
Art. 238 - Compete ao Sistema Único de Saúde, no Estado, além de outras atribuições:
III - desenvolver ações de saúde do trabalhador, inclusive a normatização, fiscalização e
controle dos serviços de assistência à saúde e das condições de máquinas, equipamentos e
ambiente de trabalho, riscos e potenciais agravos à saúde, no processo de trabalho;
Art. 239 - Ficam as empresas, que submetam seus empregados à exposição de substâncias
químicas, tóxicas ou radioativas, obrigadas a realizar periodicamente exames médicos
individuais pertinentes, objetivando o acompanhamento da saúde do trabalhador e a adoção
das medidas cabíveis, na forma da lei.
Art. 240 - É assegurado ao Poder Público e às organizações sindicais representativas dos
trabalhadores o acesso às informações constantes dos exames médicos previstos no artigo
anterior, garantindo-se o necessário sigilo quanto à identificação pessoal, observados ainda os
preceitos da ética médica.
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Os códigos de saúde têm a função de especificar mais detalhadamente o disposto na Constituição
de cada Estado, à luz dos princípios e diretrizes definidos na Constituição Federal. Deveriam,
portanto ter sido revisados após 1989. No entanto, vários estados ainda persistem com seus códigos
anteriores. O estado da Bahia encontra-se atualmente em processo de atualização do código ora
vigente – Lei Estadual Nº 3.982/81, que dispõe sobre o Subsistema de Saúde do Estado (Bahia,
1981), regulamentada pelo Decreto Estadual Nº 29.414/83. Lei ordinária específica, disciplinando a
vigilância e fiscalização dos ambientes de trabalho no âmbito do SUS encontra-se tramitando.
Outra lei importante é a Lei Estadual Nº 6.455/93, que dispõe sobre o controle da produção, da
comercialização, do uso, do consumo, do transporte e armazenamento de agrotóxicos, e juntamente
com seu Decreto Nº 6.033/96 permite o desenvolvimento de ações de proteção à saúde dos
trabalhadores (e demais pessoas) expostas a agrotóxicos.
Algumas portarias editadas após a Constituição Estadual, especialmente após 1995, têm facilitado e
permitido as ações de vigilância de ambientes de trabalho realizadas pelo Cesat. Elas aplicam-se,
em geral, também aos níveis regionais – Diretorias Regionais de Saúde e locais – municípios.
Algumas aplicam-se a todos os serviços de saúde, públicos ou privados, como o caso da portaria
que define os agravos de notificação compulsória.
A Portaria Estadual Nº 2.320 de 25 de julho de 1995, estabelece as atribuições do SUS/BA quanto
ao desenvolvimento das ações de vigilância da saúde do trabalhador, sendo importante porque
atribui à equipe de vigilância em saúde do trabalhador prerrogativa de dispor de força policial,
sempre que impedida ou obstada sua ação por parte dos empregadores. Aqueles municípios que já
incluíram a saúde do trabalhador em seus códigos sanitários podem e devem exercer todas as
atribuições e prerrogativas de “inspetor” ou “fiscal” sanitário, ou seja, seu poder de polícia
administrativa, para o exercício das ações de vigilância de ambientes de trabalho e de proteção à
saúde do trabalhador.
Já em 1995, antes mesmo da portaria nacional, a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia aprovou
a Portaria Estadual N° 3.973, de 22 de novembro de 1995. A Norma Operacional de Saúde do
Trabalhador no SUS - NOST/BA estabelece normas e procedimentos para orientar e
instrumentalizar as ações e serviços de saúde do trabalhador no Estado da Bahia.
A NOST/BA definiu a criação da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador – CIST, que foi
criada em 1996, com a seguinte composição e representação: Secretaria da Saúde do Estado da
Bahia, Secretaria do Trabalho e Ação Social do Estado da Bahia, Ministério Público do Estado,
Delegacia Regional do Trabalho, Fundacentro, Instituto Nacional do Seguro Social, Federação das
Indústrias do Estado da Bahia, Federação do Comércio do Estado da Bahia, Federação da
Agricultura do Estado da Bahia, Central Única dos Trabalhadores, Confederação Geral dos
Trabalhadores e Força Sindical. Essa comissão tem a função de assessorar o Conselho Estadual
da Saúde, no estabelecimento, desenvolvimento e acompanhamento da política estadual de saúde
do trabalhador, e propor medidas, normas e regulamentos de proteção e defesa da saúde do
trabalhador.
A Portaria Sesab Nº 2867, de 05 de agosto de 1997, publicada no DOE de 15/08/97, que atualizou a
listagem de doenças/agravos de notificação compulsória no Estado da Bahia, incluiu alguns agravos
relacionados ao trabalho.
Demais definições a respeito do sistema de informações, o
estabelecimento de normas para a notificação e a investigação epidemiológica de acidentes e
doenças relacionadas ao trabalho são discutidas no Capítulo 3 deste manual.
Outros instrumentos importantes para a prática cotidiana são os pareceres jurídicos que esclarecem e
dirimem questões de competências e atribuições. Dentre eles destacamos o Parecer Nº 1156/97, da
Representação da Procuradoria Geral do Estado da Secretaria da Saúde, relativo ao questionamento
do CESAT quanto à possibilidade jurídica de indicação das Normas Regulamentadoras de Segurança
e Medicina do Trabalho em seus pareceres técnicos (Bahia, 1997).
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Nele a Procuradora Adriana Meyer Barbuda discute a diferença substancial entre competência para
legislar sobre “saúde do trabalhador” e para fiscalizar condições e ambientes de trabalho; que a
C.F./88 estendeu ao Estado da Bahia a competência para a fiscalização e, concorrentemente, para
legislar sobre a matéria, concluindo pela utilização legítima das normas federais disciplinadoras da
questão (Bahia, 1997).
Outro importante instrumento é a Lei Nº 7.799, de 07 de fevereiro de 2001, que define a Política
Estadual de Administração de Recursos Ambientais e seu decreto. Pela primeira vez a lei ambiental
estadual explicita a saúde do trabalhador e os ambientes de trabalho como objetos de proteção
ambiental. Por esta lei, a Secretaria da Saúde do Estado é um dos órgãos executores da política
estadual do meio ambiente, tendo assento no Conselho Estadual do Meio Ambiente. Além da
redefinição do processo de licenciamento ambiental, cria o Sistema Estadual de Informações
Ambientais, que se constituem importantes instrumentos para a vigilância também dos ambientes de
trabalho. Seu regulamento prevê ainda a possibilidade de participação dos municípios na execução
das ações de proteção ao meio ambiente e em sua fiscalização (Nobre & Jacobina, 2001).
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Alguns municípios da Bahia já atualizaram seus códigos sanitários, incorporando ações em saúde
do trabalhador, a exemplo de Salvador (Lei Municipal Nº 5.504/99), Camaçari (Lei Municipal Nº
522/01) e Alagoinhas. Outros, como Juazeiro, já haviam aprovado leis específicas, como a Lei
Municipal de Agrotóxicos. Alguns municípios criaram comissões municipais intersetoriais para o
controle e vigilância de agrotóxicos. Códigos de postura, de obras, da área do meio ambiente
também podem ser utilizados no âmbito municipal.
Recomenda-se que os municípios criem comissões intersetoriais de saúde do trabalhador para
assessorar o Conselho Municipal de Saúde e acompanhar a política municipal de saúde do
trabalhador.

Parte dos instrumentos citados neste capítulo e outros podem ser encontrados na “Coletânea de
Legislação em Saúde do Trabalhador e Meio Ambiente” (Nobre & Jacobina, 2001), recentemente
publicada pelo Cesat/Sesab, e no “Caderno de Saúde do Trabalhador – Legislação” (Brasil, 2001),
publicado pelo Ministério da Saúde, além de estar disponíveis nos sites de cada ministério e do
Senado Federal:
www.saude.gov.br - www.mtb.gov.br - www.mpas.gov.br - www.senado.gov.br
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Introdução
A organização das informações relacionadas à Saúde dos Trabalhadores é uma das operações
fundamentais para a implantação da Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT). O sistema de
informação em Saúde do Trabalhador encerra a concepção de agregação e organização dos dados
existentes disponibilizados em diversos sistemas de informações de distintos setores, buscando
gerar informações úteis ao planejamento das ações, mais do que necessariamente a criação de
novas bases de dados.
As limitações dessas informações têm sido assunto de discussão de vários autores (Alves &
Luchesi, 1992). Uma delas é o fato de as estatísticas oficiais da Previdência Social sobre acidentes
e doenças do trabalho no Brasil, referirem-se apenas aos seus segurados, empregados e com a
carteira de trabalho assinada (trabalhadores celetistas), para os quais é obrigatória a emissão da
Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT.
Segundo o IBGE (2000), a população de trabalhadores empregados com carteira assinada no Brasil
em 1999 era de 19,6 milhões de trabalhadores; já a população ocupada (incluindo os empregados
sem carteira, estatutários, trabalhadores domésticos e autônomos), totalizava neste ano 71,6
milhões de trabalhadores. Dessa forma, a notificação de acidentes e doenças do trabalho à
Previdência Social cobre somente pouco mais de um quarto do total de trabalhadores.
Além disso, essas estatísticas mostram um acentuado decréscimo do número de acidentes de
trabalho registrados, que tem sido explicado de distintas maneiras. Uma delas é o subregistro,
principalmente dos acidentes de menor gravidade e que não geram afastamento do trabalho (Rego,
1994). Há ainda que se considerar o deslocamento de grandes contingentes de trabalhadores de
setores industriais para o setor de serviços onde o risco de acidentes é menor (Wünsch Filho, 1999),
além das modificações da legislação previdenciária (Possas, 1981).
Pouco se conhece da morbimortalidade relacionada ao trabalho dos trabalhadores sem carteira de
trabalho assinada. Um dos primeiros estudos produzidos no Brasil que contempla dados de
acidentes de trabalho destes trabalhadores, foi um inquérito domiciliar realizado em São Paulo por
Barata et al (1998).
No âmbito do Sistema de Único de Saúde (SUS), têm sido discutidas alternativas para se conhecer
melhor esta realidade, como a estratégia de notificação obrigatória dos acidentes graves e com
óbito, o estudo dos acidentes com óbito a partir das Declarações de Óbito (DO) no Sistema de
Informações sobre Mortalidade (SIM) e a morbidade hospitalar por acidentes de trabalho através do
Sistema de Informações Hospitalares (SIH).
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Embora de suma importância, essas iniciativas ainda não alcançaram seus objetivos, porque não se
difundiram pelo país e pelo preenchimento incorreto dos instrumentos, especialmente no que se
refere ao registro da ocupação e das circunstâncias de ocorrência das causas externas (Beraldo,
1993; Carvalho, 1997; Drumond Jr, 1999; Waldman & Mello Jorge, 1999).
Destaca-se o papel dos municípios na maior difusão das informações e no investimento na melhoria
da sua qualidade, principalmente levando em conta a descentralização da gestão dos sistemas de
informação do SUS para este nível. Nesta perspectiva, considera-se relevante a criação, no âmbito
do SUS, de mecanismos e estratégias que revelem a morbimortalidade do conjunto dos
trabalhadores e não somente de um segmento. Para tanto, é necessário dispor de instrumentos
confiáveis, que propiciem o conhecimento adequado desses eventos e, em decorrência disto, a
definição de medidas de intervenção, acompanhamento e avaliação das mesmas. Ademais,
considerando que os acidentes e as doenças do trabalho são potencialmente preveníveis, qualquer
nível de ocorrência deve ser considerado como prioridade de intervenção.

A Atenção Básica na VISAT e o Sistema de Informações
Dentre os principais papéis da Atenção Básica na VISAT, alguns estão diretamente relacionados ao
sistema de informações, como:
1. conhecer os principais riscos à saúde dos trabalhadores em seu âmbito de atuação e
região geográfica definida;
2. manter cadastro e mapeamento das atividades econômicas e processos de trabalho
existentes em seu território;
3. dimensionar a população trabalhadora, segundo principais riscos à saúde, em seu
território;
4. notificar, através do sistema de informações, os casos de acidentes e doenças
relacionadas ao trabalho identificados, e proceder a investigação epidemiológica dos
agravos definidos como de investigação obrigatória, além dos surtos.
O monitoramento ou vigilância visando à detecção precoce de alterações ou agravos à saúde
decorrentes de riscos ocupacionais é parte da prevenção secundária e pode levar à identificação da
necessidade de medidas de controle ainda não detectadas ou à identificação de falhas nas medidas
adotadas1.
Para investigação de efeitos precoces em grupos de trabalhadores especiais ou riscos específicos,
podem ser planejados e realizados inquéritos epidemiológicos pela própria equipe de vigilância em
saúde.
A Portaria MS/GM N° 3.947/98 (Brasil, 1998) aprovou os atributos comuns a serem adotados,
obrigatoriamente, pelos sistemas e bases de dados do Ministério da Saúde, a partir de 1° de janeiro
de 1999. Além dos dados de identificação e escolaridade, outros atributos são de interesse particular
para a Saúde do Trabalhador, como a ocupação, a situação empregatícia e o ramo de atividade da
empresa na qual trabalha.
Os sistemas que devem incorporar estes atributos são: o Sistema de Informações sobre Mortalidade
- SIM, o Sistema de Informações Hospitalares - SIH/SUS, o Sistema de Informações de Agravos de
Notificação – SINAN, o Sistema de Informações da Atenção Básica – SIAB e o Sistema de
Informações Toxicológicas - SINITOX.
! No âmbito das empresas, esse monitoramento é feito através de exames admissionais, periódicos, demissionais e de mudança de função, que devem
ser programados considerando os riscos ocupacionais a que estão expostos os trabalhadores, planejados de acordo com o Programa de Controle Médico
de Saúde Ocupacional – PCMSO, regulamentado na Norma Regulamentadora nº 7 do Ministério do Trabalho e Emprego (Portaria MTb nº 3.214/78;
redação dada pela Portaria MTE nº 08/96), que é obrigatório para todas as empresas que admitam empregados.
% Relação Anual de Informações Sociais, base de dados gerenciada pelo Ministério do Trabalho e Emprego e informada, anualmente, por todas as

empresas que têm pelo menos um empregado.
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A Vigilância Epidemiológica (VE) em Saúde do Trabalhador nos
Municípios
São atribuições do nível municipal em VE:
1. Programação, coordenação, acompanhamento e supervisão das atividades no âmbito
municipal e solicitação de apoio ao nível estadual quando necessário.
2. Análise do comportamento epidemiológico das doenças e agravos de interesse deste
âmbito e dos níveis federal e estadual.
3. Retroalimentação do sistema de informações.
4. Implantação, gerenciamento e operacionalização dos sistemas de informação de base
epidemiológica.
5. Investigação epidemiológica de casos e surtos.
6. Execução de medidas de controle de doenças e agravos sob vigilância
7. Identificação de novos agravos prioritários para a vigilância e normatização da VE destes.
8. Elaboração e difusão de boletins epidemiológicos.
Os níveis estadual e federal fazem a coordenação do sistema no seu âmbito, apoio operacional e
assessoria técnica, normatização, investigações especiais, produção de informes epidemiológicos,
retroalimentação e treinamento.
Para o planejamento, definição de prioridades e execução de ações de vigilância, deverão ser
incorporadas as metodologias e estratégias epidemiológicas já conhecidas, a exemplo de
investigação epidemiológica de casos notificados/casos índice, busca ativa de casos e inquéritos
epidemiológicos (estudos transversais).
Existem algumas diferenças básicas entre a VE das doenças transmissíveis e dos agravos
relacionados ao trabalho. No caso dos últimos, o local de intervenção/ investigação é o local de
trabalho e não o de residência do trabalhador. Outra diferença é que as intervenções para a
prevenção de novas ocorrências são principalmente de medidas de proteção coletiva no ambiente
de trabalho, não se aplicando obviamente medidas de quimioprofilaxia ou vacinação de
comunicantes que são preconizadas para algumas doenças transmissíveis (exceto quando se trate
de doenças transmissíveis relacionadas ao trabalho).
Para a definição de caso dos agravos relacionados ao trabalho além da caracterização do quadro
clínico, realização dos exames complementares, conforme o caso, é imprescindível a caracterização
da exposição ocupacional. Por exemplo, indivíduos contaminados por chumbo por residirem num
município que tenha uma fábrica, sem adequado controle ambiental, seriam casos de intoxicação
ambiental. No entanto, casos entre os expostos no trabalho nesta fábrica, seriam considerados
relacionados ao trabalho. Veja mais sobre definição de caso e caracterização da exposição
ocupacional nos capítulos de agravos específicos neste Manual.
Teixeira & Risi Júnior (1999) discutem sobre a opção de sistemas sentinela de informações capazes
de monitorar indicadores-chave na população ou em grupos especiais que sirvam de alerta precoce
para o sistema de vigilância. Um exemplo seria a organização de unidades sentinela para a
notificação de casos. Na dependência do tipo de agravo estas unidades poderão ser distintas. No
caso dos acidentes graves e ou com óbitos, as emergências de saúde e os institutos de medicina
legal (ou seu equivalente) serão as principais fontes. Já em relação às doenças relacionadas ao
trabalho ficariam mais sob a responsabilidade das unidades de referência especializada e demais
unidades básicas com profissionais familiarizados com o diagnóstico dessas doenças.
Rutstein et al (1983) citado por Teixeira & Risi Júnior (1999), define evento sentinela como “a
detecção de doença prevenível, incapacidade ou morte inesperada cuja ocorrência serve como um
sinal de alerta de que a qualidade terapêutica ou prevenção deva ser questionada”. Assim, toda vez
que ocorra um evento sentinela o sistema de vigilância epidemiológica deve ser acionado para que o
evento seja investigado e as medidas de prevenção adotados.
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Miranda et al (1997) cita um exemplo de intervenção a partir de casos índice (evento sentinela) que
foram dois óbitos por benzenismo numa mesma empresa. Foi feito mapeamento da população sob
risco (7.356 trabalhadores em nove empresas no mesmo pólo industrial), busca ativa de suspeitos,
confirmação de 216 casos e intervenção, tanto individual - atenção médica e afastamento do
trabalho - e proteção coletiva para evitar novas ocorrências - medição do nível de benzeno e
medidas corretivas no ambiente do trabalho. Este episódio, somado aos demais ocorridos em outras
regiões do País, resultou na revisão da legislação sobre este produto.
No Cesat, os óbitos de trabalhadores por acidentes de trabalho são considerados eventos sentinela,
sendo feita a investigação dos casos logo após a sua ocorrência, para a proposição de medidas
corretivas no ambiente de trabalho para prevenção de outros casos. Veja mais sobre o assunto no
capítulo Acidentes de Trabalho Graves e com Óbito. Um outro exemplo de evento sentinela que
pode ser usado é caso de internação por intoxicação por agrotóxico, cuja informação pode ser
obtida através do SIH, conforme descrito adiante.

