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4. De posse das informações sobre as empresas, é fundamental mapeá-las do ponto de vista
geográfico e observar de que forma se distribuem na área de abrangência das ações de vigilância
da saúde. Pressupõe-se a existência ou a construção de base cartográfica, onde estas e outras
informações (outros fatores de risco ambiental e ocupacional, sociodemográficas, de morbimortalidade, econômicas, climáticas etc) possam também ser incluídas.
5. A partir deste ponto é necessário estabelecer as prioridades para a ação mais estrita de
vigilância, se estas já não foram estabelecidas anteriormente. São importantes as tentativas de se
estimar a população trabalhadora nestas atividades ou o número de trabalhadores potencialmente
expostos a carcinogênicos considerados como prioritários. Mesmo reconhecendo a limitação em se
ter uma ampla cobertura, a construção de registros de populações expostas pode contribuir para a
obtenção de informação mais precisa sobre a exposição a agentes carcinogênicos. É difícil se
estimar o número total de trabalhadores expostos a carcinogênicos, em função da exposição a
misturas. Entretanto, estes dados, como uma aproximação da realidade, podem ser importantes
para a redefinição das ações de vigilância, para o acompanhamento e avaliação das ações
realizadas e para a realização de estudos epidemiológicos (Anttila et al., 1993). Um exemplo é o
registro de empresas que manipulam benzeno, por força do Acordo do Benzeno, segundo o qual,
todas as empresas que utilizam esta substância, devem ser cadastradas no Ministério do Trabalho e
Emprego. Neste cadastro utilizam-se informações básicas como razão social, endereço e telefone,
ramo de atividade, código da CNAE, CGC, grau de risco, número de trabalhadores por sexo,
especificando o número de menores, como disposto no Manual para Elaboração do Programa de
Prevenção da Exposição Ocupacional ao Benzeno - PPEOB (Brasil, 1999b). Desta forma, cadastros
semelhantes podem ser construídos para outros agentes considerados prioritários na região
(Quadro 4). Uma alternativa para os serviços de vigilância, seria a montagem de um cadastro geral
de empresas que utilizam agentes carcinogênicos, tendo também como variáveis os agentes
carcinogênicos selecionados (apenas os do grupo 1, grupo 1 e 2A, uma seleção destes etc., e
respectivos números de trabalhadores potencialmente expostos) considerados importantes, como no
exemplo do Quadro 5. Na medida da necessidade e da disponibilidade da informação, outros dados
podem ser introduzidos no banco, como por exemplo, a quantidade do carcinogênico utilizada, o
motivo da utilização, a adoção de medidas de proteção, a co-existência de empresas terceirizadas,
casos de agravos à saúde relacionados ao agente etc. Ambos os bancos de dados devem ser
constantemente atualizados, o que pode ser feito a partir das informações obtidas nos itens 3 e 6.
Deve-se ter o cuidado, entretanto, de se fechar o banco de dados para cada ano. Do ponto de vista
operacional, um banco de dados, por exemplo do ano 2001 (ca2001.rec), quando concluído, deve
ser copiado e chamado de “ca2002.rec”, e partir de então, proceder-se a atualização para o novo
ano. Assim, resguardam-se as informações referentes à exposição no ano 2001 e facilita-se a
construção do novo banco, sem necessidade de duplicação de digitação. Estes bancos de dados
podem ser construídos em EPI-INFO.
A análise descritiva simples pode demonstrar quais empresas em uma determinada área geográfica
têm carcinogênicos, o número de trabalhadores envolvidos, quais os agentes, em quais empresas
estes agentes estão presentes, as modificações ocorridas de um ano para o outro, com as quais
podem ser descritas as mudanças no padrão da exposição dos trabalhadores (diminuição ou
aumento do número de trabalhadores, introdução de novo carcinogênico etc.). Enfim, pode-se gerar
uma ampla variedade de informações, conforme os modos de selecionar ou de agrupar as variáveis,
ditados pelas necessidades do programa de vigilância.
Outro tipo de registro tem como base o cadastramento de trabalhadores expostos a agentes
carcinogênicos prioritários, atualizado anualmente com dados enviados pelos empregadores e com
os dados obtidos nas inspeções às empresas. Este tipo de registro, além das informações
presentes nos instrumentos citados acima, devem conter informações referentes à identificação do
trabalhador e ao seu local de trabalho. Destacam-se: nome do trabalhador, sexo, data de
nascimento, RG, número do título de eleitor, zona e seção eleitoral, endereço, agravos à saúde,
função com código da Classificação Brasileira de Ocupações – CBO (Brasil, 1994), setor de
trabalho, grau de certeza da exposição e datas de admissão, de mudança de função e de demissão.
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Este registro permite a construção da história de exposição ocupacional a carcinogênicos para um
dado trabalhador. Os aspectos operacionais podem ser os mesmos descritos acima. O Quadro 6
traz uma proposição de ficha de registro de trabalhadores que desenvolvem suas atividades em
empresas que utilizam benzeno. Modelos semelhantes podem ser desenvolvidos e/ou aprofundados
para outros carcinogênicos.
6. A inspeção deve ser realizada em ambientes em cujos processos de trabalho estejam presentes
agentes carcinogênicos considerados prioritários pelo sistema de vigilância, de acordo com algumas
variáveis, como número de trabalhadores, existência de denúncias sobre as condições de trabalho,
registro de ocorrência de casos de câncer. Recomenda-se que a ação de inspeção faça parte de
programação previamente definida, fazendo parte de projetos específicos. Entretanto, é importante
ressaltar que toda e qualquer inspeção de ambientes de trabalho pode trazer subsídios ao programa
de vigilância do câncer, principalmente no que se refere à verificação das informações constantes
nos cadastramentos de empresas ou de agentes carcinogênicos. A inspeção é um momento
privilegiado para a obtenção de novas informações, além das definidas como de rotina, por exemplo,
dados de avaliação de ambientes de trabalho, se existentes. Os profissionais envolvidos nesta
atividade devem ser treinados para este fim e estar atentos para a presença dos carcinogênicos,
ainda que o objetivo da inspeção não seja especificamente dirigido para a avaliação da exposição a
agentes carcinogênicos.

