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Assunto: Situação das doenças/agravos relacionados ao trabalho sujeitos à
vigilância
Esta NOTA tem por finalidade informar sobre a situação de doenças/agravos
relacionados ao trabalho que são objeto de notificação no Sistema Nacional de Agravos
de Notificação - SINAN.

1. Sobre doenças/agravos relacionados ao trabalho de notificação
compulsória
Na Portaria de Consolidação nº 4, de 28/09/2017, o Ministério da Saúde onsolida
as normas sobre os sistemas e os subsistemas do Sistema Único de Saúde – SUS1. Em
seu ANEXO V que trata do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica – SNVE, traz
no CAPÍTULO I a Lista Nacional de Notificação Compulsória de Doenças, Agravos e
Eventos de Saúde Pública.
A Lista inclui dois agravos relacionados diretamente ao trabalho:
a) O acidente de trabalho com exposição a material biológico que é de
notificação obrigatória semanal à vigilância da Secretaria Municipal de
Saúde – SMS.
b) O acidente de trabalho grave, fatal e em crianças e adolescentes que é de
notificação obrigatória imediata (até 24 horas) à vigilância da SMS.
c) A intoxicação exógena (por substâncias químicas, incluindo agrotóxicos,
gases tóxicos e metais pesados) pode estar relacionada ao trabalho, sendo
de notificação obrigatória semanal à SMS.
d) O tétano acidental também pode estar vinculado ao trabalho, sendo de
notificação obrigatória semanal à SMS.
A notificação obrigatória à autoridade de saúde implica o preenchimento da ficha
de notificação da doença/agravo e a alimentação do SINAN.

2. Sobre a atuação do CEREST
Essas ocorrências devem ser objeto de monitoramento contínuo por parte do
Centro de Referência em Saúde do Trabalhador – CEREST, mediante práticas e
processos de trabalho voltados para a vigilância da saúde do trabalhador, mediante
sistematização da coleta, consolidação, análise e disseminação de informações sobre
doenças/agravos relacionados ao trabalho, com ênfase naquelas de notificação
compulsória.
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Vinculado à Superintendência de Vigilância em Saúde – SUVISA/SESAU, o
trabalho do CEREST desenvolve-se em articulação com a Gerência de Vigilância de
Doenças não Transmissíveis – GDANT e a Gerência de Vigilância em Saúde Ambiental –
GVAM e a Gerência de Vigilância Sanitária – GVISA, no que for pertinente, sinalizando a
adoção de medidas de prevenção e mitigação das consequências para a área de
assistência (Superintendência de Atenção à Saúde – SUAS, na SESAU), para os
serviços hospitalares próprios e privados, bem como para os municípios e para os
parceiros e instituições.
Foi nessa vertente que a Procuradoria Regional do Trabalho da 19ª Região,
através dos Procuradores do Trabalho, em agosto de 2018, emitiu NOTIFICAÇÃO
RECOMENDATÓRIA com foco em vários aspectos da vigilância das doenças
relacionadas ao trabalho.

3. Sobre a situação das doenças relacionadas ao trabalho
A vigilância das doenças relacionadas ao trabalho considera as notificações
relativas a 12 agravos, e a análise aqui focalizada considera dados de 2018 e 2019
(Quadro 1).
Quadro 01 – Número absoluto de casos de doenças/agravos relacionados ao trabalho,
Alagoas, 2018 e 2019.
Agravos/Doenças
Acidente trabalho c/exposição a material biológico
Câncer relacionado ao trabalho
Dermatoses ocupacionais
Acidente de trabalho grave
LER DORT
PAIR
Transtorno mental
Acidente com animal peçonhento relacionado ao trabalho
Violência relacionada ao trabalho
Disfonia
Pneumoconiose
Intoxicação exógena relacionada ao trabalho

TOTAL

2018
950
6
3
656
136
7
145
204
98
159
1
79

2019
1.061
23
8
573
87
4
67
190
71
159
1
79

2.444

2.323
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Fonte: SINAN NET/GIANS/SUVISA/SESAU. Dados tabulados 09/01/2020, sujeitos a revisão.

As notificações de acidente de trabalho com exposição a material biológico,
câncer relacionado ao trabalho e dermatoses ocupacionais tiveram aumento das
notificações. Já em relação às intoxicações exógenas relacionadas ao trabalho e à
disfonia (de notificação obrigatória no território alagoano) não houve alteração de um
ano para outro, reduzindo-se para as demais doenças/agravos no segundo ano.
Vale destacar que os dados relativos a 2019 estão sujeitos a revisão vez que
ainda está vigente o prazo de inserção de casos no Sistema pelas unidades
notificadoras.
No próximo mês de março, com dados mais atualizados, o CEREST estará
divulgando BOLETIM INFORMATIVO contendo dados mais detalhados sobre essas
doenças/agravos, destacando a tendência nos últimos 10 anos.