!

Utilização do SINAN Como Fonte de Dados em Saúde do Trabalhador
O Sistema de Informações de Agravos de Notificação – Sinan foi criado com o objetivo de
racionalizar a coleta e análise das informações dos agravos de notificação compulsória. A Portaria
SESAB N° 2.867/1997 incluiu na relação de agravos de notificação compulsória os seguintes
agravos relacionados ao trabalho:
• Acidentes de trabalho com óbito
• Intoxicação por agrotóxicos
• Pneumoconiose
• Benzenismo
• Perda Auditiva Induzida por Ruído - PAIR
• Lesões por Esforços Repetitivos - LER
• Intoxicação por chumbo
• Dermatoses ocupacionais.
Os três primeiros agravos são também de investigação obrigatória.
A ficha de notificação do Sinan é bastante simples e igual para todos os agravos, sendo que não
traz informações sobre a ocupação dos indivíduos acometidos pelos agravos e nem o ramo de
atividade do seu local de trabalho. No entanto, para os agravos que são também de investigação
compulsória, coleta-se essas variáveis e os demais dados de interesse para investigação do agravo
na ficha de investigação.
Outras vantagens adicionais do Sinan é que a notificação independe do tipo de vínculo empregatício
do trabalhador e deve ser feita quando se suspeita dos agravos. Assim, pode-se dispor de dados
recentes e perceber oportunamente mudanças no perfil de adoecimento ou aparecimento de
doenças relacionadas ao trabalho em áreas geográficas sem estes agravos anteriormente.

O SINAN e a Saúde do Trabalhador – O Que Fazer no Município?
!

1. Divulgar a lista com as doenças de notificação e investigação compulsória.
2. Capacitar os profissionais para a suspeita e diagnóstico dos agravos relacionados ao
trabalho.
3. Treinar técnicos para a investigação epidemiológica dos agravos relacionados ao trabalho
de investigação obrigatória.
4. Cadastrar no sistema da base de dados as doenças relacionadas ao trabalho para sua
digitação.
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5. Elaborar relatórios, divulgar informes epidemiológicos, analisar a evolução dos agravos no
município.
6. Definir prioridades para a vigilância e intervenção nos ambientes de trabalho.
7. Enviar para o nível estadual os bancos de dados com os agravos notificados e
investigados.

Utilização do SIM Como Fonte de Dados em Saúde do Trabalhador
O sistema de informações sobre mortalidade (SIM) pode trazer subsídios para o conhecimento dos
agravos com óbito relacionados ao trabalho. Na declaração de óbito (DO) consta o dado “ocupação
habitual” e para os óbitos decorrentes de causas externas, existe um campo específico para
assinalar se foi acidente de trabalho ou não.
Beraldo (1993) estudou uma série histórica do banco de dados das Declarações de Óbitos no Brasil
de 1979 a 1988 nas quais o campo acidente de trabalho foi preenchido de forma afirmativa. Foi
observado que o número de óbitos registrados nas DO corresponde a 56,8% daqueles registrados
pelas CAT no período, com uma variação anual entre 49,2% a 61,7%. Seria esperado o oposto, ou
seja, encontrar mais acidentes de trabalho nas DO, considerando que este registro não é feito
somente para trabalhador empregado com carteira assinada, como acontece para a emissão da
CAT. Os dados mais recentes do SIM demonstram que os totais dos óbitos registrados como
acidentes de trabalho nas DO têm permanecido próximos da proporção demonstrada no estudo
acima (Datasus, 1999). Isto aponta para a responsabilidade do SUS de melhorar a qualidade das
informações em saúde.
Esta realidade, no entanto, não deve ser considerada uniforme no país. Existem locais onde as
informações das DO são sistematizadas mais rapidamente e onde cobra-se mais a qualidade do
preenchimento destes formulários, de tal modo que torna-se uma importante fonte de informação de
agravos com óbitos relacionados ao trabalho.
Outra experiência interessante é a checagem do óbito junto aos familiares da vítima através de
visitas domiciliares, em casos nos quais a causa do óbito e a ocupação podem estar indicando uma
possível relação com o trabalho, mesmo sem o preenchimento como afirmativo no campo de
acidente de trabalho na DO. Alguns exemplos desta possibilidade:
• acidentes com soterramento em pedreiros ou auxiliares de pedreiro;
• mortes por eletrocussão em eletricistas;
• morte por acidentes de trânsito em motoristas;
• intoxicações exógenas não autoprovocadas;
• mortes por arma de fogo em vigilantes.

O SIM e a Saúde do Trabalhador – O Que Fazer no Município?
1. Articular com os setores de segurança pública para que nos boletins de ocorrência policial
dos casos de mortes violentas conste a circunstância de ocorrência, especificando se tem
ou não relação com o trabalho.
2. Atualização para os profissionais envolvidos (da saúde e de outros setores) sobre
definição de acidente de trabalho. Lembrar também do acidente no trajeto de ida ou de
volta do trabalho, pois em geral não se atenta para estas ocorrências. Os eventos
decorrentes de agressão interpessoal (por exemplo, assalto seguido de homicídio em
frentistas de postos de gasolina, cobradores de ônibus) são muitas vezes registrados
apenas como homicídio e não também como um acidente de trabalho.
3. Articular com os médicos legistas dos institutos de medicina legal (ou seu equivalente)
para utilizar as informações das circunstâncias das causas externas dos boletins de
ocorrência para o preenchimento dos campos específicos na declaração de óbito.
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4. Revisão das DO de mortes violentas sem os campos de circunstâncias do evento
preenchido no sentido de resgatar esta informação.
5. Em casos como os dos exemplos acima, nos quais os boletins de ocorrência também não
tragam informação suficientes, realizar a visita domiciliar para recuperar informações com
parentes da vítima.
6. Fazer a investigação dos óbitos por acidentes de trabalho. Conferir se o evento já foi
notificado por outra via; caso não, será necessário visita domiciliar para pegar o endereço
do local de trabalho (é possível que este dado esteja no boletim de ocorrência policial).
7. Verificar se nos óbitos por acidente de trabalho de trabalhadores com carteira assinada a
CAT foi emitida e para todos os trabalhadores a notificação também através do Sinan.
Visando a consistência das informações nos distintos sistemas, deve-se verificar e corrigir
também o inverso, ou seja, casos de óbito não registrados no SIM mas que aparecem nos
outros sistemas.
8. Verificar a qualidade da informação da ocupação na DO, evitando o registro neste campo
de dados que não discriminem a atividade que o falecido exercia, como por exemplo:
“funcionário público”, “industriário” e “aposentado”.
9. Calcular os coeficientes de mortalidade; construir a série histórica de óbitos por acidentes
de trabalho; descrever os casos de acordo com o sexo, idade e ocupação da vítima;
calcular a letalidade e anos potenciais de vida perdidos.
10. Definir prioridades para a vigilância e intervenção nos ambientes de trabalho.

Utilização do SIH Como Fonte de Dados em Saúde do Trabalhador
A Portaria MS n° 142/97 definiu critérios para o preenchimento dos campos CARÁTER DE
INTERNAÇÃO, DIAGNÓSTICO PRINCIPAL e DIAGNÓSTICO SECUNDÁRIO, nas Autorizações de
Internação Hospitalar – AIH, em casos compatíveis com causas externas. Assim, passou a ser
obrigatório registrar se tratou-se ou não de um acidente no local de trabalho ou no trajeto de ida e
volta do trabalho, possibilitando, portanto, a análise destes eventos que geram internações nos
hospitais da rede própria ou conveniados ao SUS.
A Portaria MS/GM n° 1969/2001 reafirma a obrigatoriedade do preenchimento destes campos e cria
e torna obrigatório o preenchimento dos campos “ocupação” e “ramo de atividade econômica” para
os casos de acidentes e doenças relacionados ao trabalho, além do registro de vínculo com a
Previdência e CGC/CNPJ da empresa em caso de atividade formal, ou atividade autônoma,
desempregado, aposentado ou não segurado. A portaria traz em anexo tabelas resumidas com os
códigos das classificações de ocupação (CBO-R) e de ramo de atividade econômica (CNAE-R) para
serem utilizadas pelos serviços. A inserção desses campos constitui importante medida e fornecerá
informações mais precisas para melhor definição de prioridades de atuação da vigilância.
É possível obter o número e os diagnósticos de internações por acidentes no local de trabalho e
acidentes de trajeto, desagregado por municípios ou até pela unidade da internação, a distribuição
por faixa etária e por sexo, os casos de acidentes internados que resultaram em óbito, além dos
custo das internações. Um indicador que pode ser construído é a proporção de internações por
acidentes de trabalho pelo total de internações por causas externas, que revela a “contribuição” do
trabalho na determinação desses agravos.
Deve-se lembrar que, mesmo não sendo assinalado no campo específico da AIH como um acidente
de trabalho, alguns agravos, como os exemplos citados anteriormente, podem estar relacionados ao
trabalho e dada a importância dos mesmos, merecem a investigação epidemiológica dos casos. As
secretarias de saúde dos municípios devem se articular para obter em tempo hábil a informação dos
hospitais, antes da consolidação da base de dados nacional considerando a agilidade necessária
para a investigação/intervenção.
Os dados são disponibilizados pelo Datasus/MS através de CD-ROM (existe também a opção de
pegar os arquivos pela internet), que vem com um aplicativo para análise de fácil utilização - o
tabwin, que dispõe de alguns recursos como cálculos de indicadores, confecção de gráficos e
mapas além das tabulações. Os dados gerados podem ser exportados para outros programas como
os de planilhas de análise.
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É importante salientar que no campo DIAGNÓSTICO PRINCIPAL deve ser registrado o diagnóstico
da lesão ou envenenamento do Capítulo XIX da Classificação Estatística Internacional de Doenças e
Problemas Relacionados à Saúde - Décima Revisão (CID –10) e no campo DIAGNÓSTICO
SECUNDÁRIO deve ser colocado o código referente à causa externa de morbidade e de
mortalidade que motivou a internação, do Capítulo XX da CID –10, que traz uma listagem ampla de
circunstâncias dos eventos. É necessário o adequado preenchimento dos formulários para se
conhecer as causas mais freqüentes e poder propor as medidas de prevenção destas.

O SIH e a Saúde do Trabalhador – O Que Fazer no Município?
1. Reforçar nas unidades de internação o preenchimento das AIH em conformidade com a
Portaria MS/GM nº 1969/01.
2. Capacitar profissionais dos hospitais para o reconhecimento e registro dos acidentes de
trabalho (típico e de trajeto).
3. Orientar os profissionais dos hospitais sobre a emissão da CAT nos casos de acidente de
trabalho em empregados com carteira assinada, segurados do INSS/SAT.
4. Nas internações de acidente de trabalho que resultarem em óbito, verificar também se a
correspondente DO foi preenchida com resposta afirmativa no campo específico e se foi
feita a notificação no Sinan. Estes procedimentos visam aumentar a consistência dos
dados dos distintos sistemas de informação.
5. Verificar e corrigir AIH com diagnóstico principal de lesões ou envenenamentos nas quais
não esteja assinalado o campo CARÁTER DA INTERNAÇÃO com algum tipo de causa
externa e também o inverso, ou seja, AIH assinalada como causa externa mas que o
diagnóstico não seja compatível.
6. Verificar informações não compatíveis como, por exemplo, internações por acidentes de
trabalho em crianças menores de quatro anos.
7. Calcular coeficientes de internação, construir a série histórica de internações por acidentes
de trabalho, descrever os casos de acordo com o sexo, idade e principais diagnósticos,
verificar os custos das internações por acidentes de trabalho e construir o indicador de
internações por acidente de trabalho pelo total de internações por causas externas.
8. Definir eventos que mereçam atenção especial como eventos sentinela para a vigilância,
como, por exemplo, internações devido a intoxicações por agrotóxico (na Bahia este
evento é de notificação compulsória, independentemente de ter relação com o trabalho),
internações por amputações em membros superiores, pneumoconioses ou por alguns
tipos específicos de câncer mais relacionados ao trabalho (ex. mesotelioma de pleura e
angiossarcoma hepático).
9. Definir prioridades para a vigilância e intervenção nos ambientes de trabalho.

Emergências de Saúde Como Unidades Sentinela
De acordo com o abordado por Waldman & Mello Jorge (1999) para as causas externas em geral,
as emergências podem ser importante fonte de informação também dos acidentes de trabalho,
sendo uma fonte de baixo custo e de simples obtenção.
Os acidentes de trabalho que não demandam internação (que correspondem à maioria das
ocorrências) não aparecem no SIH. Para resgatar este dado, existem experiências em emergências
nas quais se coleta a informação “se foi ou não um acidente de trabalho” já na admissão do
trabalhador e, em caso afirmativo, coleta-se dados adicionais gerando relatórios estatísticos.
Considerando que grande parte dos acidentados do trabalho são atendidos na rede do SUS, poderia
se iniciar a vigilância dos acidentes de trabalho a partir destes serviços. Os acidentes graves e com
óbito têm grande chance de serem identificados por esta via, ficando de fora apenas os eventos de
pequena repercussão na saúde do trabalhador e que não demandam atendimento médico. No caso
dos acidentes com óbito, os institutos de medicina legal também são importantes fontes
complementares de informação.
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Numa emergência em Salvador (BA), Conceição et al (2000) observaram que 31,6% das causas
externas atendidas, no período estudado, foram de circunstâncias relacionadas ao trabalho. A
maioria dos acidentados do trabalho não tinha carteira de trabalho assinada (64,7%), portanto, não
seriam casos passíveis de notificação via CAT. Dentre os trabalhadores com carteira assinada,
verificou-se que a CAT havia sido emitida para somente 45,5% dos casos.
Considera-se, portanto, que a implantação da vigilância desses eventos nestes locais será um passo
importante para conhecer melhor a realidade dos acidentes de trabalho no conjunto dos
trabalhadores, ainda que seja necessário o desenvolvimento de pesquisas epidemiológicas para a
complementação desses resultados.

Emergências de Saúde Como Unidades Sentinela - O Que Fazer no
Município?
1. Buscar com os setores responsáveis pelas emergências acrescentar um item na ficha de
atendimento - se foi ou não um acidente de trabalho, de preenchimento obrigatório no
momento da admissão de todos os casos de causas externas. No caso de emergências
de saúde com atendimento informatizado, já existem aplicativos que incluem esta
informação.
2. Na medida do possível garantir que nas fichas de atendimento constem informações da
ocupação e do ramo de atividade do local de trabalho.
3. Nos casos de causas externas, garantir que sejam preenchidos o diagnóstico da lesão e a
circunstância do evento, em conformidade com a orientação para a AIH.
4. Orientar os profissionais dos hospitais sobre a emissão da CAT nos casos de atendimento
de acidentados do trabalho empregados com carteira assinada.
5. Verificar os principais ramos de atividade onde ocorrem os acidentes e as principais
ocupações dos acidentados, principais diagnósticos e circunstâncias de ocorrência destes
eventos.
6. Como a maioria dos eventos levantados por esta via não vai fazer parte dos sistemas
citados neste capítulo (recapitulando - somente os casos de óbito serão registrados no
SIM e Sinan; a CAT é emitida para todos acidentes do trabalho, mas somente em
trabalhadores com carteira assinada) justifica o nível local criar um banco de dados com
as informações de todos acidentes de trabalho atendidos nas emergências.
7. Definir prioridades para a vigilância e intervenção nos ambientes de trabalho.