Ações de Vigilância Decorrentes do Diagnóstico
1. Análise dos dados disponíveis no Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM: Este
sistema pode ser explorado pela internet ou através de CD-ROM produzido pelo Ministério da Saúde. O
primeiro passo é a observação da distribuição das taxas de mortalidade para os principais tumores
verificados no Estado/Região, por exemplo, os 10 primeiros. Estas taxas devem então ser observadas do
ponto de vista geográfico, ou seja, visualizando-se a distribuição espacial na área em questão. Este(s)
mapa(s) pode(m) então ser comparado(s) com outros que demonstrem a distribuição de
empreendimentos, empresas, atividades ou substâncias com potencial carcinogênico, para se observar
contrastes entre áreas com altas e baixas taxas de mortalidade (Gardner, 1987). Áreas suspeitas podem
ser analisadas de forma mais detalhada posteriormente. O SIM pode ser também explorado quanto às
variáveis disponíveis, principalmente ano de ocorrência do óbito, idade, sexo e ocupação (Carvalho, 1997).
Esta última é, sem dúvida, a que se reveste de maior importância neste caso. Com esta variável é
possível se realizar a análise da distribuição proporcional de cânceres específicos nas diversas ocupações,
ou ao contrário a distribuição proporcional das neoplasias ocorridas em uma dada ocupação. A análise
das taxas de mortalidade por cânceres específicos em ocupações definidas será dificilmente possível, em
função da falta de informação quanto à composição etária e tamanho dos grupos ocupacionais, tais como
aparecem no sistema de mortalidade, o que pode ser superado a partir da disponibilização de dados
censitários, por exemplo. Outras limitações incluem principalmente a qualidade da informação referente à
causa do óbito, variável para cada região do Estado, e à ocupação do falecido. Em geral, esta informação
é referente à última ocupação exercida pelo indivíduo, e não reflete a história de exposição ocupacional
prévia. Além disto, não raramente é assinalada com expressões como “aposentado” (freqüente em função
da faixa etária dos indivíduos acometidos por câncer), “servidor público”, “industriário”, entre outras, que
não dão indicação nem ao menos da última ocupação/exposição do trabalhador falecido. Deve-se
ressaltar que a informação quanto à ocupação é disponível apenas na versão em CD-ROM do SIM. Para
um maior aprofundamento da análise dos dados de mortalidade, um problema antevisto é a não
disponibilidade de informações que permitam a identificação dos indivíduos (nome, endereço etc.). Em
algumas regiões ou municípios pode-se planejar o monitoramento dos óbitos por câncer, a partir das
Declarações de Óbito, com posterior coleta de informações mais detalhadas de história ocupacional e
tentativa de estabelecimento da relação entre a ocupação e a causa do óbito. Em conclusão, a vigilância
baseada em dados continuamente produzidos, provê um meio efetivo e fácil de monitorar a freqüência de
câncer por ocupação. Enquanto o principal objetivo é a vigilância de fatores de risco conhecidos, as
possibilidades para o reconhecimento de novos fatores são limitadas.
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2. Análise de dados de registros de câncer de base populacional: No Estado da Bahia, o
registro localiza-se no Hospital Aristides Maltez, e cobre apenas a cidade de Salvador. A rigor, as
informações disponíveis podem ser tratadas da mesma forma como as descritas para as
informações de mortalidade e padecem das mesmas limitações quanto ‘a qualidade da variável
“ocupação”. As principais vantagens têm a ver com a definição de uma área geográfica precisa
(assim como no SIM) e com a qualidade e abrangência das demais informações. Desta forma,
obtém-se informação quanto à data do diagnóstico, reconhecido com maior precisão, melhor
especificação de tipos histológicos, estadiamento e sítio anatômico, o que permite o cálculo de taxas
de incidência em períodos e áreas definidos. O registro de câncer provê informações essenciais
para o conhecimento da “carga” de câncer em um determinado território, tanto para a população
como um todo, quanto para subgrupos de interesse. Uma grande variedade de estudos descritivos
pode ser realizada (Stiller, 1993). Mantém-se, entretanto, a limitação para o cálculo de taxas de
incidência para grupos ocupacionais específicos. Outras vantagens dos registros sobre o sistema
de mortalidade é a possibilidade de se estudar indivíduos vivos e aqueles com tumores não
rapidamente fatais e/ou não fatais (Gustavsson, 1998). Assim, guardando-se as diferenças, a
análise dos dados de registro pode ser realizada de forma semelhante àquela realizada para os
dados de mortalidade.
3. Notificação dos casos de câncer prioritários ao sistema de vigilância: Um instrumento
específico deve conter principalmente informações sobre ocupação e diagnóstico. Podem-se
estabelecer “eventos sentinela”, definindo-se alguns tipos de câncer associados a ocupações
específicas ou casos inusitados. É importante se avaliar possibilidade de uso do SINAN - Sistema
de Informações de Agravos de Notificação para tal fim. O principal objetivo é a investigação de
ambientes de trabalho suspeitos e a avaliação dos demais trabalhadores envolvidos em tais locais
de trabalho. É conveniente relembrar que o câncer é uma doença com longo período de indução e
de latência, o que significa dizer que muitas exposições causadoras da doença podem não mais
existir à época da identificação do caso (Teschke et al., 1997). Apesar disto, estudos recentes sobre
mesotelioma de pleura levaram à descoberta de fontes atuais de exposição a asbestos ainda não
reconhecidas no passado (Paci et al., 1987 APUD Teschke et al., 1997). Este tipo de abordagem
pode permitir a realização de estudos de vigilância, o que necessariamente irá requerer a utilização
de métodos analíticos que permitam a comparação de grupos, principalmente os estudos de casocontrole (Teschke et al., 1997).
4. Estudos epidemiológicos: A realização de estudos epidemiológicos é uma etapa de
fundamental importância no aprofundamento do conhecimento da associação entre exposições
ocupacionais e tumores que tenham se destacado nas análises anteriores, geradoras de hipótese.
De particular interesse, são os estudos de caso-controle (Hall & Rosenman, 1991). Porque a
ocupação usual ou a última nem sempre é a mais relevante ou importante, um estudo de casocontrole envolvendo casos novos de um dado tipo de câncer pode ser realizado. Para a realização
de estudos epidemiológicos torna-se necessário a busca contínua no sentido da melhor
caracterização da exposição ocupacional. Assim, a história de exposições ocupacionais pode ser
obtida para casos e controles (controles populacionais ou controles com outros cânceres,
especialmente para os estudos baseados em registros populacionais de câncer). Estes estudos são
mais apropriados em áreas selecionadas com taxas mais altas da doença (mortalidade ou
incidência), e terão como requisito a realização de trabalho de campo na fase de coleta de dados
sobre exposição, através de entrevistas com os próprios pacientes ou com parentes em condições
de prover as informações. A realização de estudos de coorte é uma tarefa mais difícil pela pouca
disponibilidade de dados sobre populações trabalhadoras e pela dificuldade de acesso aos poucos
dados disponíveis, principalmente em serviços médicos de empresas que possuem arquivos
médicos e de higiene ocupacional organizados. Os estudos de mortalidade proporcional são
também uma alternativa quando não é possível se enumerar uma coorte de trabalhadores. Neste
desenho comparam-se as freqüências relativas do óbito por câncer ou tipo de câncer entre
indivíduos com a ocupação alvo do estudo e as correspondentes proporções entre uma população
de referência (Checkoway et al., 1989). A utilização de técnicas de Biologia Molecular certamente é
um campo vasto a ser melhor explorado na Epidemiologia Ocupacional no Brasil.
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5. Busca de casos: A busca de casos em serviços de Oncologia, de Hematologia e de Anatomia
Patológica, ou em registros de câncer de base hospitalar, pode ser uma alternativa para a realização
de estudos epidemiológicos nos locais onde não há registro populacional de câncer. As seguintes
informações preliminares são imprescindíveis: nome do paciente, data de nascimento, sexo,
profissão ou ocupação, endereço e telefone, cidade onde mora (às vezes o paciente mora em uma
cidade e vai para outra de maior porte em busca de tratamento), data do diagnóstico, tipo
histológico, estadiamento, sítio anatômico, número da biópsia e laboratório onde foi realizada.

Ações Preventivas
Listam-se a seguir proposições de medidas preventivas, de certa forma já consagradas para o
controle da exposição a agentes carcinogênicos:
1. Edição de normas técnicas e regulamentação complementar, no âmbito do Setor Saúde, do
setor Trabalho e do setor do Meio Ambiente.
2. Banimento de processos e substâncias carcinogênicas.
3. Substituição de processos e substâncias carcinogênicas.
4. Ampliação das disposições já existentes, a exemplo da NR-9 - Programa de Prevenção de
Riscos Ambientais (PPRA), e desenvolvimento de PPRA específico para substâncias e
processos com potencial carcinogênico. Estipular que os empregadores devem assegurar a
redução do nível de exposição dos trabalhadores ao nível mais baixo tecnicamente possível,
obedecendo o conhecimento de que não há limite de exposição completamente seguro
quando se trata de um agente carcinogênico. Outra estratégia que pode ser reproduzida é a
experiência de construção de acordos, como o desenvolvido para a exposição ao benzeno.
5. Redução dos limites de tolerância para valores já aceitos na comunidade internacional, como
é o caso do cloreto de vinila, e redução contínua dos limites, de acordo com o avanço do
conhecimento científico.
6. Implementação de proteção coletiva e individual para os trabalhadores que desenvolvem
atividades com substâncias carcinogênicas, como uma estratégia hierarquicamente inferior
às descritas acima.
7. Desenvolvimento de campanhas educativas, com estratégias de comunicação e informação
dirigidas aos trabalhadores, serviços de saúde e empresas.
8. Desenvolvimento de treinamento dos profissionais da área de recepção dos serviços de
Oncologia, voltado para uma coleta de informação sobre a variável “ocupação” e outras
variáveis, com qualidade tal que facilite a realização das ações de vigilância e a execução de
estudos epidemiológicos.
As medidas apropriadas para a prevenção do câncer relacionado ao trabalho são também referidas
no relatório para a Vigésima Sétima Assembléia de Saúde no Mundo:
I. desenvolvimento e padronização de métodos para a detecção, identificação e medida de
agentes carcinogênicos ocupacionais;
II. identificação e caracterização de grupos de alto risco para câncer devido à exposição
ocupacional e/ou ambiental a carcinogênicos;
III. desenvolvimento, aplicação e avaliação de métodos para proteção contra agentes
carcinogênicos ocupacionais;
IV. desenvolvimento de banco de dados para investigação do risco de câncer, especialmente
através de registros de câncer de base populacional;
V. desenvolvimento de técnicas de rastreamento e diagnósticas para a detecção precoce do
câncer ocupacional;
VI. oferta de ações de prevenção através dos serviços de saúde ocupacional e, quando isto não
for possível, através dos serviços de saúde em geral, utilizando a rede de atenção primária
de saúde;
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VII. desenvolvimento de ações educativas e treinamentos dirigidos aos profissionais de saúde
para a prevenção e controle do câncer ocupacional; e
VIII. desenvolvimento de ações educativas e treinamentos dirigidos aos administradores,
empregadores, supervisores e trabalhadores, relacionadas aos riscos à saúde com o objetivo
de promover uma participação ativa no controle do câncer ocupacional (Mikheev, 1994).
Para uma ação mais eficaz é importante contato permanente com órgãos como o Centro Nacional
de Epidemiologia - CENEPI, o Instituto Nacional do Câncer - INCA, o IBAMA, os Ministérios e
Secretarias da Indústria e Comércio, do Trabalho, da Fazenda, FUNDACENTRO e Universidades.
É importante a capacitação de recursos humanos, a garantia de recursos materiais, humanos,
estrutura física, de informática e estruturação de sistema de informação com interligação de bases
de dados.
Quadro 1 - Relação de agentes carcinogêbicos, atividades onde estão presentes e
respectivas neoplasias1.
AGENTE CARCINOGÊNICO
QUÍMICO
I – ARSÊNICO E
SEUS COMPOSTOS
ARSENICAIS