Estudo das Comunicações de Acidentes de Trabalho – CAT
A CAT é o documento da Previdência Social para notificação dos acidentes e doenças relacionadas
ao trabalho. A notificação deve preferencialmente ser feita pela empresa, mas a partir da Lei
Federal 8.213 de 1991, é facultada a notificação também pelos serviços de saúde, sindicatos e pelo
próprio trabalhador.
O formulário da CAT foi recentemente alterado passando a incorporar algumas importantes
informações epidemiológicas, que antes não eram registradas. Uma delas é o tipo de CAT onde se
registra se é inicial, reabertura ou comunicação de óbito (até então se o óbito não ocorresse
imediatamente, somente se saberia desta ocorrência caso algum familiar da vítima solicitasse uma
pensão à Previdência Social). Outra, é o município de ocorrência do acidente. Passou a utilizar a
CID-10 para classificação do diagnóstico provável e também incorpora a Classificação Nacional de
Atividades Econômicas (CNAE) e a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), padronizando
essas informações com as de outras bases de dados nacionais.
Deve-se buscar junto ao Ministério da Previdência e Ação Social (MPAS) o repasse via magnética
dos bancos de dados, para que o SUS possa avaliar as informações de interesse para a Vigilância
da Saúde do Trabalhador, o que ainda não ocorre. Enquanto não se tem acesso aos bancos de
dados, recomenda-se que os serviços de referência em saúde do trabalhador ou a vigilância
epidemiológica dos municípios analise a cópia da CAT, que deve ser enviada ao SUS, para que se
conheça oportunamente o perfil dos agravos notificados. Embora existam outros programas para
digitação das CAT, sugere-se utilizar o Epi Info, pela simplicidade de seu uso, recursos que dispõe e
pelo fato de ser de distribuição gratuita.
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Análise dos Dados das CAT – Como Fazer
A análise das CAT pode ser feita de maneira bem simplificada. Basicamente o que se propõe é a
descrição dos eventos registrados segundo algumas variáveis. É recomendável descrever
separadamente o acidente típico, o acidente de trajeto e a doença ocupacional, considerando a
diferente rede de causalidade que explica cada um destes eventos.
Pode-se fazer uma análise com os seguintes passos:
1. Número total de acidentes e doenças registrados e a proporção de acidentes típicos, doenças e
de trajeto.
2. Descrição do banco de dados pelas variáveis de identificação das empresas (CNAE e
localização), do trabalhador (distribuição por sexo, idade e ocupação), município do local do
acidente. A idade pode ser apresentada com a média e a variação (exemplo: média de 34,5,
variando de 16 a 65 anos) e/ou por faixas etárias.
3. A partir deste momento “divide-se” o banco de dados, analisando-o de acordo com o tipo de
acidente e utilizando-se as variáveis acima. Além destas, acrescenta-se também as variáveis
agente causador e diagnóstico provável. Desta forma, pode-se responder às perguntas, dentre
outras:
• Quais os principais ramos de atividade das empresas que notificaram doenças
ocupacionais ou acidentes típicos?
• Qual foi o diagnóstico de doença mais comumente registrado?
• Qual a média de idade dos trabalhadores que apresentavam doenças?
• Qual a distribuição por sexo encontrada dentre as notificações de acidentes típicos e
doenças?
• Quais as causas mais comuns dos acidentes típicos e dos de trajeto?
• Quais as principais ocupações de quem sofreu um acidente típico ou teve uma doença
ocupacional?
De posse dessas informações, pode-se calcular as taxas de acidente por ocupação, ramo de
atividade, principais diagnósticos e objetos causadores dos acidentes. As informações devem
subsidiar a tomada de decisão quanto às prioridades para a vigilância e intervenção no local de
trabalho.
Parâmetros Para a Programação em Saúde do Trabalhador
Uma das principais questões colocadas para quem deseja fazer estimativas de agravos
relacionados ao trabalho para o conjunto de trabalhadores são as diferentes distribuições dos
trabalhadores por ramos de atividade no setor formal e no setor informal. Os riscos de acidentes
variam de acordo com as atividades de trabalho (por exemplo, o risco de um trabalhador na
mineração sofrer um acidente no seu local de trabalho é algumas vezes superior ao risco de um
trabalhador do comércio varejista acidentar-se), portanto, ao se estimar os acidentes de trabalho
considerando uma taxa de incidência geral, sem levar em conta essas diferenças, pode se estar
subestimando ou superestimando a ocorrência de agravos.
No entanto, como ainda não se dispõe de suficientes informações para elaborar estimativas mais
precisas e considerando a necessidade imediata do SUS dispor de parâmetros para a programação
em saúde do trabalhador, elaborou-se esta proposta preliminar de trabalho visando uma
colaboração inicial.
Espera-se que com o início da utilização da presente proposta ela poderá estar sendo revista e
aprimorada com as sugestões e críticas que certamente surgirão. Seguem algumas observações
sobre a metodologia utilizada para elaboração dos parâmetros e sobre a sua utilização:
•
•
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A base de dados para a população trabalhadora é o IBGE.
A população ocupada corresponde ao total de indivíduos que encontra-se trabalhando em
determinado período, seja no mercado formal ou informal. O IBGE, através da PNAD,
estima este número por regiões metropolitanas, estados, grandes regiões e Brasil. Não
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•

•

•

1.

existe desagregação até o município. Por outro lado, a RAIS2 que desagrega o dado até
município, fornece informação apenas do setor formal. Portanto, utilizou-se o percentual
médio da população ocupada em relação ao total de habitantes do Estado da Bahia de
1998 e 1999 como uma estimativa para se saber a população ocupada de um dado
município.
As estimativas para a incidência de: acidentes, acidentes com óbitos e de doenças
relacionadas ao trabalho foram feitas a partir de dados da Dataprev/INSS para o
numerador e da RAIS para os denominadores, dos anos de 1997 a 1999, para o Estado da
Bahia e para o Brasil. Considerando dois estudos (Barata, 1998 e Conceição, 2000) que
estimaram o subregistro dos acidentes de trabalho, utilizou-se um fator de correção
intermediário, de aproximadamente igual a dois. A incidência de doenças não foi corrigida.
As estimativas de número de inspeções foram feitas a partir da experiência do Cesat e o
percentual de acidentes graves foi estimado a partir do “Estudo das Comunicações de
Acidentes de Trabalho na RMS de 1996 a 1998” (Bahia, 1999). Quanto a este último
percentual, foi usado um fator de correção de 0,5, pois acredita-se que, na verdade,
aconteça uma proporção menor de acidentes graves em relação ao total de acidentes do
que o notificado, resultante do fato dos acidentes leves serem mais subregistrados, o que
artificialmente elevaria esta proporção.
Acidente grave foi definido como aquele que gerou uma ou mais das situações seguintes:
internação hospitalar, fratura ou amputação de membros, ruptura de vísceras,
politraumatismo ou traumatismo craniano com lesão intracraniana.
Estimativa da população ocupada por município (número total de
trabalhadores)

•

2.

Conseguir junto ao IBGE a informação sobre o total de habitantes do município. Os dados
preliminares do CENSO 2000 já estão disponíveis na internet no site do IBGE:
www.ibge.gov.br ou podem ser obtidos diretamente com o Instituto
De acordo com os dados do IBGE/PNAD para a Bahia, dos anos de 1998 e 1999, em
média a população ocupada (PO) equivaleu a 44,3% dos habitantes do Estado. Aplicandose este valor para estimar a PO do município, basta multiplicar o número de habitantes por
0,443 - o resultado encontrado corresponde à população ocupada.
Estimativa de número de acidentes de trabalho (típicos e de trajeto)

•
•

•

Usar uma estimativa de 40 acidentes para cada grupo de 1.000 (mil) trabalhadores por ano
(o que eqüivale a multiplicar o número de trabalhadores por 0,04).
Para fins de programação da assistência à saúde, considera-se de forma conservadora,
que metade (50%) dos eventos seria atendida em serviços do SUS (a outra metade seria
atendida em serviços particulares, ambulatórios das empresas ou não precisariam de
atendimento médico). Considerar dois atendimentos, em média, para cada acidente.
Do total de acidentes, espera-se 10% de acidentes graves (multiplica-se o número de
acidentes por 0,1). Embora os acidentes graves ainda não sejam de investigação
obrigatória, o município deve organizar-se para investigar estes eventos. Se não for
possível inicialmente todos, o ideal é estabelecer metas progressivas anuais de
investigação destes eventos. As inspeções nos ambientes de trabalho são para
levantamento das causas dos mesmos e proposição de medidas de controle.

2
Relação Anual de Informações, base de dados gerenciada pelo Ministério do Trabalho e Emprego e informada, anualmente, por todas as empresas que
têm pelo menos um empregado.

3.

Estimativa do número de acidentes com óbito
•

Considerar um coeficiente de mortalidade específico por acidentes e doenças do trabalho
de 2,7 por 10.000 (dez mil) trabalhadores por ano. Assim, sabendo-se o número de
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trabalhadores, multiplica-se por 0,00027 para chegar-se ao número de óbitos esperados
por acidentes e doenças do trabalho.
A programação deve ser investigar todos (100%) os acidentes com óbito (fatais). Lembrar
que na Bahia os acidentes do trabalho com óbito são de notificação e investigação
compulsória.

•

4.

Estimativa do número de doenças relacionadas ao trabalho
•
•
•

Usar uma estimativa de 20 casos de doenças relacionadas ao trabalho para um grupo de
10.000 trabalhadores - o que eqüivale multiplicar o número de trabalhadores por 0,002.
Considerar que destes casos, 50% vai demandar consultas especializadas nos serviços
de saúde de referência ou na rede básica.
Do total de doenças, 20% deve demandar inspeções nos ambientes de trabalho para
subsidiar o estabelecimento do nexo causal (relação do trabalho com o agravo) e/ou para
definição de intervenções nos ambientes de trabalho visando a prevenção de novos
agravos.
EXEMPLO DE CÁLCULOS PARA UM MUNICÍPIO COM 22.500 HABITANTES

1. Número total de trabalhadores ou população ocupada:
Multiplica-se o número de habitantes, 22.500 por 0,443. O resultado é igual a 9.967 trabalhadores.
Para facilitar os próximos cálculos, será aproximado para 10.000 trabalhadores
2. Número de acidentes típicos e de trajeto:
Número de trabalhadores (10.000) x 0,04 = 400 acidentes esperados por ano;
• 2.1 Número de acidentes atendidos no SUS:
Metade, ou 50% de 400 acidentes que é igual a 200 casos.
• 2.2 Número de atendimentos:
Cada acidente atendido, 200 casos, gera em média duas consultas: 200 X 2 = 400
atendimentos
• 2.3 Número de acidentes graves esperados:
Do total de acidentes, 10% são acidentes graves: 400 x 0,1 = 40 acidentes graves
3. Número de acidentes com óbito:
Número de trabalhadores x 0,00027 que é igual a 3 (aproximado); 100% dos óbitos devem ser
investigados o que dá, três inspeções em ambientes de trabalho.
4. Número de doenças relacionadas ao trabalho:
10.000 trabalhadores x 0,002 = 20 doenças ocupacionais;
• 4.1 Número de casos atendidos:
Metade, ou seja, 10 casos vão demandar consultas de especialidades – considerar em
média, três atendimentos por caso;
• 4.2 Número de inspeções:
20% das doenças ou seja, 20 casos x 0,2 que é igual a 4 inspeções em ambientes de
trabalho.
Resumindo:
Serão demandadas sete inspeções em ambientes de trabalho por acidentes e doenças do
trabalho – deve ser multiplicado este número por dois, considerando-se a necessidade de retornar
pelo menos uma vez para complementação das informações. Caso o município investigue
também os acidentes graves, somar a este número as inspeções por este evento.
Total de 430 consultas médicas para o atendimento dos acidentados no trabalho e para os
portadores de doenças relacionadas ao trabalho.
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Portaria Estadual Nº 2.867, de 05 de agosto de 1997

O SECRETÁRIO DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições que lhe
confere o artigo 44, decreto n° 78.231, de 12 de agosto de 1976 e tendo em vista o disposto no item
9° desse mesmo diploma,
RESOLVE:
1° - Atualizar a listagem de doenças/agravos de notificação compulsória no Estado da Bahia, a
seguir relaciona:

DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS
*AIDS CRIANÇA
*AIDS ADULTO
CANCRO MOLE
*DOENÇA DE CHAGAS
*CÓLERA
CONDILOMA ACUMINADO
*COQUELUCHE
*DENGUE
DIARRÉIA AGUDA
*DIFTERIA
DONOVANOSE.
ESQUISTOSSOMOSE
*FEBRE AMARELA
*FEBRE HEMORRÁGICA DA DENGUE
*FEBRE TIFÓIDE
GONORRÉIA
*HANSENÍASE DIMORFA
*HANSENÍASE INDETERMINADA
*HANSENÍASE SEM ESPECIFICAÇÃO
*HANSENÍASE TUBERCULÓIDE
*HANSENÍASE VIRCHOWIANA
*HEPATITE A
*HEPATITE B
*HEPATITE C
*HEPATITE D
*HEPATITE E
*HEPATITE VIRAL NÃO ESPECIFICADA
HERPES GENITAL
*LEISHMANIOSE CUTÂNEA
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CID 9ª
REVISÃO
279.5
279.1
099.0
086.2
001.9
078.1
033.9
061.9
009
032.9
099.2
120.9
060.9
065.4
002.0
098.X
030.3
030.2
030.9
030.1
030.0
070.1
070.3
070.5.0
070.5.1
070.5.2
070.9
054.1
085.5
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DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS
*LEISHMANIOSE VISCERAL
*LEPTOSPIROSE
LINFOGRANULOMA VENÉREO
*MALÁRIA
*MENINGITE POR HAEMOPHILUS
*MENINGITE PNEUMOCÓCICA
*MENINGITE TUBERCULOSA
*MENINGITE MENINGOCÓCICA
*MENINGITE DEVIDO A OUTRAS BACTÉRIAS
ESPECIFICADAS.
*MENINGITE DEVIDO A OUTRAS BACTÉRIAS NÃO
ESPECIFICADAS
*MENINGITE DEVIDO A OUTROS MICRORGANISMOS
*MENINGOCOCCEMIA
*MENINGOENCEFALITE
*MENINGITE NÃO ESPECIFICADA .
OFTALMIA GONOCÓCICA
*PARALISIA FLÁCIDA AGUDA
*PAROTIDITE
*PESTE
*POLIOMIELITE
*RAIVA HUMANA
RUBÉOLA
*SÍNDROME DE RUBÉOLA CONGÊNITA
*SARAMPO
*SÍFILIS CONGÊNITA
SÍFILIS LATENTE
SÍFILIS RECENTE PRIMÁRIA
SÍFILIS SECUNDÁRIA
SÍFILIS SEM ESPECIFICAÇÃO
SÍFILIS TARDIA
*TÉTANO ACIDENTAL
*TÉTANO NEONATAL
TRACOMA
TOXOPLASMOSE CEREBRAL
*TUBERCULOSE
URETRITE NÃO GONOCÓCICA
*VARÍOLA

CID 9ª
REVISÃO
085.0
100.9
099.1
084.6
320.0
320.1
320.4
320.5
320.8
320.9
321
036.2
323.9
322.9
037.0
344.9
072
020.9
045.9
071.9
056.9
771.0
055.9
090.9
097.1
091.0
091.9
097.9
097.0
037.9
771.3
076.9
323.4
011.9
099.4
050.9
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DOENÇAS E ACIDENTES RELACIONADOS AO TRABALHO
INTOXICAÇÃO ACIDENTAL POR BENZENO – BENZENISMO.
DERMATITE DE CONTATO E OUTROS ECZEMAS (apenas de
origem ocupacional)

CID 9ª
REVISÃO
E862.4
692

*INTOXICAÇÃO ACIDENTAL POR PREPARAÇÕES QUÍMICAS E
FARMACÊUTICAS EMPREGADAS EM AGRICULTURA E EM
HORTICULTURA, EXCETO ADUBOS E FERTILIZANTES –
INTOXICAÇÃO POR AGROTÓXICO S E AFINS
LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS – LER

729.9

PERDA AUDITIVA INDUZIDA POR RUÍDO/TRAUMA ACÚSTICO
(apenas de origem ocupacional)

388.1

INTOXICAÇÃO ACIDENTAL POR CHUMBO E SEUS
COMPOSTOS E VAPORES

E863

E866.0

*PNEUMOCONIOSE (NÃO ESPECIFICADA)
*ACIDENTES NÃO ESPECIFICADOS (ACIDENTES DO
TRABALHO COM ÓBITO)

E928.9

ENVENENAMENTO POR DROGAS E MEDICAMENTOS NÃO
ESPECIFICADOS

E980.9

ACIDENTES COM ANIMAIS PEÇONHENTOS
*INTOXICAÇÕES E REAÇÕES TÓXICAS CAUSADAS POR
ANIMAIS E PLANTAS VENENOSAS

505

CID 9ª
REVISÃO
E905.0

* Doenças sujeitas à investigação epidemiológica.
2° - A sistemática referente ao fluxo da notificação, investigação epidemiológica e as medidas
de controle das doenças/agravos indicados, obedecerá normas estabelecidas pelo Centro Nacional
de Epidemiologia/FNS/MS e do Departamento de Vigilância da Saúde/SESAB.
3° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ MARIA DE MAGALHÃES NETO
Obs.: Para a notificação destes agravos já está sendo utilizada a Décima Revisão da CID (CID-10)
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Introdução
A Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT) tem uma história recente no Brasil de cerca de duas
décadas. A sua estrutura e organização foram concebidas sob forte influência do modelo italiano
que se distinguiu pela compreensão da vigilância como instrumento de transformação social, pela
defesa da descentralização, articulada fortemente com o contexto social e privilegiando a
subjetividade e o saber dos trabalhadores (Pinheiro, 1996).
Pinheiro (1996) retrata o que tem sido esta história recente e apresenta os principais aspectos, que,
segundo ele, têm caracterizado a VISAT no SUS. Para este autor, a VISAT tem se estruturado sob
o marco teórico da determinação social do processo saúde-doença, tendo como importante
referência teórica a epidemiologia social latino-americana e como referências metodológicas o
modelo operário italiano, a vigilância epidemiológica e a higiene do trabalho. Para construção da
sua prática tem utilizado desde os macro-indicadores políticos, econômicos, sociais e demográficos,
aos dados da previdência social, passando pelos dados de morbidade ambulatorial e hospitalar e
dados de mortalidade. Além destes, a VISAT se instrumentaliza a partir da identificação dos
processos de trabalho, da elaboração de mapas de risco, da adoção de eventos-sentinela e de
denúncias da sociedade civil.
O conceito de VISAT deriva da compreensão mais ampla de Vigilância à Saúde entendida como
uma “prática sanitária informada pelo modelo epidemiológico que articula, sob a forma de
operações, um conjunto de processos de trabalho relativos à situação de saúde a preservar, riscos,
danos e sequelas, incidentes sobre indivíduos, famílias, ambientes coletivos, grupos sociais e meio
ambiente. Esses processos estão normalmente dispersos na vigilância sanitária, na vigilância
epidemiológica, na vigilância nutricional e alimentar, no controle de vetores, na educação para a
saúde, nas ações sobre o meio ambiente, e implicam ações extra-setoriais, para enfrentar
problemas contínuos num determinado território” (Mendes, 1994; Paim, 1994, 1999).
A VISAT é definida pelo Ministério da Saúde como “uma atuação contínua e sistemática, ao longo do
tempo, no sentido de detectar, conhecer, pesquisar e analisar os fatores determinantes e
condicionantes dos agravos à saúde relacionados aos processos e ambientes de trabalho, em seus
aspectos tecnológico, social, organizacional e epidemiológico, com a finalidade de planejar, executar
e avaliar intervenções sobre esses aspectos, de forma a eliminá-los e controlá-los” (Brasil, 1998).
Este conceito traz a necessidade de conhecer e articular o componente social, que remete à
situação econômica e à organização política dos trabalhadores, ao componente tecnológico, que diz
respeito aos riscos e tipo de tecnologia empregada em determinado processo de produção, em um
contexto informado pela epidemiologia. Assim, a vigilância epidemiológica seria um dos três
componentes da VISAT.
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Dentre os objetivos previstos para a VISAT (Brasil, op. cit.) estão:
“conhecer a realidade de saúde da população trabalhadora, independentemente da forma de inserção
no mercado de trabalho e do vínculo trabalhista estabelecido, considerando, entre outros, a avaliação
do processo, do ambiente e das condições em que o trabalho se realiza, identificando os riscos e
cargas de trabalho, nos seus aspectos tecnológicos, ergonômicos e organizacionais já conhecidos;
intervir nos fatores determinantes de agravos à saúde da população trabalhadora, visando eliminá-los
ou, na sua impossibilidade, atenuá-los e controlá-los, considerando, entre outros, a fiscalização do
processo, do ambiente e das condições em que o trabalho se realiza, fazendo cumprir, com rigor, as
normas e legislação existentes, nacionais ou mesmo internacionais, quando relacionadas à promoção
da saúde do trabalhador;
avaliar o impacto das medidas adotadas para a eliminação, atenuação e controle dos fatores
determinantes de agravos à saúde”.