II - ASBESTOS OU AMIANTO

III – BENZENO OU SEUS
HOMÓLOGOS TÓXICOS

ATIVIDADES QUE CONTÊM O CARCINOGÊNICO
1. metalurgia de minérios arseniacais e indústria
eletrônica;
2. extração do arsênico e preparação de seus
compostos;
3. fabricação, preparação e emprego de tintas,
lacas (gás arsina), inseticidas, parasiticidas e
raticidas;
4. processos industriais em que haja
desprendimento de hidrogênio arseniado;
5. preparação e conservação de peles e plumas
(empalhamento de animais) e conservação da
madeira;
6. agentes na produção de vidro, ligas de chumbo,
medicamentos
e semi-condutores.
1. extração de rochas amiantíferas, furação, corte,
desmonte, trituração, peneiramento e manipulação;
2. despejos do material proveniente da extração,
trituração;
3. mistura, cardagem, fiação e tecelagem de
amianto;
4. fabricação de guarnições para freios, materiais
isolantes e produtos de fibrocimento;
5. qualquer colocação ou demolição de produtos
de amianto que produza partículas atmosféricas de
amianto.
1. fabricação e emprego do benzeno, seus
homólogos ou seus derivados aminados e nitrosos:
2. instalações petroquímicas onde se produzir
benzeno;
3. indústria química ou de laboratório;
4. produção de cola sintética;
5. usuários de cola sintética na fabricação
de calçados, artigos de couro ou borracha e móveis;
6. produção de tintas;
7. impressores (especialmente na fotogravura);
8. pintura a pistola;
9. soldagem.

NEOPLASIA
1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.

Angiossarcoma do fígado (C22.3)
Neoplasia maligna dos brônquios
e do pulmão (C34.-)
Outras neoplasias malignas da
pele (C44.-)

Neoplasia maligna do estômago
(C16.-)
Neoplasia maligna da laringe
(C32.-)
Neoplasia maligna dos brônquios
e do pulmão (C34.-)
Mesotelioma da pleura (C45.0)
Mesotelioma do peritônio (C45.1)
Mesotelioma do pericárdio (C45.2)
Leucemias (C91-C95.-)
Síndromes Mielodisplásicas
(D46.-)

______________________________

1 R ETIRADO E MODIFICADO DO R EGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, LEI N°8.213,

DE 1991. ANEXO II – AGENTES PATOGÊNICOS CAUSADORES DE DOENÇAS
PROFISSIONAIS OU DO TRABALHO (SELEÇÃO DOS AGENTES CARCINOGÊNICOS); LISTA A – AGENTES OU FATORES DE RISCO DE NATUREZA OCUPACIONAL
RELACIONADOS COM A ETIOLOGIA DE DOENÇAS PROFISSIONAIS E DE OUTRAS DOENÇAS RELACIONADAS COM O TRABALHO (SELEÇÃO DOS AGENTES CARCINOGÊNICOS
E RESPECTIVAS NEOPLASIAS.
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1. extração, trituração e tratamento de 1. Neoplasia maligna dos
berílio;
brônquios e do pulmão
2. fabricação e fundição de ligas e
(C34.-)
compostos;
3. utilização na indústria aeroespacial
e manufatura de instrumentos de
precisão e ordenadores;
ferramentas cortantes que não
produzam faíscas para a indústria
petrolífera;
4. fabricação de tubos fluorescentes,
de ampolas de raios X, de
eletrodos de aspiradores, catodos
de queimadores e moderadores de
reatores nucleares;
5. fabricação de cadinhos, vidros
especiais e de porcelana para
isolantes térmicos.
1. extração, tratamento, preparação e 1. Neoplasia maligna dos
VI – CÁDMIO OU SEUS
fundição de ligas metálicas;
brônquios e do pulmão
COMPOSTOS
2. fabricação de compostos de
(C34.-)
cádmio para soldagem;
3. soldagem e soldagem de prata;
4. utilização em revestimentos
metálicos (galvanização);
5. como pigmentos e estabilizadores
em plásticos;
6. nos acumuladores de níquelcádmio.
1. fabricação de ácido crômico, de
1. Neoplasia maligna dos
X – CROMO OU SEUS
cromatos e bicromatos e ligas de
brônquios e do pulmão
SEUS COMPOSTOS
ferrocromo;
(C34.-)
TÓXICOS
2. cromagem eletrolítica de metais
(galvanoplastia);
3. curtição e outros trabalhos com o
couro;
4. pintura a pistola com pigmentos de
compostos de cromo, polimento de
móveis;
5. manipulação de ácido crômico, de
cromatos e bicromatos;
6. soldagem de aço inoxidável;
7. fabricação de cimento e trabalhos
da construção civil;
8. impressão e técnica fotográfica.
1. Angiossarcoma do fígado
1. síntese química (metilação),
XIII
(C22.3)
refrigerante, agente especial para
HIDROCARBONETOS
2. Neoplasia maligna do
extrações;
ALIFÁTICOS OU
pâncreas (C25.-)
AROMÁTICOS
3. Neoplasia maligna dos
2. solvente (azeites, graxas, ceras,
(seus derivados
brônquios e do pulmão
acetato de celulose),
halogenados
(C34.-)
desengordurante, removedor de
tóxicos)
pinturas;
3. solvente (lacas), agente de
Cloreto de Metila
extração;
Cloreto de Metileno
4. síntese química, extintores de
Clorofórmio
incêndio;
Tetracloreto de carbono 5. síntese química, anestésico local
Cloreto de Etila
(refrigeração);
IV – BERÍLIO E SEUS
COMPOSTOS
TÓXICOS
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1.1 – Dicloroetano
1.1.1 – Tricloroetano
1.1.2 – Tricloroetano
Tetracloroetano
Tricloroetileno
Tetracloroetileno
Cloreto de vinila
Brometo de metila
Brometo de etila
1.2 – Dibromoetano
Clorobenzeno
Diclorobenzeno

6. síntese química, solvente

(resinas, borracha, asfalto,
pinturas), desengraxantes;

7. agente desengraxante para

limpeza de metais e limpeza a
seco;

8. desengraxante, agente de

limpeza a seco e de extração,
sínteses químicas;

9. intermediário na fabricação de
cloreto de polivinila;
10. inseticida em fumigação (cereais),
sínteses químicas;
11. sínteses químicas, agente especial
de extração;
12. inseticida em fumigação (solos),
extintor de incêndios, solvente
(celulóide, graxas, azeite, ceras);

XVIII – SÍLICA LIVRE
(Óxido de silício - Si O2)

1. extração de minérios (trabalhos no
subsolo e a céu aberto);
2. decapagem, limpeza de metais,
foscamento de vidros com jatos de
areia, e outras atividades em que
se usa areia como abrasivo;

1. Neoplasia maligna dos
brônquios e do pulmão
(C34.-)

3. fabricação de material refratário
para fornos, chaminés e cadinhos,
recuperação de resíduos;
4. fabricação de mós, rebolos,
saponáceos, pós e pastas para
polimento de metais;
5. moagem e manipulação de sílica
na indústria de vidros e porcelanas;
6. trabalho em pedreiras;
7. trabalho em construção de túneis;
8. desbastes e polimento de pedras.
XX ALCATRÃO BREU,
BETUME, HULHA
MINERAL, PARAFINA
E PRODUTOS OU
RESÍDUOS DESSAS
SUBSTÂNCIAS,
CAUSADORAS DE
EPITELIOMAS
PRIMITIVOS DA PELE.