A vigilância de ambientes de trabalho tem sido compreendida no Sistema Único de Saúde (SUS)
como uma das operações componentes da Vigilância à Saúde do Trabalhador.
Esta ação tem se estruturado nos centros, núcleos ou programas de saúde do trabalhador e tem se
caracterizado pela presença de equipes multidisciplinares, que viabilizam a integração de olhares de
várias disciplinas e instituições. Estes centros têm enfrentado alguns obstáculos para a vigilância de
ambientes de trabalho, habitualmente se deparando com o filtro de informações imposto por
empresas.
A VISAT no SUS se estrutura sob princípios que a diferenciam das práticas de vigilância
historicamente desenvolvidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Estas últimas se
distinguem por seu caráter punitivo, que é bastante reconhecido pelas empresas, e, ao mesmo
tempo, pela eficácia pontual e momentânea que caracteriza as suas inspeções, pela alta demanda
dos sindicatos em função desta eficácia simbólica imediata e pela divisão do trabalho entre
engenharia de segurança e medicina do trabalho, não comportando a contribuição de outras áreas
disciplinares. Esta ação é freqüentemente mediada pelo conceito de fiscalização, entendido como
uma ação de caráter pontual e que se dirige para verificação do cumprimento de determinadas
normas e leis estabelecidas, tendo por finalidade impor sanções (Machado, 1996).
É importante referir que, a despeito da trajetória histórico-institucional do MTE, algumas iniciativas
do seu corpo técnico têm imprimido novas características ao trabalho de inspeção, tentando
viabilizar uma prática mais processual e orientada pela epidemiologia e pelas ciências sociais.
Em função da história institucional das ações de fiscalização realizadas pelo MTE, através das suas
delegacias regionais, a entrada do SUS nesta frente de trabalho, construída em uma perspectiva
diferente, vem determinando a necessidade de definição de estratégias no seu processo de
legitimação.
Assim, as ações voltadas para o ambiente de trabalho têm sido orientadas por um caráter
processual com uma abrangência crescente. O arcabouço jurídico para adoção de medidas
administrativas e aplicação de penalidades, portanto, embora necessário, não tem sido considerado
como um eixo prioritário na organização dos serviços, o que pode ser visto como uma expressão da
recusa, pelos técnicos que constróem a VISAT no SUS, da chamada ação policialesca. Neste
sentido, muitos centros de referência, somente após algumas experiências de vigilância em
ambientes de trabalho bem sucedidas, têm sentido a necessidade de viabilizar a aprovação de
instrumentos jurídicos, definindo modalidades de infrações e de penalidades, e sua aplicação sobre
as empresas que resistem em adotar medidas de proteção da saúde dos trabalhadores.
Portanto, na construção da prática da vigilância de ambientes e processos de trabalho,
considerando já definida a legalidade dessas ações no âmbito do SUS, conforme a Constituição
Federal de 1988, permanece o desafio da consolidação das ações e sua legitimação perante os
atores sociais envolvidos, bem como a efetiva descentralização dessas ações aos municípios.
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Dispositivos Legais
Vigiar as condições de trabalho: esta é uma das atribuições previstas para o setor saúde, a partir da
Constituição Federal de 1988. O artigo 200 do texto diz que “compete ao Sistema Único de Saúde
executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador”.
Portanto, não há qualquer questionamento possível quanto ao papel do setor saúde na vigilância à
saúde do trabalhador e, particularmente, na vigilância de ambientes de trabalho.
As ações de saúde do trabalhador incluindo a promoção, a proteção, a recuperação e a reabilitação
estão previstas no artigo 6º, parágrafo 3º da Lei Orgânica da Saúde – Lei Federal Nº 8.080/90.
Estas ações abrangem: assistência, estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos
potenciais existentes nos processos de trabalho, participação na fiscalização e controle das
condições de produção que apresentam riscos à Saúde do Trabalhador. Além disto, esta lei prevê
como atribuição do SUS a avaliação do impacto das tecnologias sobre a saúde, informação ao
trabalhador e sua entidade sindical sobre os resultados de sua atuação, fiscalização e controle dos
serviços de saúde públicos e privados, bem como a revisão periódica das listagens de doenças
relacionadas ao trabalho. E mais, esta lei da saúde prevê a garantia ao sindicato dos trabalhadores
de requerer interdição de ambiente de trabalho quando houver risco iminente para a saúde do
trabalhador.
Algumas experiências de vigilância de ambientes de trabalho e identificação de agravos à saúde na
população trabalhadora ocorreram dentro do setor saúde antes da Constituição, particularmente
através de centros de referência em saúde do trabalhador, mas é a partir deste marco que algumas
secretarias estaduais e municipais assumiram essas ações.
Na Bahia, em 25 de julho de 1995, foi publicada a Portaria Nº 2.320, da Secretaria Estadual de
Saúde, que estabelece como atribuições dos técnicos credenciados para o desenvolvimento das
ações de vigilância da saúde do trabalhador:
•
•
•
•
•
•
•

efetuar vistorias em geral;
elaborar mapas de risco e avaliações ambientais;
analisar prontuários médicos nos serviços médicos das empresas;
analisar, avaliar e pronunciar-se sobre o desempenho de atividades, processos,
equipamentos, matérias-primas e produtos;
verificar a ocorrência de irregularidades e orientar quanto às medidas necessárias para a
correção dos ambientes de trabalho;
solicitar força policial para garantia do exercício de suas atribuições;
permitir a participação de representantes dos trabalhadores nas inspeções.

Mais recentemente, foi aprovada e regulamentada a nova lei estadual do meio ambiente, que
explicita a saúde do trabalhador e os ambientes de trabalho como objetos de proteção ambiental,
redefinindo importantes instrumentos como o processo de licenciamento ambiental, os estudos e
relatórios de impacto ambiental, a criação do Sistema Estadual de Informações Ambientais e as
atribuições do Conselho Estadual do Meio Ambiente. Por esta lei, a Secretaria da Saúde do Estado
é um dos órgãos executores da política estadual do meio ambiente. Seu regulamento prevê ainda a
possibilidade de participação dos municípios na execução das ações de proteção ao meio ambiente
e em sua fiscalização (Nobre & Jacobina, 2001). A adequada utilização desses instrumentos,
particularmente o licenciamento ambiental, possibilita a antecipação de medidas e o controle dos
riscos antes de resultarem em danos à saúde dos trabalhadores.
É importante ressaltar que a Constituição Federal atribui competências comuns à União, estados e
municípios, no que se refere à atenção à saúde, nela compreendida a saúde do trabalhador, bem
como competências complementares e concorrentes para legislar sobre a saúde e no interesse
local. Dessa forma, é desejável que os municípios incluam em suas leis e códigos sanitários as
ações de (vigilância em) saúde do trabalhador, disciplinando as atribuições do SUS municipal, as
obrigações dos empregadores e trabalhadores, e definindo os instrumentos próprios para sua
fiscalização e aplicação de penalidades em caso de infrações (Brasil, 2001).
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Algumas Questões Teórico-Metodológicas
Tomando a discussão feita por Paim (1994; 1999) como referência teórico-metodológica da
Vigilância à Saúde, pode-se entender que as dimensões de atuação em Saúde do Trabalhador se
estabelecem em três níveis de intervenção: sobre os danos, sobre os riscos e o terceiro nível que é
a intervenção sobre os determinantes socio-ambientais.
Este modelo aplicado à VISAT explica a relação necessária entre a assistência à saúde do
trabalhador e as operações de vigilância, compreendidas aqui como as ações voltadas para a
proteção e promoção da saúde.

DIAGRAMA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
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Nesta perspectiva teórico-metodológica, o Plano Diretor para o Desenvolvimento da Vigilância da
Saúde na Bahia considera que um modelo de atenção se caracteriza como de vigilância à saúde
quando é dotado dos seguintes elementos (PLANDEVISA, 1998):
!
!
!
!
!
!

intervém sobre problemas de saúde (danos, riscos ou determinantes);
acompanha continuamente estes problemas;
trabalha com o conceito de risco;
articula as ações promocionais, preventivas e curativas;
atua intersetorialmente, em um território;
intervém sobre a forma de operações.

A construção de uma prática em Saúde do Trabalhador com base nesta concepção pode ser
orientada por critérios definidores das operações de vigilância e, por conseqüência, das operações
de vigilância de ambientes de trabalho. A OPS (1995; 1996) propôs os seguintes critérios para
hierarquização dos problemas de saúde dos trabalhadores: magnitude, severidade, vulnerabilidade,
grupos desprotegidos e de alto risco, frequência do fator de risco ocupacional, estado do
conhecimento científico, repercussão sócio-econômica do problema, grau de interesse dos
interlocutores sociais na solução dos problemas e acessibilidade ao lugar do problema. Baseado
nesta proposta, o Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador, da Secretaria de Saúde do Estado
da Bahia, redefine-a considerando como critérios de elegibilidade para as ações de vigilância:
!
!
!
!
!
!
!
!

efeitos à saúde (acidentes e/ou doenças) registrados;
magnitude dos riscos, grau de risco da empresa;
número de trabalhadores expostos;
grupos desprotegidos e de alto risco (trabalho de crianças e adolescentes);
importância econômica da atividade produtiva;
existência de demanda organizada;
factibilidade;
possibilidade de êxito na adoção de medidas de prevenção.

A utilização desses critérios visa compatibilizar as demandas existentes de diagnóstico e
intervenção sobre os ambientes de trabalho com os recursos disponíveis, lançando mão de um
planejamento estratégico das ações.
Orientado por esses critérios, o Cesat pôde definir nos seus mais recentes planos anuais, os
principais ramos produtivos para o diagnóstico e acompanhamento das condições de trabalho e
intervenção (Bahia, 1996; Bahia 2000; Bahia, 2001):
! empresas dos ramos químico-petroquímico, siderúrgico/metalúrgico,
alimentício, de calçados;
! empresas agroindustriais e agrícolas;
! empresas agroindustriais e agrícolas;
! empresas do ramo de mineração com processo de lavra subterrânea.

têxtil,

plástico,

Além disto, pode definir os principais agravos para a VISAT no Estado da Bahia:
! Perda auditiva induzida por ruído – PAIR;
! Desordens músculo-esqueléticas relacionadas com o trabalho, em especial as LER
(lesões por esforços repetitivos);
! Benzenismo;
! Intoxicação por agrotóxicos;
! Intoxicação por chumbo;
! Dermatose;
! Silicose;
! Acidentes de trabalho com óbito;
! Câncer ocupacional.
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A depender do perfil epidemiológico e produtivo do município, esses ramos produtivos e agravos
devem ser objeto de reavaliação, sendo possível a incorporação de outros ou a retirada de alguns
desses a cada novo plano. Um exemplo disto é o recente estabelecimento de proposta de vigilância
do câncer ocupacional para o Estado. Esta definição para o município pode ser instrumentalizada
com o cadastramento das atividades econômicas e a reunião de informações de saúde do
trabalhador que possam existir dispersas em alguns setores.
Os critérios para hierarquização podem ser entendidos também a partir de uma matriz de vigilância
em Saúde do Trabalhador proposta por Machado (1996), que evidencia a articulação entre riscos e
efeitos em um dado contexto social e espacial, em que o processo de trabalho está em observação.
Essa matriz tem nos seus quatro pontos as noções de agravo, risco, território e ramo de atividade, a
partir das quais propõe-se delimitar os objetos da VISAT. Este autor discute as contribuições e
limites das abordagens de vigilância a partir de cada uma destas noções e propõe a sua articulação
na definição das intervenções.
A noção de agravo permite utilizar o critério de magnitude e transcendência na hierarquização dos
problemas, mas depende da capacidade diagnóstica dos serviços para identificar os casos
relacionados com o trabalho, sofrendo interferência de um grande sub-registro de casos. As ações
definidas a partir de efeitos à saúde específicos podem se restringir ao plano individual e, ainda que
no plano coletivo, podem ocultar efeitos à saúde inespecíficos, porém não menos relacionados com
o trabalho. Neste sentido, apesar do seu reconhecido papel legitimador da vigilância no SUS, ao
agravo devem ser articuladas outras noções.
A noção de risco, que tem orientado muitas intervenções nos ambientes de trabalho, apresenta
como limitações a dependência do conhecimento prévio sobre os determinantes de agravos e a
menor viabilidade de uso desta noção quando se desconhece uma relação direta entre o agente de
risco e o efeito à saúde.
O território pode ser entendido como espaço no qual estão presentes os condicionantes políticoeconômicos, os espaciais institucionais, os de organização dos trabalhadores e os geográficos como
local de trabalho e deslocamentos.
A noção de ramo de atividade econômica, ao seguir a lógica da organização dos trabalhadores,
viabiliza uma maior participação sindical nas ações de vigilância.
Algumas experiências na Bahia podem ilustrar a ação da VISAT em nosso meio, articulando a
vigilância de agravos e riscos, a exemplo do caso do benzenismo na Região Metropolitana de
Salvador. A partir de casos de alterações hematológicas em uma população de trabalhadores
procedentes de empresas nas quais utilizava-se o benzeno, foram deflagradas ações voltadas para
o controle do dano, isto é, afastamento da exposição e investigação diagnóstica e de prognóstico
dos indivíduos. Além disto, ações visando o controle do risco, destinadas a monitorar e controlar a
presença do benzeno no ambiente de trabalho e ações extra-setoriais, resultaram em acordo
tripartite, envolvendo o Estado, trabalhadores e empregadores, e mudanças na legislação e normas
técnicas relativas ao uso desta substância (Nobre, 1998).
Além deste exemplo, é bem contextual referir o caso das Lesões por Esforços Repetitivos, que têm
demandado desde ações de assistência, diagnóstico, terapêutica, avaliação de incapacidade, ou
seja, ações visando o controle do dano em trabalhadores, até ações de controle dos riscos nos
ambientes de trabalho. As atividades produtivas mais envolvidas têm sido identificadas por vários
atores que vão do estado, aos trabalhadores e empregadores. Tudo isto informado ou orientado
pelo modelo epidemiológico, que revelou nas últimas décadas este agravo como importante
problema de saúde pública.
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A Operação de Vigilância de Ambientes de Trabalho
I. Etapa de preparação do diagnóstico/intervenção:
Uma vez definidas as áreas de atuação da vigilância de ambientes de trabalho, a equipe deve
preparar a intervenção, que inicia com o planejamento da inspeção. Para isto, deve ser feita a
reunião de documentos técnicos existentes sobre a atividade produtiva e a revisão da literatura,
desde textos epidemiológicos, àqueles oriundos da higiene industrial ou da ergonomia. Nesta fase,
a equipe técnica tem a oportunidade de identificar na revisão de textos ou documentos técnicos,
pontos de problemas habituais e característicos daquele ramo produtivo. As exposições principais,
os agravos freqüentemente associados àquelas exposições devem ser revisados previamente. A
equipe irá a campo com uma maior possibilidade de elaborar questões e buscar respostas durante o
trabalho.
II. Etapa de análise do processo produtivo:
A análise propriamente dita do processo produtivo pode ser realizada utilizando-se múltiplas
técnicas complementares e em etapas. Esta análise pode ter amplitude e profundidade dependentes
das condições objetivas de viabilidade.
Neste sentido, conhecer uma situação de trabalho em toda sua complexidade pode exigir um projeto
específico que ultrapasse a ação cotidiana da vigilância de ambientes de trabalho. Estudos
epidemiológicos e, em especial, estudos etnográficos ou orientados pela etnometodologia, conforme
vêm sendo realizados por alguns estudiosos da ergonomia, podem ser planejados e executados
como projetos especiais a partir de demandas geradas no trabalho de vigilância cotidiano.
No entanto, é possível contribuir para a melhoria das condições de trabalho desempenhando uma
ação de diagnóstico e intervenção, que embora não contemple a complexidade da situação, forneça
informações que viabilizem uma ação de prevenção e promoção. A seguir, serão descritas algumas
técnicas possíveis para este trabalho, que não são mutuamente excludentes, nem absolutamente
distintas.
1. A observação direta dos locais de trabalho:
A observação direta do ambiente de trabalho e de cada posto é, em geral, uma primeira etapa de
aproximação com o processo produtivo e processo de trabalho.
A equipe técnica elabora uma primeira versão do seu diagnóstico com base em informações
colhidas na empresa sobre:
! Número de trabalhadores e sua distribuição por sexo e tipo de ocupação, tipos de vínculo
(trabalhadores com vínculo direto ou terceirizados), faixa etária, presença de trabalhadores
em faixas etárias mais vulneráveis (menores e idosos), jornada de trabalho (duração,
períodos, tipo de turno por setor da empresa);
! Processo produtivo em cada setor da empresa, incluindo maquinário, equipamentos,
substâncias ou produtos utilizados (matérias-primas, produtos finais e intermediários);
! Fatores de risco decorrentes do processo produtivo por setor da empresa ou fase do
processo;
! Proteção coletiva e individual utilizada contra os riscos, por setor ou fase do processo
produtivo;
! Programas de controle e monitorização biológica e ambiental dos riscos, por setor ou fase do
processo produtivo;
! Acidentes de trabalho, doenças relacionadas ao trabalho e casos de câncer conhecidos e ou
registrados: número de casos, setor de procedência e ocupação de cada caso,
remanejamentos (mudança de setor), reabilitações (mudança de função/ocupação),
aposentadoria por invalidez.
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Durante as visitas às diversas áreas da empresa, busca-se entrevistar prepostos e trabalhadores, no
intuito ainda de esclarecer aspectos do processo de trabalho. As entrevistas poderão ser
submetidas a um processo de validação, tendo em vista que habitualmente ocorrem filtros de
informações ou informações divergentes, sobretudo quando os representantes dos empregadores
resistem em admitir o papel de vigilância exercido pelo SUS. Além disso, freqüentemente, há
dificuldade para se obter, em um primeiro momento, a fala dos trabalhadores e, especialmente, o
seu relato, para uma equipe técnica de vigilância, sobre o que representa problema naquele
contexto de trabalho. Na verdade, é bem sabida a habitual distância entre o que é prescrito como
atividade de trabalho e o que é a atividade real de trabalho. Poder-se-ia dizer que as condições
objetivas, as circunstâncias nas quais o trabalho deve ser realizado, a presença cotidiana de
adversidades introduzem elementos ao processo de trabalho, conformando-o diferentemente daquilo
que foi prescrito. Embora em uma prática cotidiana de vigilância não seja possível um maior
aprofundamento em análise da atividade real, a equipe deve ter como imagem-objetivo o
conhecimento do processo real de trabalho.
2. Inquéritos epidemiológicos:
Os inquéritos, através dos quais podem ser obtidas respostas do trabalhador acerca dos fatores de
risco e possíveis impactos já percebidos ou previstos por estes na sua saúde, são uma outra
ferramenta que pode ser utilizada pela equipe de vigilância. Recomenda-se que os instrumentos
utilizados não requeiram o registro de nomes dos trabalhadores, a fim de favorecer uma maior
autonomia nas respostas.
O instrumento a ser utilizado deve ser construído considerando as principais características daquele
determinado contexto de trabalho e utilizando uma linguagem próxima daquela do grupo, tendo em
vista a grande diversidade existente no mundo do trabalho e nas populações de trabalhadores.
3. O mapeamento de riscos:
O mapeamento de riscos pode ser feito a partir da utilização de algumas técnicas, cuja
complexidade pode ser gradativamente crescente nas etapas seqüenciais do trabalho de vigilância.
Diante da viabilidade maior ou menor de participação dos trabalhadores, o mapeamento poderá
assumir características de um trabalho mais ou menos aprofundado e participativo. Além do
diagnóstico inicial, feito através de uma inspeção, o mapeamento deve se efetivar a partir da
realização de um conjunto de inspeções. O plano de trabalho do mapeamento poderá incluir
reuniões por setores de trabalho, com trabalhadores e com representantes da empresa. Diversas
técnicas podem ser utilizadas no sentido de detectar os problemas e de propor ações de proteção e
promoção da saúde dos trabalhadores (Oddone et al, 1986).
Trata-se, portanto, de um diagnóstico mais completo acerca das condições de trabalho. A equipe
técnica poderá utilizar, por exemplo, uma das seguintes abordagens no processo de mapeamento:
Observação com participação de trabalhadores:
! inspeção técnica em cada setor de trabalho, iniciando pelo recebimento de matéria prima;
! acompanhamento do fluxo do processo produtivo, percorrendo cada fase deste;
! utilização de observação direta, coleta de informações junto a cipistas, técnicos de
segurança, representantes da empresa;
! entrevistas individuais ou coletivas com trabalhadores de cada setor para identificação dos
problemas a partir da sua percepção e discussão das propostas de intervenção.
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Mapeamento de Riscos utilizando a metodologia do “Modelo Operário Italiano” adaptada para o
trabalho de vigilância (Oddone et al., 1986):
! negociar com a empresa e representantes dos trabalhadores - sindicatos, cipistas e
trabalhadores, a forma de abordagem e constituição dos grupos ou do grupo homogêneo;
! estabelecer uma comissão de trabalhadores considerados informantes-chave ou grupo
coordenador para a reconstrução do processo de trabalho;
! selecionar trabalhadores com maior tempo de trabalho na empresa e que conheçam vários
setores ou representem cada um dos setores ou fases do processo produtivo;
! incluir pessoal diretamente ligado à produção, pessoal de manutenção, de controle de
qualidade, de serviços de apoio e administrativo, entre outros;
! garantir a participação dos trabalhadores no grupo, sem interferência ou pressões da
empresa;
! garantir a participação de representantes dos trabalhadores (sindicato, cipistas) em todas as
etapas do mapeamento de riscos, no município onde estão organizados;
! obter junto à empresa a planta baixa - mapa com o lay-out de todos os setores;
! constituir como unidade de mapeamento a empresa toda, ou um setor ou fase do processo
produtivo ou uma função (por exemplo, operadores, ou mecânicos);
! conhecer o ciclo produtivo, descrever o processo de trabalho identificando os fatores de risco
em cada etapa/fase e setor de trabalho;
! investigar para cada unidade de mapeamento, o número de trabalhadores, a jornada de
trabalho, o tipo de vínculo empregatício, ritmo de trabalho, repouso e pausas, existência de
treinamentos, processo de avaliação dos trabalhadores;
! levantamento dos efeitos à saúde a partir da referência dos próprios trabalhadores;
! elaborar o relatório final, contendo o mapa com a localização dos riscos do trabalho por
fase/setor de trabalho, com população exposta em cada setor, os efeitos à saúde, o elenco
de medidas propostas para controle dos riscos, a proposta de prioridades e cronograma de
implantação, acompanhamento e avaliação dessas medidas;
! divulgar para o conjunto dos trabalhadores da empresa, o resultado do trabalho de
levantamento;
! promover o diálogo entre empregadores e trabalhadores a fim de definir as condições de
implementação das medidas recomendadas e processo de acompanhamento.
O Cesat vem construindo uma prática de vigilância de ambientes de trabalho, particularmente rica
nos últimos cinco anos e esta experiência tem permitido utilizar alguns desses instrumentos
referidos previamente. O diagnóstico por ramo de produção tem gerado documentos técnicos que
subsidiam a própria ação, bem como a ação de outros atores, dentro da estrutura do estado ou não,
a exemplo do movimento sindical e empregadores. A etapa de intervenção e o acompanhamento
das modificações dos ambientes de trabalho tem sido feita, inclusive com ações interinstitucionais
(Fernandes et al., 1999).

A Ação Interinstitucional
A despeito de a área de saúde do trabalhador apresentar interfaces explícitas com outras áreas,
como trabalho, previdência, meio ambiente, agricultura, justiça, promotoria pública, entre outras, o
exercício da intersetorialidade tem sido bastante difícil e, muitas vezes, retórico, sem resultados
mensuráveis. Contribuem para isto as demandas diferenciadas, as discrepâncias de objetivos, a
deficiência de planejamento das instituições; a execução de ações pontuais; a aplicação de métodos
e técnicas diversificadas, o não acompanhamento e avaliação dos resultados. A par disso, observase que freqüentemente a saúde não é contemplada nas macro-políticas ou nas políticas setoriais,
ficando o setor à margem das definições de diretrizes e prioridades nos planos de desenvolvimento
(Nobre, 1999).
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Apesar dessas dificuldades, a parceria com outras instâncias da sociedade tem se revelado uma
estratégia fundamental na construção da Vigilância à Saúde do Trabalhador no âmbito do Sistema
Único de Saúde, seja aquela desenvolvida por centros de referência, seja a realizada pelos
municípios, através de programas específicos ou de suas equipes de vigilância em saúde.
Como operacionalizar isso constitui, mais que um desafio, um processo contínuo de aprendizado e
reflexão. Pois, não se trata de atribuir aos centros de referência ou aos setores de vigilância do SUS
somente um papel de assessor técnico de outras instituições para as questões de saúde do
trabalhador, mas sim de identificar e reforçar as ações de VISAT próprias do SUS, em cujo
desenvolvimento as parcerias interinstitucionais podem ser potencializadas mutuamente.
A experiência do SUS em vigilância de ambientes de trabalho e, em particular, a experiência do
Cesat tem privilegiado a metodologia participativa e o caráter processual das suas ações. Assim, a
ação da vigilância, sem prescindir da atuação do estado na aplicação de penalidades quando da
resistência ou descumprimento das recomendações por parte das empresas, considera que o
objetivo é a construção de um processo de melhorias e adequações das condições de trabalho,
incorporando todos os atores interessados.
A exemplo do que ocorre na parceria SUS/Ministério Público, instituições que funcionam sob
diferentes lógicas, instrumentos e demandas, o desafio consiste em identificar objetivos comuns e
perseguí-los mediante um núcleo estratégico de planejamento e definição de prioridades para as
ações conjuntas. Cabe ao SUS orientar-se pelo modelo epidemiológico, considerar os aspectos
sociais e de tecnologia do contexto da produção na definição de suas prioridades e esclarecer as
ferramentas téorico-metodológicas que orientam o seu trabalho. Assim explicitado, viabiliza-se a
identificação também pelas demais instituições dos pontos em comum e das interfaces possíveis
para a atuação conjunta ou articulada.
Um outro aspecto considerado fundamental no processo de consolidação das ações de vigilância
em ambientes de trabalho é a participação dos trabalhadores, tanto na fase de diagnóstico, quanto
na fase de discussão das intervenções. A manutenção de um canal de comunicação entre os
órgãos de vigilância e os trabalhadores é uma necessidade para a efetividade das ações.
O Cesat, desde a sua implantação, tem buscado e conseguido uma razoável aproximação com os
sindicatos de trabalhadores. No entanto, ainda é muito ausente a fala do trabalhador que se
encontra em cada ambiente objeto de atuação do Cesat. Na verdade, em função das dificuldades
ainda existentes quanto à aceitação por parte das empresas do papel de vigilância do estado, o
trabalhador receia se manifestar diante das autoridades de vigilância, particularmente quando
questionado durante uma inspeção. Assim, este é mais um desafio para o SUS: viabilizar, na
prática cotidiana, a comunicação com os trabalhadores, sujeitos e não apenas agentes da VISAT.
Considerando, então, as experiências já acumuladas pelo SUS na construção da VISAT e,
particularmente, na ação sobre os ambientes de trabalho é possível esperar a ampliação dessas
iniciativas, especialmente, no contexto da descentralização e da entrada de novos atores do nível
municipal nessas atividades. Para tal, é de fundamental importância a progressiva incorporação
desses conceitos e práticas pelas equipes de vigilância em saúde dos municípios, sejam elas de
vigilância sanitária, epidemiológica ou ambiental. Além disso, o estabelecimento de articulação
entre as equipes de vigilância e as equipes da atenção básica, da unidade de saúde, de Saúde da
Família e de Agentes Comunitários de Saúde, poderá potencializar o processo de promoção à
saúde dos trabalhadores.
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Anexo I
Portaria nº 2320, de 25 de julho de 1995.
Estabelece as atribuições do SUS/Ba quanto ao desenvolvimento das ações de vigilância à saúde
do trabalhador.
O SECRETÁRIO DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais que lhe
conferem o art. 18 do Decreto No. 1.898 de 07.11.88; considerando o que dispõem as Constituições
Federal no seu art. 200, inciso II; e Estadual nos seus artigos 238 e 240; a Lei Federal No. 8.080 de
19.09.90 nos artigos 6, 15, 17, e 18; bem assim a Consolidação das Leis do Trabalho no seu artigo
154, o Decreto No. 684 de 18.11.91, em virtude da necessidade de desenvolver-se as ações de
vigilância com o objetivo de se buscar a promoção e a proteção da saúde do trabalhador,
RESOLVE
Art. 1o. São atribuições do Sistema Único de Saúde quanto à Vigilância da Saúde do Trabalhador:
I - Coordenar o Sistema Estadual de Vigilância da Saúde do Trabalhador, e desenvolver as ações
segundo o estabelecido pelo Manual de Normas e Procedimentos Técnicos em Vigilância da Saúde
do Trabalhador.
II - Realizar inspeções nos ambientes de trabalho, como parte das ações do Sistema de Vigilância
da Saúde do Trabalhador, com o objetivo de buscar a promoção e a proteção da saúde nos
ambientes de trabalho.
III - Articular-se com outras instituições e entidades como, Delegacia Regional do Trabalho,
FUNDACENTRO, Ministério Público, Secretaria de Estado do Trabalho, Sindicatos de
Trabalhadores, Instituto Nacional do Seguro Social e Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola,
no sentido de garantir maior eficácia das ações realizadas.
IV - Promover estudos, levantamentos e inquéritos epidemiológicos quando o Sistema de Vigilância
da Saúde do Trabalhador, assim indicar.
V - Promover treinamentos e reciclagens para os técnicos envolvidos no Sistema de Vigilância da
Saúde do Trabalhador.
VI - Sistematizar e difundir as informações produzidas.
Art. 2o. - Os técnicos credenciados para o desenvolvimento das ações de vigilância da saúde do
trabalhador devem pertencer às Divisões do Departamento de Vigilância da Saúde - DEVISA, à
Seção de Vigilância Ocupacional e de Vigilância Sanitária da 1a. Diretoria Regional de Saúde
(DIRES), à Seção de Vigilância Sanitária e Ocupacional das DIRES tipo B e à Seção de Vigilância
da Saúde das DIRES tipo C, e são competentes para:
I - Efetuar vistorias em geral, elaborar mapas de risco e avaliações ambientais.
II - Analisar prontuários médicos de trabalhadores nos serviços médicos das empresas, quando o
técnico credenciado for médico.
III -Analisar, avaliar e pronunciar-se sobre o desempenho de atividades, processos, equipamentos,
matérias-primas e produtos.
IV - Verificar a ocorrência de irregularidades e a procedência de denúncias, apurar
responsabilidades e orientar quanto às medidas necessárias para a correção dos ambientes de
trabalho.
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V - Solicitar força policial para garantia do exercício de suas atribuições, quando impedidos pelo
empregador ou seus representantes.
VI - Permitir a participação de representantes dos trabalhadores nas investigações dos ambientes de
trabalho, quando solicitada.
Art. 3o. São obrigações dos empregadores:
I - Permitir a ação dos técnicos credenciados a qualquer dia e hora, e sua permanência pelo tempo
que se fizer necessário nos ambientes de trabalho, sejam urbanos ou rurais, privados ou públicos.
II - Colocar à disposição dos técnicos credenciados, todas as informações solicitadas.
III- Prestar esclarecimentos em local e data previamente fixados.
IV - Acatar e cumprir recomendações feitas pelo Sistema de Vigilância da Saúde do Trabalhador.
Art. 4o. Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

JOSÉ MARIA DE MAGALHÃES NETTO
Secretário da Saúde
Públicado no DOE em
26 de julho de 1995.
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Introdução
Os acidentes de trabalho são eventos que, em princípio, podem ser evitados com o controle dos
ambientes e das condições de trabalho. Desta forma, qualquer nível de ocorrência deveria ser
considerado como prioritário para a prevenção.
A prevenção de acidentes de trabalho e a melhoria dos índices de morbi-mortalidade são objetivos
primordiais da promoção da saúde dos trabalhadores e devem estar contemplados nas propostas de
vigilância em saúde do trabalhador.
Para lograr esses objetivos e entendendo que a questão dos acidentes de trabalho e sua prevenção
são temas relevantes deve-se considerar algumas situações. Em primeiro lugar, é importante
ressaltar o subregistro de inúmeros casos de acidentes, que limita o conhecimento dos fatores de
risco e elementos da determinação dos acidentes de trabalho. Conseqüentemente, a definição de
estratégias de prevenção, o planejamento e o acompanhamento das ações também ressente-se da
parcialidade das informações.
Em segundo lugar, é de fundamental importância problematizar e discutir as concepções sobre a
causalidade dos acidentes de trabalho. Tradicionalmente, as empresas, apoiadas em conceitos
difundidos ao longo dos anos inclusive por organismos oficiais, têm analisado os acidentes na ótica
da unicausalidade e da culpabilidade, como conseqüência de “ato inseguro” e “condições
inseguras”. Tais concepções não revelam as múltiplas causas subjacentes, nem estabelecem
critérios de importância de cada uma delas na rede de causalidade. Ao assumir tais pressupostos,
deixa-se de conhecer e esclarecer os determinantes dos acidentes. Por outro lado, as medidas
corretivas, quando apontadas, têm pouco impacto na prevenção, por não abordar as múltiplas
causas desses eventos.
Em terceiro lugar, destacam-se as questões relacionadas à organização da rede de assistência,
própria e conveniada, e à insuficiência da qualidade na atenção à saúde. Muitas vezes, as mortes
ou seqüelas graves poderiam ser evitadas, mediante uma assistência médica adequada e oportuna.
Reconhece-se ser esta uma linha de ação importante, sendo inclusive necessário fazer parte do
processo investigativo de cada caso; no entanto, não será aqui discutida, dado que o escopo deste
capítulo atém-se mais às questões específicas da prevenção e promoção.
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Uma outra questão importante são os custos sociais dos acidentes de trabalho. Ainda pouco se
conhece sobre o custo real para o País da ocorrência de acidentes e doenças relacionados ao
trabalho. Estimativa recente avaliou em R$ 12,5 bilhões anuais o custo para as empresas e em mais
de R$ 20 bilhões anuais para os contribuintes (Pastore, 1999).
Claro está que os custos sociais relacionados aos acidentes envolvem não só o que é
dimensionável para as empresas e a Previdência Social, devem incluir todos os demais
investimentos em educação, promoção, assistência médica ambulatorial e hospitalar, programas de
reabilitação, assistência social e psicológica e danos morais e psíquicos, tanto para o trabalhador
quanto para sua família (Oliveira, 1998).
Espera-se, portanto, que o processo de descentralização das ações de vigilância em saúde do
trabalhador para os municípios permita a atuação em todo território do Estado, contribuindo para a
promoção de ambientes de trabalho saudáveis e para a diminuição do custo social desses eventos.
Neste capítulo, será trazida a discussão dos elementos teórico-conceituais e dos instrumentos
metodológicos que vêm sendo utilizados por centros de referência e programas de atenção à saúde
do trabalhador no SUS para a investigação dos acidentes de trabalho e proposição de medidas de
prevenção.