1. Neoplasia maligna dos
1. processos e operações industriais,
brônquios e do pulmão
ou não, em que sejam utilizados
(C34.-)
alcatrão, breu, betume, hulha mineral,
2. Outras neoplasias malignas
parafina e produtos ou resíduos dessas
da pele (C44.-)
substâncias
3. Neoplasia maligna da
bexiga (C67.-)
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FÍSICOS
XXIV – RADIAÇÕES
IONIZONTES

1. extração de minerais radioativos
1. Neoplasia maligna da
(tratamento, purificação, isolamento
cavidade nasal e dos seios
e preparo para distribuição como
paranasais (C30-C31.-)
urânio;
2. Neoplasia maligna dos
2. operação com reatores nucleares
brônquios e do pulmão
ou com fontes de nêutrons ou de
(C34.-)
outras radiações corpusculares;
3. Neoplasia maligna dos
3. trabalhos executados com
ossos e cartilagens
exposições e raios X , rádio e
articulares dos membros
substâncias radioativas para fins
(inclui “Sarcoma Ósseo”)
industriais, terapêuticos e
diagnósticos;
4. Outras Neoplasias
malignas da pele (C44.-)
4. fabricação e manipulação de
produtos químicos e farmacêuticos 5. Leucemias (C91-C95.-)
radioativos (urânio, radônio,
mesotório, tório X, césio 137 e
6. Síndromes Mielodisplásicas
outros);
(D46.-)
5. fabricação e aplicação de produtos
luminescentes radíferos;
6. pesquisas e estudos dos raios X e
substâncias radioativas em
laboratórios.
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XI - Leucemias (C91.-)

X - Neoplasia maligna da bexiga (C67.-)

VIII - Outras neoplasias malignas da pele (C44.-)

VI - Neoplasia maligna dos brônquios e do pulmão (C34.-)

IV - Neoplasia maligna da cavidade nasal e dos
seios paranasais (C30-C31.-)

III - Neoplasia maligna do pâncreas (C25.-)
-

NEOPLASIA

Óxido de etileno (X49.-; Z57.5)
Agentes antineoplásicos (X49.-; Z57.5)
Campos eletromagnéticos (W90.-; Z57.5)
Agrotóxicos clorados (Clordane e Heptaclor) (X48.-; Z57.4)

1.
2.
3.
4.

2.

-naftilamina, 2 -cloroanilina,
Aminas aromáticas e seus derivados (Beta
benzidina, o-toluidina, 4-cloro-orto-toluidina (X49.-; Z57.5)
Emissões de fornos de coque (X49.-; Z57.5)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.

Clorometil éteres (X49.-; Z57.5) (Quadro XIII)
Emissões de fornos de coque (X49.-; Z57.5)
Níquel e seus compostos (X49.-; Z57.5)
Acrilonitrila (X49.-; Z57.5)
Indústria do alumínio (fundições) (X49.-; Z57.5)
Neblinas de óleos minerais (óleo de corte) (X49.-; Z57.5)
Fundições de metais (X49.-; Z57.5)

3.
4.
5.

Radiações ultravioletas (W89; Z57.1)

Níquel e seus compostos (X49.-; Z57.5)
Poeiras de madeira e outras poeiras orgânicas da indústria do mobiliário (X49.-;
Z57.2)
Poeiras da indústria do couro (X49.-; Z57.2)
Poeiras orgânicas (na indústria têxtil e em padarias) (X49.-; Z57.2)
Indústria do petróleo (X46.-; Z57.5)

1.
2.

1.

Epicloridrina (X49.-; Z57.5)

1.

AGENTES CARCINOGÊNICOS OU FATORES DE RISCO DE NATUREZA
OCUPACIONAL
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Quadro 2 – Relação de neoplasias e respectivos agentes carcinogênicos2.
!

da CID-10). Apresenta os agentes não listados no Anexo II como “agentes patogênicos” e na Lista A como “agentes etiológicos ou fatores de risco de
natureza ocupacional.

_______________
2 Retirado e modificado do Regulamento da Previdência Social, Lei Nº 8.213, de 1991. Lista B – neoplasias (tumores) relacionados com o trabalho (grupo II
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Quadro 3 - Matriz de agentes carcinogênicos classificados no grupo 1 da IARC, condições,
atividades ou ocupações onde estão presentes, informação quanto à existência destes no
Estado, segundo região/município e empresas que abrigam tais processos de trabalho.

3 Os agentes carcinogênicos em negrito estão contemplados no Anexo II e na Lista A do Regulamento da Previdência Social (Lei 8.213), e aqueles grafados
também em itálico estão caracterizados no item “substâncias carcinogênicas” do Anexo Nº 13 da NR-15 ou reconhecidos como tal em outros itens das
Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego.
4 Modificado e ampliado da lista de “trabalhos que contêm o risco” do Anexo II do Regulamento da Previdência Social.
5 A ser respondido com base na Classificação Nacional de Atividades Econômicas – Fiscal / CNAE-Fiscal, utilizando os códigos referentes às atividades
listadas na coluna 2.
6 Idem.
7 Idem
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_________________
(B) AGENTES, MISTURAS OU SITUAÇÕES DE EXPOSIÇÃO INCLUÍDAS NA LISTA B – N EOPLASIAS (TUMORES) RELACIONADOS COM O TRABALHO (GRUPO II DA CID-10) REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (LEI 8.213), RECONHECIDOS COMO CARCINOGÊNICOS PARA TUMORES ESPECIFICADOS, NÃO CONTEMPLADOS NO ANEXO II.
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______________
9

Situações para as quais o(s) agente(s) causador(es) ainda não está (ao) definido (s).
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Quadro 5 – Ficha de Cadastramento de Empresas que
Utilizam Agentes Carcinogênicos

_________
10

Modificado da Ficha de Cadastramento de empresas que manipulam benzeno (Brasil, 1999b).
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Quadro 6 – Ficha de Cadastramento de População Potencialmente Exposta ao Benzeno
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Anexo I
Classificação de agentes carcinogênicos para o homem, segundo a International Agency for
Research on Cancer – IARC
(http://www.iarc.fr/index.html)
Grupo 1: Carcinogênico para o homem
Agentes e grupos de agentes)
Aflatoxina (ocorrência natural)
4-Aminobifenil
Arsênico e compostos (NB: esta avaliação se aplica ao grupo de compostos como um todo e não
necessariamente para todos os agentes individualmente dentro do grupo)
Asbestos 11
Azatioprina
Benzeno
Benzidina
Berílio e compostos (NB: avaliação geral do grupo)
N,N-Bis(2-cloroetil)-2-naftilamina (Clornafazina)
Bis(clorometil)éter e clorometil metil éter (grau técnico)
1,4-Butanodiol dimetanosulfonate (Bussufan; Mileran)
Cádmio e compostos
Clorambucil
1-(2-Cloroetil)-3-(4-metilciclohexil)-1-nitrosourea (Metil-CCNU; Semustine)
Cromo [VI] e compostos (NB: avaliação geral do grupo)
Ciclosporina
Ciclofosfamida
Dietilstilbestrol
Vírus de Epstein-Barr
Erionita
Óxido de etileno
Helicobacter pylori (infecção com)
Vírus B da hepatite (infecção crônica com)
Vírus C da hepatite (infecção crônica com)
Vírus da imunodeficiência tipo 1 – HIV (infecção com)
Papilomavírus humano tipo 16 - HPV
Papilomavírus humano tipo 18 - HPV
Vírus linfotrópico de células T humanas tipo I – HTLV-1
Melfalan
8-Metoxipsoralen (Metoxasalen) mais radiação ultravioleta A
MOPP e outras formas de quimioterapia combinada incluindo os agentes alquilantes
Gás mustarda
2-Naftilamina
Níquel e compostos (NB: avaliação geral do grupo)
Estrogenoterapia pós-menopausa
Estrógenos não-esteróides (NB: esta avaliação se aplica ao grupo de compostos como um todo e
não necessariamente para todos os agentes individualmente dentro do grupo)
Estrógenos esteróides (NB: esta avaliação se aplica ao grupo de compostos como um todo e não
necessariamente para todos os agentes individualmente dentro do grupo)
Opisthorchis viverrini (infecção com )
Contraceptivos orais combinados (NB: existe também evidência conclusiva que estes agentes têm
efeito protetor contra câncer do ovário e do endométrio)
Contraceptivos orais, uso sequencial
Radônio e seus produtos de decomposição
259