Definição de Acidente de Trabalho
Para a Previdência Social, Acidente de Trabalho é o “acidente que ocorre pelo exercício do trabalho
e a serviço da empresa (fora do local de trabalho), ou durante o trajeto (residência/
trabalho/residência), provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a
perda ou redução da capacidade para o trabalho permanente ou temporária” (Brasil, 1991).
Assim, incluem-se dentre os acidentes de trabalho aqueles ocorridos no trajeto de ida ou volta do
trabalho e o acidente mesmo fora do local de trabalho, quando o trabalhador estiver a serviço (em
viagem, por exemplo), sejam eles decorrentes de acidentes de trânsito, atropelamento, colisões etc,
ou agressões de terceiros, tentativas de homicídio, homicídios, latrocínios ou roubo seguidos de
lesão corporal.
Ainda, para fins de concessão de benefícios, a legislação previdenciária equipara as doenças
“profissionais” e “do trabalho” aos acidentes de trabalho, “típicos” e de “trajeto”. Este Capítulo trata
somente dos acidentes de trabalho e não das doenças relacionadas ao trabalho.
Para o Sistema Único de Saúde, os acidentes de trabalho são fenômenos socialmente
determinados, previsíveis e preveníveis, dadas as condições de trabalho encontradas na maioria
dos ambientes e processos de trabalho em nosso país. “Ao contrário de constituir obra do acaso
como sugere a palavra acidente, os acidentes do trabalho são fenômenos previsíveis, dado que os
fatores capazes de desencadeá-los encontram-se presentes na situação de trabalho (passíveis de
identificação) muito tempo antes de serem desencadeados. A eliminação/neutralização de tais
fatores é capaz de evitar/limitar a ocorrência de novos episódios semelhantes, ou seja, além de
previsíveis, os acidentes do trabalho são preveníveis” (Almeida & Binder, 2000).
Para fins de vigilância, os acidentes de trabalho devem ser considerados “eventos sentinela”, cuja
ocorrência deverá ensejar estudos epidemiológicos, de engenharia ou de higiene e servir como sinal
de advertência para a necessidade de substituição de materiais, adoção de controles de engenharia,
de medidas de proteção coletiva e pessoal, atenção médica ou mudanças na organização do
trabalho (OPS, 1999).
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É importante ressaltar, que, além dos acidentes, são freqüentes os incidentes ou “quase acidentes”.
Para fins de vigilância os incidentes podem ser entendidos como um evento não desejado, que sob
circunstâncias ligeiramente diferentes, poderia ter resultado em dano à pessoa, dano à propriedade
ou perda no processo. Os “quase acidentes” não podem ser classificados como acidentes com
danos à propriedade ou com lesões leves não incapacitantes, pois estes últimos são de fato
“acidentes”.
É importante ressaltar que, diferentemente da Previdência Social e do Ministério do Trabalho e
Emprego, que têm suas competências limitadas aos trabalhadores regidos pela CLT, segurados do
SAT, para o SUS, atendendo o princípio constitucional da universalidade, considera-se acidente de
trabalho aqueles ocorridos com quaisquer trabalhadores, independente do vínculo empregatício empregados, com carteira assinada ou não, servidores públicos, autônomos, cooperativados;
independente de sua inserção no mercado de trabalho – formal ou informal, ou da área de atuação –
urbana ou rural.
O Cesat utiliza como critério de elegibilidade na vigilância de acidentes de trabalho a investigação
dos acidentes de trabalho “graves” e “com óbito”. Considera-se “acidente grave” todo acidente que
demandou hospitalização e ou que resultou em fratura ou amputação de partes do corpo; ferimentos
com lesão de vísceras, nervos ou tendões; politraumatismo e traumatismo crâneo-encefálico; em
queimaduras de 3º grau. Além, claro, dos acidentes com morte, que são aqueles de gravidade
máxima.
No Anexo I é apresentada listagem com os agravos classificados como graves, segundo a CID-10.

Aspectos Epidemiológicos
No Brasil, a realidade dos acidentes de trabalho é conhecida apenas parcialmente, pois a notificação
à Previdência Social é feita somente para a parcela da população trabalhadora segurada pelo
Seguro de Acidentes de Trabalho – SAT – a qual correspondia, na década de 90, a cerca de 30% da
população ocupada. Estão excluídos dessas estatísticas, por conseguinte, os trabalhadores
autônomos, os domésticos, os funcionários públicos estatutários, os subempregados e muitos
trabalhadores rurais, entre outros.
Desde 1970, a Previdência Social registra diminuição sistemática da incidência e da mortalidade por
acidentes do trabalho. Em 1970, ocorriam 167 acidentes, em cada grupo de mil trabalhadores
segurados pela Previdência Social; em 1980, essa relação reduz-se a 78 por mil; em 1990, a 36 por
mil; em 1999, atingiu 18 por mil. No tocante à mortalidade, a taxa reduziu-se, entre 1970 e 1998, de
31 para 17 por 100 mil trabalhadores segurados. O decréscimo da mortalidade é menos intenso que
o da incidência; conseqüentemente, a letalidade mostrou-se ascendente naquele período, crescendo
cinco vezes e meia: de 0,18%, em 1970, para 0,99%, em 1998.
O aumento da letalidade indica que a queda da notificação dos acidentes de trabalho não deve
induzir à crença de que a situação está sob controle. Ao contrário, estudos indicam que variáveis
socioeconômicas – como a variação nos níveis de industrialização e do PIB per capita e, ainda, a
mudança na composição da força de trabalho, mediante o deslocamento da mão de obra do setor
secundário para o terciário (Wünsch Filho, 1999) – e as modificações na legislação previdenciária
são mais importantes para se explicar a redução das taxas anuais de incidência de acidentes, do
que eventuais medidas de prevenção adotadas pelo governo ou pelas empresas neste período.
Outros estudos têm apontado níveis de subnotificação bastante elevados, mesmo entre
trabalhadores cobertos pelo SAT; sugerindo que as estatísticas oficiais poderiam ser, no mínimo,
triplicadas, dependendo do agravo, da parcela da população trabalhadora e da região do País sob
exame. (Barata et al, 2000; Rêgo & Pereira, 1997; Carmo, 1995; Beraldo et al, 1993; Rêgo, 1994;
Alves & Luchesi, 1992; Possas, 1981).
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As maiores taxas de mortalidade encontram-se nos ramos da atividade extrativa mineral, cerca de
50 por 100 mil trabalhadores segurados, seguidas pela construção civil e transportes, em torno de
40/100.000, (Dataprev, 1998). Verificou-se um aumento de acidentes no ramo dos serviços
prestados, principalmente às empresas, evidenciando a importância crescente do trabalho
terceirizado no total dos acidentes de trabalho no País.
Na Bahia, as estatísticas da Previdência Social seguem a mesma tendência nacional de diminuição
dos acidentes típicos, aumento das doenças do trabalho e aumento da letalidade (Rêgo, 1994; Rêgo
& Pereira, 1997). De 1997 a 1999, foram registrados 26.632 “acidentes do trabalho”, distribuídos
em: 74,3% acidentes típicos 9,6% acidentes de trajeto e 16,1% doenças do trabalho.
Nesses três anos, foram registrados (como acidentes liquidados) 427 óbitos (1.6%) e 2.991 casos de
incapacidade permanente (10,9%). Esses percentuais são bem maiores do que os observados para
o Brasil (0,9% de óbitos e 4,0% de incapacidade permanente), denotando possivelmente maior
gravidade e ou maior subregistro de acidentes na Bahia.
A distribuição dos casos notificados entre os ramos produtivos corrobora a hipótese de subregistro
importante na Bahia. Os ramos de atividade que mais notificaram acidentes e doenças, em 1995,
foram: Indústrias Químicas e Farmacêuticas (15,7%), Indústrias de Bebidas (9,1%) e em terceiro
lugar a Construção Civil (8,1%). Comparando com o total de trabalhadores inseridos em cada um
desses ramos, fica evidente o subregistro nos ramos construção civil, mineração, agricultura e
metalúrgicas, por exemplo (Conceição, 2000).
Estudo sobre os atendimentos por causas externas na emergência do Hospital Geral do Estado em
Salvador, realizado em 1999, identificou 68 (31%) Acidentes de Trabalho de um total de 219 eventos
de causas externas; sendo 76,5 % acidentes de trabalho típicos e 23,5% acidentes de trajeto
(Conceição e cols., 2000). Em relação à inserção no mercado de trabalho, identificou-se que 41,2%
dos trabalhadores acidentados eram autônomos; 36,8% eram celetistas; 14,7% empregados sem
carteira assinada e 7,3% eram empregados domésticos. As principais ocupações dos acidentados
foram pedreiro (10,3%), carpinteiro (8,8%) e empregados domésticos (7,4%). Os acidentes
resultaram em ferimentos leves (29,4%), fraturas e luxações (14,7%) e ferimentos graves (13,2%).
A análise das Comunicações de Acidentes de Trabalho (CAT) da Região Metropolitana de Salvador
(RMS) nos anos 96-98, identificou como principais “eventos e objetos causadores” dos acidentes de
trabalho foram quedas, choques contra objetos e queda de peso sobre o corpo, seguido de pregos,
vidros, pedaços de madeira presentes no trabalho e acidentes com veículo. (Conceição & cols.,
1999). Nos casos com óbito têm sido freqüentes os acidentes com choque elétrico, quedas em
trabalhos em altura, acidentes com máquinas, explosões (Fernandes e cols., 2000).
De forma geral, esses achados, relativos à gravidade, tipos de lesões e ferimentos e aos “eventos e
objetos causadores” dos acidentes, repetem-se com pequenas variações, nos demais anos e
períodos e em outras regiões do país (Carmo, 1995; Beraldo et al, 1993). No entanto, devido à
grande subnotificação, a análise do “risco” de acidentes em cada ramo de atividade econômica fica
limitada. A par disso, e a despeito da importância de sua disponibilidade, a análise das estatísticas
de acidentes do trabalho, seja através das CAT/Dataprev ou de outros sistemas de informações,
somente nos fornecerá informações a respeito das causas aparentes ou das causas imediatas
(queda, choque de objetos etc), não revelando os demais elementos ou circunstâncias que
compõem a cadeia de eventos que contribuíram para a ocorrência e determinação dos acidentes.
Adotando uma abordagem epidemiológica, outros estudos têm buscado estabelecer relação entre a
ocorrência de acidentes e alguns fatores de risco, cargas de trabalho ou possíveis causas. Em
estudo sobre acidentes de trabalho referidos por trabalhadores moradores em áreas urbanas no
interior de São Paulo em 1994, foram encontradas taxas de prevalência de acidentes maiores entre
aqueles que referiram jornadas de trabalho noturnas, por turnos ou irregulares, comparados com
jornadas diurnas. Observaram também um risco duplicado de acidentes entre trabalhadores que
referiram os mais altos níveis de desgaste (cansaço físico e ou mental elevados no final da jornada
de trabalho) (Barata e cols., 2000).
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Observou-se também relação inversamente proporcional entre a prevalência de acidentes e
escolaridade, sugerindo uma relação de dependência bastante estrita entre posição na ocupação,
ramo de atividade e escolaridade, e destas variáveis com as situações de insalubridade e
insegurança no trabalho. Os autores destacam ainda que “a escolaridade também pode contribuir
diretamente para a maior percepção do perigo e condições insalubres e para a construção de
comportamentos de preservação”. (Barata e cols., 2000)
Em estudo de casos e controles, que investigou a percepção de exposição a cargas de trabalho e
riscos de acidentes em Pelotas, RS, Lima e cols. (1999) observaram que o risco de acidentes
duplicou entre os trabalhadores expostos a situações de emergência e em perigo constante; que os
trabalhadores expostos a níveis de ruído maiores que 65 dB apresentaram 75% mais chance de
acidentar-se; que o trabalho em altura foi fator de risco duas vezes mais comum entre os casos
comparados aos controles. Os autores concluem que seus achados mostram que “os acidentes não
são decorrentes do acaso, existindo fatores específicos na sua determinação, ou seja, estes estão
associados a exposição a certas cargas de trabalho”. E acrescentam que “esta concepção se
contrapõe à teoria dos atos inseguros decorrentes das características individuais do trabalhador”.
Ressaltamos a experiência do Cesat na investigação dos acidentes de trabalho (típicos) com óbito,
ocorridos na RMS e em mais quatro municípios do seu entorno (Fernandes & cols., 2000). De 1995
a junho de 2001, foram investigados 53 acidentes de trabalho, que resultaram em 56 óbitos. Os
ramos da construção civil e o químico e de petróleo predominaram, sendo que mais da metade
foram acidentes envolvendo trabalhadores subcontratados (terceirizados). Dentre os fatores
contributivos importantes, foram identificados: a falta de treinamento em segurança; a inexperiência
com o processo ou atividade de trabalho desenvolvida no momento do acidente; desvio de função;
falta de proteção em máquinas; falta de manutenção preventiva de equipamentos; local e condições
gerais de trabalho inadequadas.
Da mesma forma que Binder e cols. (1997), observou-se nessas investigações que as Comissões
Internas de Prevenção de Acidente de Trabalho e profissionais da área de segurança no trabalho de
algumas empresas, continuam utilizando as categorias “causa apurada” e “causa do acidente”,
previstas pela antiga NR-5 (Norma Regulamentadora sobre a CIPA; Portaria MTb Nº 3.214/78), a
despeito desta orientação haver mudado com a nova redação desta Norma. Pode-se afirmar que a
manutenção destas categorias não tem permitido identificar a rede de causalidade que envolve um
acidente de trabalho (Fernandes e cols., 2000.)

Aspectos Conceituais
Os acidentes de trabalho são fenômenos determinados por uma série de fatores presentes nos
ambientes de trabalho, nos quais estão implicadas, além das características próprias dos processos
produtivos, as formas de organização e de gestão do trabalho, os critérios de seleção de
tecnologias, os julgamentos quanto à relação custo-benefício, as opções tomadas quanto à proteção
da saúde etc.
A explicação tradicional e corrente dos acidentes de trabalho como resultantes de ato inseguro/
condições inseguras - “concepção unicausal frente a fenômenos complexos e pluricausais...” (Binder
e cols., 1997) - não tem contribuído para a identificação dos fatores envolvidos na ocorrência dos
acidentes. Observa-se que as investigações baseadas nesses conceitos têm levado à identificação
e busca de responsáveis ou “culpados” pelo acidente. Essa responsabilidade ou culpa, quase
sempre recai sobre o trabalhador. Ao atribuir culpabilidade ao trabalhador vitimado, inviabiliza-se a
investigação dos fatores causais, resultando em conseqüências negativas para a prevenção.
Infelizmente, essa noção continua até hoje sendo muito utilizada, tanto por empresas, por seus
prepostos, técnicos e engenheiros de segurança, pelos próprios técnicos de órgãos responsáveis
pela vigilância, fiscalização e proteção da saúde dos trabalhadores.
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No entanto, essas noções têm sido sistematicamente revistas por diversos autores estrangeiros
(citados por Binder e cols., 1997), por trabalhos realizados no próprio Brasil (Almeida & Binder,
2000; Binder e cols., 1997), bem como pela experiência de vários centros de referência em saúde do
trabalhador, que, no âmbito do SUS, têm investigado os acidentes de trabalho graves e com óbito na
perspectiva do desvendamento de suas causas subjacentes e antecedentes. As investigações
realizadas pelo Cesat nesses últimos anos evidenciaram que a maioria das ocorrências com morte
têm se dado em circunstâncias de trabalho habitual, nas quais as medidas de segurança, inclusive
aquelas previstas em procedimentos normativos e internos das empresas, não têm sido observadas
(Fernandes e cols., 2000).
Isso é congruente com o que colocam alguns autores (Carter & Corlet, 1984; citados por Binder e
cols., 1997), sobre determinadas condições de trabalho que configuram situação que pode ser
resumida como “acidente esperando para acontecer”. Elas resultam da aceitação de situações
descontroladas do ponto de vista da segurança do trabalho, constituindo condição de risco assumido
pela empresa.
Na percepção da população em geral, e dos trabalhadores em particular, ainda predominam as
explicações de “fatalidade”, de “vontade divina” e de “acidente” como um acontecimento súbito,
inesperado, portanto, não previsível e não prevenível (Binder e cols., 1997).
Estudos recentes realizados na França por Bonnefous (citado por Binder e cols., 1997) revelam que
a aceitabilidade de riscos varia de acordo com algumas características sociais e que sociedades
ricas aceitam menos os riscos que sociedades pobres. Vários fatores permeiam essa aceitabilidade
particularmente os fatores culturais, assim como o grau de organização dos diferentes grupos
sociais.

O Processo de Vigilância
A vigilância dos acidentes de trabalho idealmente deverá ter um caráter antecipatório, ou seja, a
partir do mapeamento das atividades produtivas em seu território e do conhecimento da série
histórica e distribuição das taxas de acidentes nos ramos produtivos, poderá a equipe de vigilância
estabelecer as prioridades para intervenção e adoção das medidas de prevenção e de controle dos
riscos de acidentes.
Uma importante possibilidade de antecipação é planejar inspeções de rotina nos ambientes de
trabalho das empresas e avaliar os registros e análises de incidentes ou “quase acidentes” e de
acidentes leves. A análise adequada desses eventos poderá fornecer informações valiosas à
prevenção de acidentes de trabalho.
A participação no processo de licenciamento ambiental ou na concessão de alvarás, sanitário e de
funcionamento das prefeituras, constitui outro momento antecipatório relevante, durante o qual
podem ser exigidas ou condicionadas medidas preventivas, de controles de engenharia e higiene,
de proteção de máquinas e equipamentos etc.
Para a eleição de prioridades de investigação de acidentes, sugere-se que se adote, pelo menos, o
critério de gravidade. Outros critérios poderão ser utilizados combinadamente, conforme discutido
no capítulo de vigilância de ambientes e processos de trabalho.
A partir da notificação ou do conhecimento de um novo caso de acidente de trabalho, a equipe de
vigilância deverá ser acionada, para que o evento seja investigado e as medidas de prevenção
adotadas, operacionalizando o conceito de “evento sentinela”. (Rutstein et al ,1983; Teixeira & Risi
Júnior, 1999)
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Assim,
...todos os acidentes de trabalho graves ou com óbito, ocorridos no território, deverão ser
notificados e investigados.
Recomenda-se prioritariamente a investigação obrigatória dos acidentes de trabalho “tipo” ou
“típicos”, ou seja, aqueles ocorridos no exercício da atividade de trabalho, nos ambientes de
trabalho, dado que, por sua natureza, a adoção das medidas de prevenção e controle são factíveis.
Os acidentes de trajeto, de trânsito ou agressões de terceiros (homicídios, tentativas de homicídio e
latrocínios) têm determinações de outra ordem e demandam outras estratégias de prevenção e
articulação com outros atores sociais e instituições. Se, no território forem estes os mais
importantes, segundo os critérios definidos – relevância social, magnitude, gravidade, factibilidade
de intervenção etc – podem e devem ser considerados prioritários.

O Processo de Investigação - Conceitos
O objetivo da investigação de um acidente é identificar os fatores, elementos e pontos críticos que
fazem parte da cadeia de eventos que contribuíram para a ocorrência do acidente, de forma a
selecionar as medidas prioritárias, factíveis e efetivas, para a interrupção da cadeia de eventos e
prevenir novos acidentes.
Para tal, deve-se identificar não somente os fatores ou eventos imediatamente anteriores à
ocorrência do acidente, por exemplo, “não utilizou o cinto de segurança”, “não seguiu tal norma
prescrita pela empresa”, “não prestou atenção”, e sim buscar identificar os fatores anteriores a esse
último evento, os fatores subjacentes, as causas mais remotas. Deve-se perguntar “a causa da
causa”; a “causa da causa da causa” e assim por diante, até esclarecer o maior número de
circunstâncias e fatores antecedentes, concomitantes, concorrentes, que não necessariamente se
apresentam em cadeia linear cronológica.
De forma geral, podem ser encontrados dois tipos de situação. A primeira situação é aquela em que
o perigo está presente na maior parte do tempo; ex. máquinas extrusoras, prensas injetoras,
britadores etc, sem proteção; trabalho em altura com risco de queda sem proteção coletiva
(anteparos, redes etc) e individual (cinto de segurança adequado). Nesses casos, a maioria dos
fatos necessários à origem do acidente estão presentes também na atividade habitual; são situações
em que as normas de segurança não são observadas e, em geral, são facilmente detectáveis em
inspeções de rotina. A segunda situação é aquela em que a exposição ao perigo apresenta-se
somente em alguns momentos; é limitada no tempo; em geral, difícil de ser detectada à simples
inspeção, a exemplo das atividades de manutenção e atendimento a emergências (Binder e cols.,
1995).
A maior parte dos acidentes que têm sido investigados, pelo Cesat e outros serviços de referência
do SUS, enquadram-se na primeira situação. Mesmo considerando situações heterogêneas,
relativas aos processos produtivos e aos sistemas de gestão do trabalho, têm se observado
situações de descontrole e não cumprimento de normas já estabelecidas, desde a construção civil, a
indústria metalúrgica/siderúrgica até a indústria química e petroquímica, ou mesmo o trabalho na
agricultura. Dessa forma, pode-se encontrar elementos comuns ou padrões de determinação
similares nos diversos ramos de atividade econômica.
Outra noção importante é o entendimento do conceito de variação. Um trabalho, uma atividade ou
uma tarefa costumam ser executadas de uma forma na prática cotidiana; muitas vezes
rotineiramente sem cumprir as normas prescritas, inclusive as normas de segurança; é o caso da
diferença entre “trabalho prescrito” e “trabalho real”. Para entender a ocorrência do acidente, devese buscar o que variou na forma de execução da tarefa, no processo produtivo e no ambiente,
naquele dia, período ou naquela situação específica que resultou no acidente. Assim, deve-se
coletar todas as informações pertinentes sobre as condições e execução habitual das tarefas e,
depois, sobre as condições e execução das tarefas naquele dia ou período específico.
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O Processo de Investigação - Pressupostos
A investigação de um acidente de trabalho requer alguns pressupostos básicos importantes para
que o seu objetivo primordial seja alcançado. A seguir encontram-se listados alguns destes
pressupostos:
a) o setor de vigilância (sanitária, epidemiológica, da saúde do trabalhador) deverá comparecer
ao local de ocorrência do acidente, logo após o conhecimento da ocorrência;
b) a finalidade da investigação é revelar a rede de causalidade do acidente, ou seja, analisar as
diversas circunstâncias que contribuíram para a ocorrência do mesmo e adotar as medidas
necessárias para o caso em questão e para a prevenção de outros casos;
c) sempre realizar registro fotográfico (ou filmagem) do ambiente de trabalho, máquinas e
equipamentos envolvidos ou do mesmo setor do acidente;
d) sempre que possível deverá articular-se com as demais instituições (DRT, Fundacentro,
CRA, Ministério Público, Conselhos de Classe, etc), para garantir a efetividade das ações
propostas;
e) a equipe de vigilância deverá sempre entrar em contato com o sindicato dos trabalhadores e
estimular sua participação em todas as etapas da investigação.

O Processo de Investigação - Técnica de investigação
Para a escolha do método de investigação a equipe deve considerar a complexidade que envolve o
acidente a ser investigado, como o tipo de processo produtivo, a tecnologia utilizada e as formas de
gestão do trabalho. A experiência tem demonstrado que a maior parte das situações enquadra-se
naquelas já descritas, em que se observa o não cumprimento da legislação e regras básicas de
segurança. Nessas situações, a investigação é relativamente fácil de ser realizada, mediante
inspeções bem conduzidas. Já em situações de trabalho complexas, que envolvem processos
complexos de tecnologia de ponta, pode ser necessário aplicar métodos de investigação mais
elaborados, requerendo auxílio de outros profissionais com maior conhecimento sobre áreas
especificas (mecânica, elétrica, química, toxicologia, física, ergonomia etc.). (Almeida & Binder,
2000)
O modelo de inspeção de ambientes e processos de trabalho tem sido o método utilizado pelo Cesat
para investigação dos acidentes com óbito e graves, com a incorporação de alguns elementos,
princípios e conceitos do método de Árvore de Causas (Fernandes e cols., 2000). Nessas
inspeções busca-se conhecer o ambiente e o processo de trabalho, bem como o trabalho habitual
desenvolvido, para compreender as variações envolvidas na ocorrência do acidente, a partir da
coleta de informações de colegas de trabalho, membros da CIPA, supervisores, técnicos de saúde e
segurança, e outras testemunhas.
Para melhor compreensão e incorporação do método pelas equipes de investigação é importante
estabelecer algumas etapas para a investigação, que devem ser seguidas, sempre que a situação
permitir, a saber:
a) Preparação ou etapa preliminar
! planejamento da investigação;
! levantamento de dados já existentes sobre o processo produtivo, a empresa ou acidentes
semelhantes
! discussão com sindicato, instituições de fiscalização e técnicos especialistas para coleta de
dados adicionais, informações sobre a empresa e locais de trabalho, e acompanhamento da
investigação.
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b) Coleta de dados
A coleta de dados durante a inspeção é uma fase muito importante para a compreensão de como o
acidente ocorreu. Deve ser sistematizada, evitando que aspectos importantes deixem de ser
investigados.
Recomenda-se que a equipe técnica registre todas as etapas da investigação do acidente, de forma
a possibilitar uma melhor compreensão das causas do acidente e tornar mais fácil a elaboração do
relatório técnico. Para tanto, será necessário manter sempre à disposição da equipe alguns objetos
e equipamentos importantes (ficha de investigação, prancheta, lápis, caneta, borracha, trena,
máquina fotográfica e, ou filmadora, filmes). Outros equipamentos poderão também constar desta
lista, a exemplo de medidor de pressão sonora e luxímetro.
A utilização de ficha padrão pode orientar e facilitar a equipe de investigação na coleta dos dados e
informações relacionados ao acidente. (Anexo II)
Como no método de Árvore de Causas (Binder e cols., 1995), deve-se esclarecer aspectos
relacionados às seguintes categorias de análise:
! indivíduo - sexo, idade, qualificação, treinamento recebido, função/posto de trabalho
habituais e por ocasião do acidente etc;
! tarefa - o que o trabalhador(res)/indivíduo(s) executa(m) em condições habituais de trabalho
e por ocasião do acidente;
! material - máquinas e equipamentos; matérias-primas, etc utilizados na execução da tarefa;
descrever instalações físicas, condições de iluminação, nível de ruído, posição de máquinas,
equipamentos;
! meio de trabalho - entendido como o meio social da empresa (relações sociais, pessoais,
hierárquicas); forma de organização do trabalho; turnos; horas extras; programas de gestão
de segurança; sistemas de premiações e selos de qualidade; subcontratações de serviços;
treinamentos ministrados; normas de saúde e segurança; etc.
Destacam-se alguns aspectos importantes de serem observados durante o processo de
investigação:
! muitos casos irão requerer várias visitas de inspeção para o esclarecimento de aspectos
importantes;
! procurar coletar as informações de forma objetiva, sem emitir opiniões ou juízos de valor;
registrando, no entanto, todos os fatos apontados pelos diversos informantes, mesmo que
aparentemente deslocadas ou sem nexo, buscar aprofundar, junto os informantes, essas
opiniões e informações; posteriormente, elas deverão ser organizadas junto às demais,
permitindo a análise dos dados coletados;
! sempre buscar validar as informações, mesmo quando forem informações técnicas sobre o
processo, materiais, máquinas etc;
! as informações prestadas por trabalhadores e por prepostos da empresa poderão ser
contraditórias entre si; deve-se registrar cuidadosamente cada um dos depoimentos e
conferi-los, sempre que possível, através de observação direta e de repetição dos
questionamentos. Muitas vezes, essas contradições trazem à tona aspectos importantes não
identificados na inspeção;
! coletar informações sobre a atividade realmente desenvolvida; não limitar-se ao
conhecimento das normas ou procedimentos prescritos pela empresa; tomando cuidado de
não confundir o trabalho real com o trabalho prescrito;
! primeiro, descrever a forma habitual de execução da atividade (trabalho real, não trabalho
prescrito); a forma como é executada a atividade todos os dias, nos dias em que não houve
acidente. Depois, descrever a forma de execução da atividade no dia, no período ou no
momento de ocorrência do acidente;
! identificar as variações ocorridas entre a forma habitual e aquela exercida no dia, no período
ou no momento de ocorrência do acidente; buscar as origens dessas variações; identificar as
condições pré-existentes que permitiram o aparecimento dessas mudanças; buscar as
“causas das causas”;
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! explorar hipóteses possíveis acerca da origem de determinada modificação ou variação;
buscando evidências diretas ou indiretas de sua ocorrência;
! coletar informações sobre máquinas, equipamentos e veículos, envolvidos nos acidentes,
especialmente registros de serviços de manutenção e de mudanças efetuadas após o
acidente, com vistas a sua liberação;
! para compreensão do funcionamento de máquinas, equipamentos e veículos, e para
conhecimento de materiais, substâncias, matérias primas, deve-se recorrer a especificações
técnicas do fabricante;
! não se satisfazer com explicações como “foi um descuido”, “falta de atenção” etc. Perguntar
sempre como é que ocorreu esse descuido; investigar suas causas. “Freqüentemente os
“descuidos” ocorrem em situações de pressão de tempo para execução de tarefas (urgências
de várias naturezas e origens), ao final de turnos, ao final de jornadas de trabalho
prolongadas por horas-extras, em situações de fadiga evidente do trabalhador, durante
execução de tarefas anexas / secundárias, ou de tarefas eventuais, como por exemplo as de
manutenção” (Almeida & Binder, 2000).