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

Schistosoma haematobium
Sílica cristalina (inalada sob a forma de quartzo ou cristobalita em exposições ocupacionais)
Radiação solar
Talco contendo fibras asbestiformes
Tamoxifeno (NB: existe também evidência conclusiva que este agente reduz o risco de câncer de
mama contralateral)
2,3,7,8-Tetraclorodibenzo-para-dioxina
Tiotepa
Treosulfan
Cloreto de vinila
Misturas
Bebidas alcoólicas
Mistura de analgésicos contendo fenacetina
Betel com tabaco
Resíduos de carvão
Alcatrão, tar
Óleo mineral, não-tratado e medianamente tratado
Peixe salgado (estilo chinês)
Óleo de xisto
Fuligem
Produtos do tabaco, ausência de fumaça
Fumaça de tabaco
Poeira de madeira
Circunstâncias de exposição
Produção de alumínio
Manufatura de auramina
Manufatura e reparo de calçados
Gaseificação do carvão
Produção de coque
Fabricação de móveis e armários
Mineração subterrânea de hematita com exposição a radônio
Fundição de ferro e aço
Manufatura de isopropanol com o processo do ácido forte
Manufatura de magenta
Ocupação de pintor
Indústria da borracha
Ácidos inorgânicos mistos fortes contendo ácido sulfúrico (exposição ocupacional)
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Anexo II
Instrumentos Legais e Câncer
Decreto Nº 3.048 de 06 de maio de 1999, Lei Nº 8.213 de 1991, que aprova o Regulamento da
Previdência Social. Neste Regulamento chama-se a atenção para o Anexo II - Agentes patogênicos
causadores de doenças profissionais ou do trabalho, para a Lista A - Agentes ou fatores de risco de
natureza ocupacional relacionados com a etiologia de doenças profissionais e de outras doenças
relacionadas com o trabalho, e para a Lista B - Neoplasias (tumores) relacionados com o trabalho
(grupo II da CID-10).
Portaria MS/GM Nº 1.339 de 18 de novembro de 1999, que institui a Lista de Doenças
Relacionadas ao Trabalho, a ser adotada como referência dos agravos originados no processo de
trabalho no Sistema Único de Saúde, para uso clínico e epidemiológico. Parte I – Relação de
Agentes ou Fatores de Risco de Natureza Ocupacional com as respectivas doenças que podem
estar com eles relacionadas. Parte II – Grupos de Doenças e Agentes etiológicos ou fatores de risco
de natureza ocupacional. Grupo II da CID-10 – Neoplasias (Tumores) Relacionados com o
Trabalho.
Norma Regulamentadora Nº 07 - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, Quadro I Parâmetros para Controle Biológico da Exposição a Alguns Agentes Químicos: arsênico, cádmio e
cromo hexavalente e Quadro II - Parâmetros para Monitorização da Exposição Ocupacional a
Alguns Riscos à Saúde: aerodispersóides fibrogênicos, radiações ionizantes e benzeno.
Norma Regulamentadora Nº 15 - Atividades e Operações Insalubres, Anexo Nº 5 - Limites de
Tolerância para Radiações Ionizantes, definido a partir da Portaria Nº 04, de 11 de abril de 1994,
instituindo a Norma CNEN-NE-3.01 “Diretrizes Básicas de Radioproteção, de julho de 1988, que
define os limites de tolerância, os princípios, as obrigações e controles básicos para a proteção do
homem e do seu meio ambiente contra possíveis efeitos causados pela radiação ionizante. O
Anexo Nº 11 - Agentes Químicos cuja Insalubridade é Caracterizada por Limite de Tolerância e
Inspeção no Local de Trabalho foi apresentado acima. O Anexo Nº 12, em função da Portaria Nº 1,
de 28 de maio de 1991, estabelece o limite de tolerância para poeiras minerais / asbestos. Esta
Portaria foi uma conseqüência do Decreto Executivo Nº 126, de 22 de maio de 1991, que ratificava a
Convenção Nº 162 da OIT que trata da utilização do asbesto em condições de segurança”. Este
Anexo também inclui o limite de tolerância para a exposição a sílica cristalina. O Anexo Nº 13,
reconhece algumas substâncias carcinogênicas, para as quais não deve ser permitida nenhuma
exposição ou contato, por qualquer via: 4-amino difenil (p-xenilamina), produção de benzidina, betanaftilamina e 4-nitrodifenil. A partir da Portaria Nº 14, de 20 de dezembro de 1995, foi definido o
Anexo 13-A que regulamenta ações, atribuições e procedimentos de prevenção da exposição
ocupacional a benzeno. Este anexo é conseqüente à Portaria Nº 14, de 20 de dezembro de 1995 e
às Instruções Normativas Nº 001 e Nº 002, de 20 de dezembro de 1995, que dispõem sobre a
“Avaliação das Concentrações de Benzeno em Ambientes de Trabalho” e sobre a “Vigilância da
Saúde dos Trabalhadores na Prevenção da Exposição Ocupacional ao Benzeno”.
Portaria MTb/SSST, Nº 001, de 08 de janeiro de 1982, que aprova a Norma referente a Segurança
e Medicina do Trabalho em Instalações Nucleares.
Portaria MTb/SSST, Nº 3.393, de 17 de dezembro de 1987, que resolve adotar como atividades de
risco em potencial concernentes a radiações ionizantes ou substâncias radioativas, o “Quadro de
Atividades e Operações Perigosas”, aprovado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN).
Portaria MTb/SSST, Nº 3.720, de 31 de outubro de 1990, considerando a necessidade de proteger
a saúde humana de exposições repetidas e desnecessárias a radiações ionizantes, exclui a
Abreugrafia do conjunto de exames obrigatórios constantes da NR-7.
Portaria MS Nº 453, de 01 de junho de 1998, que aprova o regulamento técnico que estabelece as
diretrizes básicas para a proteção radiológica em rádio-diagnóstico médico-odontológico e dispõe
sobre o uso dos raio-X diagnósticos em todo o território nacional.
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Portaria Interministerial Nº 3, de 28 de abril de 1982, que proíbe a fabricação de produtos que
contenham benzeno em sua composição, admitida a presença dessa substância como agente
contaminante com percentual não superior a 1 % em volume.
Portaria Nº 10 MTb/SSST, de 08 de setembro de 1994, que instituiu o Grupo de Trabalho Tripartite
para a elaboração de proposta de regulamentação sobre o benzeno.
Decreto Nº 1.253 de 27 de setembro de 1994, promulga a Convenção Nº 136 da Organização
Internacional do Trabalho (OIT) sobre a “Proteção contra os Riscos de Intoxicação Provocados pelo
Benzeno” (Genebra, 1971).
Portaria SSST/MTb Nº 3 de 10 de março de 1994, que dispõe sobre a inclusão do benzeno no item
substâncias cancerígenas na NR-15 (revogada pela Portaria Nº 14 de 20 de dezembro de 1995).
Portaria SSST/MTE, Nº 27, de 08 de maio de 1998, que estabelece os prazos para que os
produtores de álcool anidro promovam a substituição do benzeno utilizado como desidratante na
destilação azeotrópica.
Ordem de Serviço INSS/MPAS Nº 607, de 05 de agosto de 1998, que aprova Norma Técnica sobre
a intoxicação ocupacional pelo benzeno.
Portaria Interministerial Nº 482, de 16 de abril de 1999, que revogou a Portaria Interministerial Nº
4, de 31 de julho de 1991, na qual os Ministérios da Saúde e do Trabalho e Emprego definem os
procedimentos a serem adotados quando de trabalho envolvendo o óxido de etileno. Ressalta-se,
entre outros, o rebaixamento do limite de tolerância de 39 ppm para 1 ppm.
Resolução CONAMA Nº 5 de 24 de janeiro de 1986, que cria a Comissão Especial para Assuntos
Referentes a Amianto ou Asbestos, que tem como objetivo “estudar os problemas ambientais
relacionados com a utilização de asbestos”.
Resolução CONAMA Nº 7, de 16 de setembro de 1987, que estabelece as Normas do Processo de
Regulamentação do Uso do Amianto.
Resolução CONAMA Nº 9, de 14 de dezembro de 1987, que estabelece as normas para a
fabricação de produtos que contenham amianto.
Portarias Nº 29, 13 de fevereiro de 1986 e Nº 80 de 09 de julho de 1986 da Secretaria Especial do
Meio Ambiente, que determinam aos fabricantes de produtos que contenham asbestos/amianto, que
estes devem conter advertência quanto aos riscos de manuseio.
Instrução Normativa Nº 1 de 11 de abril de 1994, entre outros, através dos Quadros II e III
recomenda os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para a serem utilizados pelos
trabalhadores que manuseiam sílica cristalina e asbestos, respectivamente.
Portaria MTb/SSST, Nº 22, de 26 de dezembro de 1994, que estabelece o conceito de “fibras
respiráveis de asbestos” como sendo aquelas com diâmetro inferior a 3 micrômetros; comprimento
maior que 5 micrômetros e relação entre comprimento e diâmetro superior a 3,1.
Lei Nº 9.055, de 1º de junho de 1995, que disciplina a extração, industrialização, utilização,
comercialização e transporte do asbestos/amianto e dos produtos que o contenham, bem como das
fibras naturais e artificiais, de qualquer origem, utilizadas para o mesmo fim e dá outras
providências.
Resolução CONAMA Nº 19, de 24 de outubro de 1996, que trata do procedimento referente a
impressão de todos os dizeres de advertência sobre as peças que contêm amianto, conforme o Art.
1º da Resolução CONAMA Nº 7, de 16 de setembro de 1987.
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Decreto Nº 2.350 de 15 de outubro de 1997, que regulamenta a Lei Nº 9.055 de 1º de junho de
1995, limitando à variedade crisotila a extração, industrialização, comercialização e o transporte de
asbestos/amianto.
Decreto Nº 157, de 02 de julho de 1991, que promulga a Convenção Nº 139 da OIT, sobre a
Prevenção e o Controle de Riscos Profissionais Causados pelas Substâncias ou Agentes
Cancerígenos, “a ser cumprida tão inteiramente como nela se contém”.
Portaria Interministerial Nº 3.257, de 22 de setembro de 1988, que recomenda medidas restritivas
ao hábito de fumar nos ambientes de trabalho.
Portaria Nº 547 de 09 de setembro de 1986, do Ministério dos Transportes, que estabelece os
prazos e locais para inspeção de equipamentos destinados ao Transporte Rodoviário de Produtos
Perigosos, incluindo o cloreto de vinila, entre outros.
Anexo III
Classificação Nacional de Atividades Econômicas - Fiscal
CNAE- Fiscal
Atividades onde podem ser encontrados agentes carcinogênicos do grupo 1 da IARC
A CNAE-Fiscal é um detalhamento da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE para uso da administração tributária no âmbito federal, estadual e municipal, cuja proposta,
aprovada e divulgada pela Comissão Nacional de Classificação - CONCLA (Resolução 01 de
25/06/98), foi elaborada com a participação de representantes de Estados e Municípios de capitais,
sob coordenação da Secretaria da Receita Federal (SRF) e orientação técnica do IBGE.
Em termos nacionais, o processo de padronização da classificação de atividades teve início em
1993, com os estudos para a definição da CNAE - Classificação Nacional de Atividades
Econômicas, sob a coordenação do IBGE, dentro de objetivos de uniformização nacional e
comparação internacional. A discussão deste trabalho envolveu os principais órgãos federais
responsáveis pelos registros administrativos e resultou, além da publicação da própria CNAE, na
publicação do Decreto 1.264/94 que constituiu a CONCLA - Comissão Nacional de Classificação,
órgão colegiado do Ministério do Planejamento e Orçamento, com representação de dez Ministérios
da República, sob a presidência do IBGE. A CONCLA tem por finalidade estabelecer normas e
padronizar classificações e tabelas usadas no sistema estatístico e nos cadastros e registros
administrativos.
Os órgãos do governo federal vêm adotando a CNAE desde 1995, mas os Estados e Municípios
continuaram a trabalhar com tabelas próprias, definidas em momentos distintos, com variados graus
de elaboração, não compatíveis entre si ou com a CNAE. Uma particularidade da administração
tributária dos Estados e Municípios é a necessidade de maior especificação das atividades para a
identificação de segmentos produtivos sujeitos a regulamentações e/ou tratamento tributário
específicos, tendo em vista a atuação em estratos especiais mais restritos. Por isso a adoção da
CNAE, per se, não atendia às necessidades de suas práticas tributárias.
O trabalho de definição da CNAE-Fiscal teve por objetivo básico, portanto, adequar a CNAE às
necessidades da administração tributária, viabilizando sua adoção pelos Estados e Municípios.
Mas, por outro lado, no âmbito da própria SRF, a estruturação de Delegacias Especiais de
Instituições Financeiras - DEINF, foram criadas para jurisdicionar especificamente as entidades de
intermediação financeira no cadastro da SRF. A CNAE-Fiscal atende, também, a esta necessidade.
A CNAE-Fiscal mantém a mesma estrutura da CNAE, apenas introduzindo um nível adicional de
desagregação através de subdivisão das classes de atividades, sempre que necessário à
administração tributária, tanto para identificação de atividades com impostos ou alíquotas
diferenciadas como para visibilidade de atividades com interesse de acompanhamento por parte do
fisco, tendo em vista a organização das bases impositivas. Detalhando as 563 classes da CNAE, a
CNAE-Fiscal estabelece um total de 1.094 subclasses, identificadas por códigos de sete (7) dígitos
que incorporam os códigos das classes (4 dígitos) CNAE a que pertencem, e respectivo dígito
verificador (DV), acrescendo dois novos dígitos.
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Estrutura da CNAE:
NOME
NÍVEL
NÚMERO DE GRUPAMENTOS
IDENTIFICAÇÃO
Seção
Primeiro
17
Código alfabético de 1 dígito
Divisão
Segundo
59
Código numérico de 2 dígitos
Grupo
Terceiro
217
Código numérico de 3 dígitos
Classe
Quarto
563
Código numérico de 4 dígitos + dígito verificador (DV)
Complemento CNAE-Fiscal:
NOME
NÍVEL
NÚMERO DE GRUPAMENTOS
IDENTIFICAÇÃO
Sub-classes
quinto
1094
Código numérico de 7 dígitos, incluindo o dígito verificador (DV)
Os códigos estão integrados no nível imediatamente anterior. Exemplo:
CNAE
Seção
D
Indústria de Transformação
Divisão
15
Fabricação de produtos alimentícios e bebidas
Grupo
159
Fabricação de bebidas
Classe
1595-4
Fabricação de refrigerantes e refrescos
CNAE-Fiscal
Subclasse
1595-4/01
Fabricação de refrigerantes
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1595-4/02 Fabricação de refrescos, xaropes e pós para refrescos
A partir do segundo nível, o sistema de codificação reflete a integração piramidal da classificação.
Assim, o código da subclasse (7 dígitos) incorpora o código de classe (quatro dígitos + dígito
verificador) a que pertence, este incorpora o código do grupo (três dígitos) e este último o da
respectiva divisão (dois dígitos). O dígito referente a desagregações específicas a cada nível segue
ordem numérica crescente, com o 9 (nove) usado para categorias com especificações genéricas
(outras). Quando uma divisão, grupo ou classe não tem subdivisão o código é seguido de um zero
(0), no nível imediatamente inferior.
De modo geral, a CNAE-Fiscal identifica atividades de forma mais detalhada em todos os
segmentos produtivos. Além de maior segmentação das atividades em si, o desdobramento
distinguiu atividades de serviços que estão inseridas em classes de outros segmentos da
classificação, separando, por exemplo, as atividades de fabricação de máquinas e equipamentos
das de serviços de instalação, manutenção e reparação, que em muitos casos estão agrupadas
numa mesma classe industrial CNAE. Das subdivisões propostas da CNAE-Fiscal, quase a metade
refere-se a atividades de serviços nas diversas seções da CNAE. O quadro abaixo sintetiza o
quantitativo de códigos da CNAE-Fiscal em confronto com a CNAE.
CNAE
AeB
CaF
G
HaQ
Total

CNAE-Fiscal
Agropecuária
Indústria
Comércio
Serviços

27
307
72
157
563

5%
54 %
13 %
28 %
100 %

99
455
194
346
1.094

9%
41 %
18 %
32 %
100 %

Com a CNAE-Fiscal amplia-se a possibilidade de padronização da classificação das atividades
econômicas desenvolvidas no País, o que possibilitará uma maior integração entre as três esferas
administrativas, um efetivo intercâmbio de informações com órgãos externos e, ainda, contribuirá
para a qualidade das estatísticas nacionais, no contexto de globalização da economia, devido à
compatibilidade da CNAE com a classificação internacional da ONU. A seguir, a relação de códigos
de CNAE-Fiscal importantes para detecção de atividades com potencial carcinogênico.
CNAE CNAE-FISCAL
DESCRIÇAO
A
AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILVICULTURA E EXPLORAÇÃO FLORESTAL
01
AGRICULTURA, PECUÁRIA E SERVIÇOS RELACIONADOS COM ESSAS ATIVIDADES
011
012
013
014
015
016

PRODUÇÃO DE LAVOURAS TEMPORÁRIAS
HORTICULTURA E PRODUTOS DE VIVEIRO
PRODUÇÃO DE LAVOURAS PERMANENTES
PECUÁRIA
PRODUÇÃO MISTA; LAVOURA E PECUÁRIA
ATIVIDADE DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM A AGRICULTURA E PECUÁRIA,
EXCETO ATIVIDADES VETERINÁRIAS