Processo de Investigação - Análise do acidente
Após concluídas as inspeções, a equipe de investigação deve proceder a sistematização e
organização dos dados e informações obtidos, permitindo sua análise e definição de prioridades
para intervenção e prevenção.
Deve ser elaborada uma descrição coerente do acidente, em linguagem acessível, baseada nos
dados, fatos e informações apurados, passíveis de serem constatados, constando de:
! descrição objetiva da atividade conforme executada rotineiramente;
! descrição objetiva da atividade conforme executada por ocasião do acidente, identificando as
“variações” ocorridas;
! identificação dos elementos essenciais, relativos ao indivíduo, tarefa, material e meio de
trabalho, para a análise do acidente;
! identificação das “variações” ocorridas em relação a cada um dos elementos da atividade.
Da mesma forma que na etapa de coleta dos dados, para a análise, não devem ser emitidos juízos
de valor ou interpretações que não contribuam para a identificação das causas. A descrição deve
permitir à equipe de investigação “visualizar”, da maneira mais completa possível, como o episódio
se desenrolou.
Somente após elaborar a descrição do acidente é que se deve analisar e interpretar as informações
registradas e que nortearão a prevenção.
A partir da reconstrução do acidente e da montagem das relações lógicas entre os fatos, listar todos
os pontos onde é possível agir/interferir para quebrar a cadeia dos fatos e evitar o acidente.
Ao final das etapas de coleta e tratamento das informações elabora-se um relatório técnico. O
relatório final deve conter uma linguagem de fácil compreensão, cuja leitura permita que
profissionais que não participaram da investigação ou pessoas que não sejam da área, entendam
como o acidente ocorreu, quais as suas causas e quais as medidas preventivas necessárias à
adequação do ambiente de trabalho. Este documento deve ser encaminhado para a empresa,
Ministério Público e sindicato da categoria do trabalhador. Se solicitado, deve ser encaminhado
para outras instituições e familiares da vítima.
Apresentam-se modelo de Relatório Técnico (Anexo III), que poderá ser adequado segundo as
necessidades locais, desde que mantidas as informações básicas.
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Prevenção e Controle
Para a seleção das medidas de prevenção prioritárias deve-se, em primeiro lugar, listar o maior
número possível de medidas, identificadas como passíveis de interromper a cadeia de eventos que
levou ao acidente, sem se preocupar com sua hierarquia, ordem de importância ou custo.
Nesta seleção, deve-se privilegiar as medidas de ordem coletiva, tais como controles de engenharia
e de higiene, instalação de dispositivos de segurança em máquinas etc, evitando centrar a
prevenção apenas em medidas de caráter individual e de mudanças de comportamentos individuais
do trabalhador, por exemplo, “uso de EPI”, “prestar mais atenção”, treinamentos pontuais etc, que
são menos efetivas e mais passíveis de falhas.
Conforme bem demonstrado por Almeida & Binder (2000), as “investigações que atribuem a
ocorrência do acidente a comportamentos inadequados do trabalhador (“descuido”, “negligência”,
“imprudência”, “desatenção” etc.), evoluem para recomendações centradas em mudanças de
comportamento: “prestar mais atenção”, “tomar mais cuidado”, “reforçar o treinamento”... Tais
recomendações pressupõem que os trabalhadores são capazes de manter elevado grau de vigília
durante toda a jornada de trabalho, o que é incompatível com as características bio-psicofisiológicas humanas. Em conseqüência, a integridade física dos trabalhadores fica na dependência
quase exclusiva de seu desempenho na execução das tarefas”.
Para selecionar as medidas de prevenção e controle prioritárias, a partir da listagem elaborada,
recomenda-se, além de avaliar sua factibilidade e potencial de impacto, seguir alguns critérios,
sugeridos por Almeida & Binder (2000):
! capacidade de eliminar ou neutralizar riscos;
! potencial para não criar novos riscos;
! grau de estabilidade - se a medida se mantém ao longo do tempo ou se é uma medida
temporária;
! grau de generalização - se atinge o maior número de situações de risco e ou o maior número
ou coletivo de trabalhadores;
! tipo e grau de exigência para o trabalhador – medidas que implicam sobre carga e esforço
adicional ao trabalhador, seja físico, seja de atenção e concentração etc;
! prazo necessário para implantação compatível com o risco identificado;
! resultados na produtividade – se houver diminuição da produtividade, poderá resultar em
resistência, por parte da empresa e ou dos trabalhadores, para sua implantação ou
manutenção.
De forma geral, medidas como proteção contra quedas de altura (fechamento de aberturas no piso,
guarda-corpo em passagens elevadas, entre outras); organização do ambiente de trabalho (retirada
de obstáculos, pisos com materiais não escorregadios, armazenamento adequado de materiais e
ferramentas, espaço adequado para circulação de pessoas, materiais e veículos, sinalização, entre
outras); proteção contra incêndio e explosões; proteção contra desabamentos; manutenção dos
veículos; proteção das máquinas para evitar a possibilidade de acesso de mãos ou outras partes do
corpo na zona de corte ou prensagem de materiais; capacitação dos profissionais para o manejo
adequado de máquinas, ferramentas e veículos etc; são efetivas na prevenção da maioria dos
acidentes de trabalho.
Os Equipamentos de Proteção Individual - EPI somente podem ser vistos como uma alternativa
complementar às medidas preventivas de caráter coletivo, sendo seu uso indicado nas seguintes
circunstâncias: quando as medidas de prevenção coletivas não forem suficientes; temporariamente,
enquanto as medidas coletivas estão sendo implantadas e em situações emergenciais. É
importante salientar essas recomendações, visto que ainda prevalece a tendência a valorizar e
utilizar mais a proteção individual do que a coletiva.
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Acompanhamento das Medidas de Prevenção:
Após elencadas as medidas de prevenção e controle e organizadas por ordem de prioridade, a
equipe deverá estabelecer junto à empresa, com acompanhamento do sindicato e dos
trabalhadores, a pauta de implantação, na qual deverá constar os prazos e as formas de
acompanhamento. Algumas medidas poderão ser adotadas imediatamente; outras irão requerer um
prazo maior, a ser negociado. Destacam-se as seguintes etapas deste processo de negociação e
implantação das medidas de prevenção e controle:
!
!
!
!
!

discussão com a empresa, trabalhadores e sindicato;
definição de plano de acompanhamento;
definição das pessoas responsáveis pela implantação das mudanças;
estabelecimento de prazos;
acompanhamento do cumprimento dos prazos.

A discussão com a empresa sempre é um processo particular a cada caso; algumas empresas são
mais receptivas e pró-ativas; outras são menos receptivas e, poderão alegar questões financeiras ou
dificuldades técnicas, ou mesmo tentar demonstrar que já aplicam tais medidas, procedimentos ou
normas visando o controle e prevenção dos riscos.
Garantir e ter a participação dos trabalhadores e de seu sindicato também não é um processo fácil;
implica em aprender a escutar opiniões “não técnicas” e sensibilizá-los para acompanhar de fato
todo o processo. Implica também aprender a lidar com os conflitos entre trabalhadores e
empregadores. No entanto, quando se obtém a participação e se chega a uma pauta acordada entre
todos, observa-se um ganho de qualidade e de satisfação, tanto dos trabalhadores quanto dos
empregadores. Muitas vezes, as mudanças levam a melhorias da produtividade, mediante
exatamente a melhoria das condições e qualidade de trabalho; aspectos que, geralmente, poderão
ser evidenciados a médio e longo prazo, ainda que, em alguns casos, esse resultado se apresente
de imediato.
Deve-se ter claro, no entanto, que negociar com a empresa não significa desconhecer aspectos
técnicos e a legislação já existente. Ao contrário, sempre que as condições de segurança estiverem
em desacordo com as normas legais, não há muito que discutir em termos da necessidade de
adequá-las, cabendo, eventualmente, acordar prazos (Almeida & Binder, 2000).

Condutas
Caracterização do acidente de trabalho
O acidente é caracterizado quando o trabalhador estava a serviço da empresa ou no trajeto de ida
ou volta do trabalho quando ocorreu o acidente, conforme discutido previamente neste capítulo.
Nos casos em que não há o reconhecimento da ocorrência do acidente por parte da empresa (e não
emissão de CAT), recomenda-se que o serviço de saúde, que está assistindo o trabalhador e ou
aquele que irá notificar e investigar o caso, confira com o trabalhador se há testemunhas do
acidente, registrando seus nomes e endereços, após a devida coleta da história e das circunstâncias
de ocorrência relatadas pelo trabalhador.
Os eventos que envolvem agressões de terceiros, que ocorrem no exercício do trabalho ou no
trajeto, considerados “acidentes de trabalho” do ponto de vista previdenciário e do ponto de vista da
prevenção e vigilância em saúde, irão demandar, além da caracterização do acidente de trabalho, a
intervenção e investigação policial, para o devido esclarecimento da causa criminal.
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Os casos de óbito, mesmo que em acidentes “tipo” ou “típicos’, também requerem a abertura de
inquérito policial pela autoridade competente (delegado de polícia), realização de perícia técnica e
de necrópsia e laudo de exame cadavérico, que são atribuições de órgãos da Secretaria de
Segurança Pública do Estado.
Notificação
Qualquer acidente de trabalho ocorrido em trabalhadores celetistas, segurados pelo Seguro de
Acidentes de Trabalho – SAT (empregados com carteira assinada regidos pela CLT, exceto os
domésticos), deve ser notificado ao Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, através da
Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT.
A obrigação da notificação é da empresa, mas na recusa ou omissão desta, o serviço de saúde, o
sindicato ou o próprio trabalhador pode notificar. O Atestado Médico da CAT deve ser preenchido
pelo médico que estiver prestando ou prestou o atendimento.
Em alguns estados, como o caso da Bahia, os acidentes de trabalho com óbito são de notificação
compulsória (Portaria Estadual Nº 2.867/97), feita através do Sistema de Informação de Agravos de
Notificação – SINAN, devendo ser notificados independentemente do tipo de vínculo empregatício
do trabalhador. Existem locais nos quais também devem ser notificados os acidentes com
amputação.
Alguns municípios já estão realizando a comunicação ao SUS de todos os acidentes de trabalho
atendidos nos serviços de emergência. Os casos internados devem também aparecer no Sistema
de Informações Hospitalares – SIH/SUS (Portarias Federais MS Nº 147/97 e Nº 1969/01). Os casos
de óbito devem aparecer na Declaração de Óbito e no Sistema de Informações sobre Mortalidade –
SIM/SUS. Ver mais detalhes sobre notificação no Capítulo 3 – Sistemas de Informações em Saúde
do Trabalhador deste Manual.
Em cada nível do sistema, será necessário estabelecer o fluxo das informações e da notificação da
ocorrência de cada acidente a ser investigado, o que demandará a articulação das diversas fontes e
bases de dados – CAT/Dataprev, Sistema de Informações de Agravos de Notificação – SINAN,
Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM, Sistema de Informações Hospitalares – SIH,
boletins de ocorrência policiais, dados de empresas e sindicatos e informações veiculadas nos
meios de comunicação (rádio, jornal e televisão) entre outros.
Tratamento
Os acidentes de trabalho podem gerar diversos tipos de agravos aos trabalhadores, desde os mais
leves, com pequeno e temporário prejuízo à capacidade laborativa até os acidentes graves e com
óbito.
Os acidentes graves em geral levam a um afastamento do trabalho por período prolongado,
podendo em muitos casos afetar a capacidade laborativa permanentemente. O prejuízo à
capacidade laborativa pode ser parcial ou total, e em ambos os casos, pode ser temporária ou
permanente, na dependência da gravidade de cada caso.
O tratamento dos acidentes graves dependerá do tipo de lesão que ocorreu no trabalhador. O
primeiro atendimento normalmente deverá ocorrer em unidades de emergência com capacidade
instalada para resolução de agravos decorrentes de traumas.
É importante que no local de trabalho existam pessoas com conhecimentos de primeiros socorros
que possam adotar medidas visando o não agravamento dos casos e o transporte seguro até um
serviço de emergência. As empresas devem dispor de recursos para os primeiros socorros, além de
se articular com serviços de referência de atendimento, evitando a demora para o início do
tratamento. Medidas como estas muitas vezes são o diferencial entre a sobrevivência ou não do
trabalhador ou entre uma recuperação com ou sem seqüelas.
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Encaminhamentos
Após os primeiros socorros ou o atendimento hospitalar, o trabalhador poderá necessitar de
acompanhamento, fisioterapia, terapias especiais por um período mais ou menos prolongado, a
depender do caso. Cabe ao SUS prover as necessidades de assistência médica e reabilitação física
e psicossocial para qualquer trabalhador.
O trabalhador deverá ser encaminhado ao INSS ou a outro instituto previdenciário ao qual seja
segurado, para realizar a perícia médica. O médico perito irá avaliar o caso, estabelecendo o “nexo
causal” (relação da lesão com o trabalho) e definindo se há incapacidade para o trabalho
(temporária ou permanente). Confirmado o nexo e a incapacidade deverá ser pago o benefício
correspondente ao trabalhador (auxílio doença acidentário), se houver afastamento superior a 15
dias, e providenciada a reabilitação profissional quando indicado. A legislação previdenciária
assegura estabilidade de um ano no emprego após a alta da previdência (Lei Federal Nº 8.213/91;
Plano de Benefícios da Previdência Social).
Considerações Finais
É de fundamental importância compreender que a vigilância dos acidentes é um processo de
construção coletiva que envolve os membros da equipe investigadora, os trabalhadores, os
sindicatos, representantes da empresa e outros interlocutores como Ministério Público, Delegacia
Regional do Trabalho, Secretaria de Segurança Pública, órgãos ambientais etc.
Vale ressaltar que é importante disponibilizar as informações produzidas para os diversos atores
sociais implicados e que têm interesse na questão. Da mesma forma, devem ser previstas ações de
educação e comunicação em saúde, com vistas à socialização dessas informações, ressaltando a
necessidade de mudança da cultura, ainda vigente, de culpabilização do trabalhador vitimado e das
noções de ato inseguro/condição insegura.
A extensão dessas ações de vigilância - investigação das circunstâncias de ocorrência dos
acidentes, elaboração de pauta de recomendações, acordo de cronograma de implantação das
medidas propostas e acompanhamento do cumprimento e dos resultados - nos municípios,
aumentará o conhecimento e as possibilidades de prevenção, bem como potencializará
sobremaneira o trabalho das instituições envolvidas.
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ANEXO I
RELAÇÃO DOS AGRAVOS PARA ENQUADRAMENTO DO
ACIDENTE DE TRABALHO COMO ACIDENTE GRAVE!

S11.7
S12.0 a S12.9
S13.0 a S13.3
S14.0 a S14.6
S15.0 a S15.9
S17
S18
S19.7

Descrição
Cabeça
Ferimentos múltiplos da cabeça
Fratura do crânio e dos ossos da face
Luxação das articulações e dos ligamentos da cabeça
Traumatismos dos nervos cranianos
Traumatismo do olho e da órbita ocular
Traumatismo intracraniano
Lesões por esmagamento da cabeça
Amputação traumática de parte da cabeça
Ruptura traumática do tímpano
Traumatismos múltiplos da cabeça
Pescoço
Ferimentos múltiplos do pescoço
Fratura do pescoço
Luxação das articulações e dos ligamentos do pescoço
Traumatismo de nervos e da medula espinhal ao nível cervical
Traumatismo dos vasos sanguíneos ao nível do pescoço
Lesões por esmagamento do pescoço
Amputação traumática ao nível do pescoço (decapitação)
Traumatismos múltiplos do pescoço

S22.0 a S.22.9
S23.0 a S23.2
S24.0 a S24.6
S25.0 a S25.9
S26
S27.0 a S27.9
S28.0 e S28.1
S29.0
S29.7

Tórax
Fratura de costela(s), esterno e coluna torácica
Luxação das articulações e dos ligamentos do tórax
Traumatismos de nervos e da medula espinhal ao nível do tórax
Traumatismos de vasos sangüíneos e do tórax
Traumatismo do coração
Traumatismos de outros órgãos intratorácicos e dos não especificados
Lesão por esmagamento do tórax e amputação traumática de parte do tórax
Traumatismo de músculo e de tendão ao nível torácico
Traumatismos múltiplos do tórax

CID 10ª Revisão
S01.7
S02.0 a S02.9
S03.0 a S03.3
S04.0 a S04.9
S05.0 a S05.9
S06.0 a S06.9
S07.0 a S07.9
S08.0 a S08.9
S09.2
S09.7

S32.0 a S32.8
S33.0 a S33.4
S34.0 a S34.8
S35.0 a S35.9
S36.0 a S36.9
S37.0 a S37.9
S38.0 a S38.3
S39.0 a S39.7

S42.0 a S42.9
S45.0 a S45.9
S47
S48.0 a S48.9
S49.7

Abdome, Dorso, Coluna Lombar e da Pelve
Fratura da coluna lombar e da pelve
Luxação das articulações e dos ligamentos da coluna lombar e da pelve
Traumatismo dos nervos e da medula lombar ao nível do abdome, do dorso e da
pelve
Traumatismo de vasos sanguíneos ao nível do abdome, do dorso e da pelve
Traumatismo de órgãos intra-abdominais
Traumatismo de órgãos pélvicos
Lesão por esmagamento e amputação traumática de parte do abdome, do dorso
e da pelve
Outros traumatismos do abdome, do dorso e da pelve
Traumatismos do ombro e do braço
Fratura do ombro e do braço
Traumatismo dos vasos sangüíneos ao nível do ombro e do braço
Lesão por esmagamento do ombro e do braço
Amputação traumática do ombro e do braço
Traumatismos múltiplos do ombro e do braço
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S52.0 a S52.9
S55.0 a S55.9
S57.0 a S57.9
S58.0 a S58.9
S59.7

Traumatismos do cotovelo e do antebraço
Fratura do antebraço
Traumatismo dos vasos sangüíneos ao nível do antebraço
Lesão por esmagamento do antebraço
Amputação traumática do cotovelo e do antebraço
Traumatismos múltiplos do cotovelo

S62.0 a S62.8
S65.0 a s65.9
S67.0 a S67.8
S68.0 a S68.9
S69.7

Traumatismos do punho e da mão
Fratura ao nível do punho e da mão
Traumatismo de vasos sangüíneos ao nível do punho e da mão
Lesão por esmagamento do punho e da mão
Amputação traumática ao nível do punho e da mão
Traumatismos múltiplos do punho e da mão

S72.0 a S72.9
S75.0 a S75.9
S77.0 a S77.2
S78.0 a S78.9
S79.7

Traumatismos do quadril e da coxa
Fratura do fêmur
Traumatismo de vasos sangüíneos ao nível do quadril e da coxa
Lesão por esmagamento do quadril e da coxa
Amputação traumática do quadril e da coxa
Traumatismos múltiplos do quadril e da coxa

S82.0 a S82.9
S85.0 a S85.9
S87.0 e S87.8
S88.0 a S88.9
S89.0

Traumatismos do joelho e da perna
Fratura da perna, incluindo tornozelo
Traumatismo de vasos sangüíneos da perna
Traumatismo por esmagamento da perna
Amputação traumática da perna
Traumatismos múltiplos da perna

S92.0 a S92.9
S95.0 a S95.9
S97.0 a S92.8
S98.0 a S98.4
S99.7

Traumatismos do tornozelo e do pé
Fratura do pé (exceto do tornozelo)
Traumatismo de vasos sangüíneos ao nível do tornozelo e do pé
Lesão por esmagamento do tornozelo e do pé
Amputação traumática do tornozelo e do pé
Traumatismos múltiplos do tornozelo e do pé

T02.0 a T02.9
T04.0 a T04.9
T05.0 a T05.9
T06.0 a T06.8
T07

T08
T09.6
T10
T11.6
T12
T13.6
T14.2
T14.7
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Traumatismos envolvendo múltiplas regiões do corpo
Fraturas envolvendo múltiplas regiões do corpo
Traumatismos por esmagamento envolvendo múltiplas regiões do corpo
Amputações traumáticas envolvendo múltiplas regiões do corpo
Outros traumatismos envolvendo regiões múltiplas do corpo, não classificados em
outra parte
Traumatismos múltiplos, não especificados
Traumatismos de localização não especificada do tronco, membro ou outra
região do corpo
Fratura da coluna, nível não especificado
Amputação traumática do tronco, nível não especificado
Fratura do membro superior, nível não especificado
Amputação traumática de membro superior, nível não especificado
Fratura do membro inferior, nível não especificado
Amputação traumática de membro inferior, nível não especificado
Fratura de região não especificada do corpo
Traumatismo por esmagamento e amputação traumática de regiões não
especificadas do corpo
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ANEXO II
FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO!
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