02

SILVICULTURA, EXPLORAÇÃO FLORESTAL E SERVIÇOS RELACIONADOS COM ESTAS
ATIVIDADES
SILVICULTURA, EXPLORAÇÃO FLORESTAL E SERVIÇOS RELACIONADOS COM ESTAS
ATIVIDADES

021
B
05
051

PESCA
PESCA, AQUICULTURA E ATIVIDADES DOS SERVIÇOS RELACIONADOS COM ESTAS
ATIVIDADES
PESCA, AQUICULTURA E ATIVIDADES DOS SERVIÇOS RELACIONADOS COM ESTAS
ATIVIDADES
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C
10
100

INDÚSTRIAS EXTRATIVAS
EXTRAÇÃO DE CARVÃO MINERAL
EXTRAÇÃO DE CARVÃO MINERAL

11
EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO E SERVIÇOS CORRELATOS
111
EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO E SERVIÇOS CORRELATOS
1110-0
Extração de petróleo e gás natural
112
SERVIÇOS RELACIONADOS COM A EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS - EXCETO A
PROSPECÇÃO REALIZADA POR TERCEIROS
13
EXTRAÇÃO DE MINERAIS METÁLICOS
131
EXTRAÇÃO DE MINÉRIO DE FERRO
132
EXTRAÇÃO DE MINERAIS METÁLICOS NÃO-FERROSOS
1325-0
Extração de minerais radioativos
1325-0/00
Extração de minerais radioativos
1329-3/03
Extração de níquel
1329-3/05
Beneficiamento de cobre, chumbo, zinco, níquel e de outros minerais metálicos nãoferrosos não compreendidos em outras classes
14
EXTRAÇÃO DE MINERAIS NÃO-METÁLICOS
141
EXTRAÇÃO DE PEDRA, AREIA E ARGILA
1410-9/99
Extração e/ou britamento de pedras e de outros materiais para construção não
especificados anteriormente e seu beneficiamento associado
142
EXTRAÇÃO DE OUTROS MINERAIS NÃO METÁLICOS
1422-2
Extração e refino de sal marinho e sal-gema
1422-2/01
Extração de sal marinho
1422-2/02
Extração de sal-gema
1429-0
Extração de outros minerais não-metálicos
1429-0/04
Extração de amianto
D
INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO
15
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS
157
TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ
1571-7
Torrefação e moagem de café
1571-7/00
Torrefação e moagem de café
158
FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
1581-4
Fabricação de produtos de padaria, confeitaria e pastelaria
1581-4/00
Fabricação de produtos de padaria, confeitaria e pastelaria
1582-2
Fabricação de biscoitos e bolachas
1582-2/00
Fabricação de biscoitos e bolachas
159
FABRICAÇÃO DE BEBIDAS
1591-1
Fabricação, retificação, homogeneização e mistura de aguardentes e outras bebidas
destiladas
1591-1/01
Fabricação, retificação, homogeneização e mistura de aguardente de cana de açúcar
1591-1/02
destiladas
1592-0
1592-0/00
1593-8
1593-8/01
1593-8/02
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Fabricação, retificação, homogeneização e mistura de outras aguardentes e bebidas
Fabricação de vinho
Fabricação de vinho
Fabricação de malte, cervejas e chopes
Fabricação de malte, inclusive malte uísque
Fabricação de cervejas e chopes
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16
Fabricação de produtos do fumo
160
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DO FUMO
1600-4
Fabricação de produtos do fumo
19

PREPARAÇÃO DE COUROS E FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE COURO, ARTIGOS DE
VIAGEM E CALÇADOS
191
CURTIMENTO E OUTRAS PREPARAÇÕES DE COURO
1910-0
Curtimento e outras preparações de couro
1910-0/00
Curtimento e outras preparações de couro
192
FABRICAÇÃO DE ARTIGOS PARA VIAGEM E DE ARTEFATOS DIVERSOS DE COURO
1921-6

Fabricação de malas, bolsas, valises e outros artefatos para viagem, de qualquer
material.
1921-6/00
Fabricação de malas, bolsas, valises e outros artefatos para viagem, de qualquer
material
1929-1
Fabricação de outros artefatos de couro
1929-1/00
Fabricação de outros artefatos de couro
193
FABRICAÇÃO DE CALÇADOS
1931-3
Fabricação de calçados de couro
1931-3/01
Fabricação de calçados de couro
1931-3/02
Serviço de corte e acabamento de calçados
20
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MADEIRA
201
DESDOBRAMENTO DE MADEIRA
2010-9
Desdobramento de madeira
2010-9/00
Desdobramento de madeira
202
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MADEIRA, CORTIÇA E MATERIAL TRANÇADO –
EXCLUSIVE MÓVEIS
2021-4
Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, prensada ou
aglomerada
2021-4/00
Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, prensada ou
aglomerada
2022-2
Fabricação de esquadrias de madeira, de casas de madeira pré-fabricadas, de
estruturas de madeira e artigos de carpintaria
2022-2/01
Produção de casas de madeira pré-fabricadas
2022-2/02
Fabricação de esquadrias de madeira, venezianas e de peças de madeira para
instalações industriais e comerciais
2022-2/99
Fabricação de outros artigos de carpintaria
2023-0
Fabricação de artefatos de tanoaria e embalagens de madeira
2023-0/00
Fabricação de artefatos de tanoaria e embalagens de madeira
2029-0
Fabricação de artefatos diversos de madeira, palha, cortiça e material trançado exclusive móveis
2029-0/00
Fabricação de artefatos diversos de madeira, palha, cortiça e material trançado exclusive móveis
21
FABRICAÇÃO DE CELULOSE, PAPEL E PRODUTOS DE PAPEL
211FABRICAÇÃO DE CELULOSE E OUTRAS PASTAS PARA A FABRICAÇÃO DE PAPEL
2110-5
Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel
2110-5/00
Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel
212
FABRICAÇÃO DE PAPEL, PAPELÃO LISO, CARTOLINA E CARTÃO
2121-0
Fabricação de papel
2121-0/00
Fabricação de papel
2122-9
Fabricação de papelão liso, cartolina e cartão
2122-9/00
Fabricação de papelão liso, cartolina e cartão
213
22
EDIÇÃO, IMPRESSÃO E REPRODUÇÃO DE GRAVAÇÕES
221
EDIÇÃO; EDIÇÃO E IMPRESSÃO
2219-5
Edição; edição e impressão de produtos gráficos
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2219-5/00
Edição; edição e impressão de produtos gráficos
2229-2
Execução de outros serviços gráficos
2229-2/00
Execução de outros serviços gráficos
23
FABRICAÇÃO DE COQUE, REFINO DE PETRÓLEO, ELABORAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS
NUCLEARES E PRODUÇÃO DE ÁLCOOL
231
COQUERIAS
2310-8
Coquerias
2310-8/00
Coquerias
232
REFINO DE PETRÓLEO
2320-5
Refino de petróleo
2320-5/00
Refino de petróleo
233
ELABORAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NUCLEARES
2330-2
Elaboração de combustíveis nucleares
2330-2/00
Elaboração de combustíveis nucleares
234
PRODUÇÃO DE ÁLCOOL
2340-0
Produção de álcool
2340-0/00
Fabricação de álcool
24
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS
241
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS
242
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS
243
FABRICAÇÃO DE RESINAS E ELASTÔMEROS
244
FABRICAÇÃO DE FIBRAS, FIOS, CABOS E FILAMENTOS CONTÍNUOS ARTIFICIAIS E
SINTÉTICOS
245
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS
246
FABRICAÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS
247
FABRICAÇÃO DE SABÕES, DETERGENTES, PRODUTOS DE LIMPEZA E ARTIGOS DE
PERFUMARIA
248
FABRICAÇÃO DE TINTAS, VERNIZES, ESMALTES, LACAS E PRODUTOS AFINS
51
COMÉRCIO POR ATACADO E INTERMEDIÁRIOS DO COMÉRCIO
511
INTERMEDIÁRIOS DO COMÉRCIO
5111-0
Intermediários do comércio de matérias primas agrícolas, animais vivos, matérias
primas têxteis e produtos semi-acabados
5111-0/00
Intermediários do comércio de matérias primas agrícolas, animais vivos, matérias
primas têxteis e produtos semi-acabados
5112-8
Intermediários do comércio de combustíveis, minerais, metais e produtos químicos
industriais
5112-8/00
Intermediários do comércio de combustíveis, minerais, metais e produtos químicos
industriais
512
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS “lN NATURA”; PRODUTOS
ALIMENTÍCOS PARA ANIMAIS
5151-9
Comércio atacadista de combustíveis
5151-9/01
Comércio atacadista de álcool carburante, gasolina e demais derivados de petróleo –
exceto transportador retalhista (TRR)
5151-9/02
Comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista
(TRR)5153-5/04
Comércio atacadista de tintas, vernizes, solventes e similares
5154-3
Comércio atacadista de produtos químicos
5154-3/01
Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
5154-3/99
Comércio atacadista de outros produtos químicos
527
REPARAÇÃO DE OBJETOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS
5271-0
Reparação e manutenção de máquinas e de aparelhos eletrodomésticos
5271-0/00
Reparação e manutenção de máquinas e de aparelhos eletrodomésticos
5272-8
Reparação de calçados
5272-8/00
Reparação de calçados
I
TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E COMUNICAÇÕES
60
TRANSPORTE TERRESTRE
601
TRANSPORTE FERROVIÁRIO INTERURBANO
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6010-0
Transporte ferroviário interurbano
6010-0/02
Transporte ferroviário de cargas, intermunicipal e interestadual
602
OUTROS TRANSPORTES TERRESTRES
6023-2
Transporte rodoviário de passageiros, regular, urbano
631
MOVIMENTAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE CARGAS
632
ATIVIDADES AUXILIARES AOS TRANSPORTES
6321-5
Atividades auxiliares aos transportes terrestres
6321-5/01
Terminais rodoviários e ferroviários
6321-5/02
Operação de pontes, túneis e rodovias
6321-5/03
Exploração de estacionamento para veículos
6322-3
Atividades auxiliares aos transportes aquaviários
6322-3/01
Operação de portos e terminais
6322-3/02
Rebocagem em estuários e portos
6322-3/03
Limpeza de cascos e manutenção de navios, exclusive reparação
6323-1
Atividades auxiliares aos transportes aéreos
6323-1/01
Operação de aeroportos e campos de aterrissagem
6323-1/02
Manutenção de aeronaves, exclusive reparação
64
CORREIO E TELECOMUNICAÇÕES
641
CORREIO
642
TELECOMUNICAÇÕES
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GLOSSÁRIO
ACGIH
AchE
AIH
AINH
ANVISA
AT
BHC
CAT
CBO
CENEPI
CEPRAM
CEREST
CERSAT
CESAT
CF
CGC
CIAVE
CID-10
CIPA
CLT
CNAE
CNEN
COAST
CONCLA
COPEC
COVAP
CRA
CREA
DATAPREV
DDD
DDT
DIRES
DIVISA
DOE
DORT
DOU
DRT
EEG
ENMG
EPA
EPI
EPI-INFO
ETU
FIOCRUZ
GABA
HCB
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– American Conference of Government Industrial Higienists – Conferência Americana
de Higienistas Industriais Governamentais
– Acetilcolinesterase
– Autorização de Internação Hospitalar
– Anti-inflamatório não hormonal
– Agência Nacional de Vigilância Sanitária
– Acidente de Trabalho
– Benzeno hexaclorado
– Comunicação de Acidente de Trabalho
– Classificação Brasileira de Ocupações
– Centro Nacional de Epidemiologia
– Conselho Estadual do Meio Ambiente
– Centro de Referência em Saúde do Trabalhador
– Centro de Referência em Saúde do Trabalhador
– Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador
– Constituição Federal
– Cadastro Geral do Contribuinte
– Centro de Informações Antiveneno
– Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionadas a
Saúde – 10ª Revisão
– Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
– Consolidação das Leis do Trabalho
– Classificação Nacional de Atividades Econômicas
– Comissão Nacional de Energia Nuclear
– Coordenação de Atenção à Saúde do Trabalhador
– Comissão Nacional de Classificação
– Complexo Petroquímico de Camaçari
– Coordenação de Vigilância de Ambientes e Processos de Trabalho
– Centro de Recursos Ambientais
– Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
– Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social
dB – decíbel ou decibéis – medida de intensidade sonora
– Dicloro-difenil-dicloroetano
– Dicloro-difenil-tricloroetano
– Diretoria Regional de Saúde
– Diretoria de Vigilância e Controle Sanitário
– Diário Oficial do Estado
– Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho
– Diário Oficial da União
– Delegacia Regional do Trabalho
– Eletroencefalograma
– Eletroneuromiografia
– Environmental Protection Agency – Agência de Proteção Ambiental
– Equipamento de Proteção Individual
– Programa de Informação em Epidemiologia (software)
– Etileno-etiluréia
– Fundação Instituto Osvaldo Cruz
– Ácido aminobutírico
– Hexaclorobenzeno
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HCH
Hz
IARC
IASP
IBAMA
IBGE
ILO
IN
INAMPS
INCA
INSS
ISO
IV
IVR
K
LEM
LER
LER/Dort
LT
MMSS
MPAS
MR
MS
MS/GM
MTB
MTB-SSST
MTE
Na
NEN
NHO
NOB-SUS
NOST
NOST/BA
NR
NTP
NUSAT-RJ
OIT
OMS
ONU
OPIDN
OPS
OSHA
PAIR
PCP
PGE
PH3
PND
PPEOB
PPRA
PST-ZN
REPGE

– Hexaclorociclohexano
– Hertz (medida de freqüência da onda sonora)
– International Agency on Research on Cancer – Agência Internacional de Pesquisa
sobre Câncer
– International Association for the Study of Pain – Associação Internacional de
Estudos sobre Dor
– Instituto Brasileiro de Meio Ambiente
– Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
– International Labour Office – Organização Internacional do Trabalho
– Instrução Normativa
– Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social
– Instituto Nacional de Câncer
– Instituto Nacional de Seguro Social
– International Standard Organization – Organização Internacional de Padronização
– Intravenoso
– Índice de Valorização de Resultados
– Potássio
– Laudo de Exame Médico
– Lesões por Esforços Repetitivos
– Lesões por Esforços Repetitivos/Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao
Trabalho
– Limite de Tolerância
– Membros Superiores
– Ministério da Previdência e Assistência Social
– Manguito Rotador
– Ministério da Saúde
– Ministério da Saúde/Gabinete do Ministro
– Ministério do Trabalho
– Ministério do Trabalho/Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho
– Ministério do Trabalho e Emprego
– Sódio
– Nível de Exposição Normalizado
– Norma de Higiene Ocupacional
– Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde
– Norma Operacional de Saúde do Trabalhador
– Norma Operacional de Saúde do Trabalhador/Bahia
– Norma Regulamentadora
– National Toxicology Program – Programa Nacional de Toxicologia
– Núcleo de Saúde do Trabalhador do Rio de Janeiro
– Organização Internacional do Trabalho
– Organização Mundial da Saúde
– Organização das Nações Unidas
– Organophosphate induced delayed neurophaty – Neuropatia retardada induzida por
organofosforado
– Organização Panamericana da Saúde
– Occupational Safety and Health Association – Associação de Segurança e Saúde
Ocupacional
– Perda Auditiva Induzida por Ruído
– Pentaclorofenol
– Procuradoria Geral do Estado
– Gás fosfina
– Plano Nacional de Desenvolvimento
– Programa de Prevenção da Exposição Ocupacional ao Benzeno
– Programa de Prevenção de Riscos Ambientais
– Programa de Saúde do Trabalhador da Zona Norte (de São Paulo)
– Representação da Procuradoria Geral do Estado
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– Registro Geral

SAME
– Serviço de Atendimento Médico
SAT – Seguro Acidente de Trabalho
SC
– Subcutânea
SDT – Síndrome do Desfiladeiro Torácico
SEFAZ
– Secretaria da Fazenda
SESAB
– Secretaria da Saúde do Estado da Bahia
SESMT
– Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho
SI
– Sistema de Informação
SIH-SUS
– Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde
SILOS
– Sistemas Locais de Saúde
SIM – Sistema de Informações sobre Mortalidade
SINAN – Sistema de Informações de Agravos de Notificação
SINITOX
– Sistema de Informações Toxicológicas
SMD – Síndrome Dolorosa Miofascial
SNC – Sistema Nervoso Central
SNP – Sistema Nervoso Periférico
SRF – Secretaria da Receita Federal
ST
– Saúde do Trabalhador
STC – Síndrome do Túnel do Carpo
SUS – Sistema Único de Saúde
SUVISA
– Superintendência de Vigilância e Proteção da Saúde
TEPP – Tetraetilpirofosfato
TOTP – Tri-o-tolyl-fosfato
TTS – Temporary Treshold Shift – Mudança Temporária de Limiar (auditivo)
USAT – Unidade de Saúde do Trabalhador
UVA – Radiação Ultra-violeta A
UVB – Radiação Ultra-violeta B
VE
– Vigilância Epidemiológica
VISAT – Vigilância à Saúde do Trabalhador
VISAU – Vigilância à Saúde
VRT – Valor de Referência Tecnológica
VS
– Vigilância Sanitária
WHO – World Health Organization – Organização Mundial da Saúde
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