
Informações e  
Saúde do Trabalhador 

Rosangela Gaze 
rosangelagaze@gmail.com 

Agosto 2019 



A ciência pode classificar e nomear os órgãos de um sabiá 
mas não pode medir seus encantos. 

A ciência não pode calcular quantos cavalos de força 
existem 

nos encantos de um sabiá. 
... 

(Manoel de Barros, 2008) 

Barros, M. Livro sobre nada. 13ª ed. Rio de Janeiro: Record. 2008. [p.53] 



     

CAPÍTULO II 
Dos Princípios e Diretrizes     

Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados 

contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) 

são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da 

Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios: [] 

VII - utilização da epidemiologia para o estabelecimento de 

prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática.  

Lei nº 8.080 de 19/09/1990 

O que diz a Lei Orgânica da Saúde? 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm 3/29 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm


     

CAPÍTULO IV 

Da Competência e das Atribuições 

Seção I 

Das Atribuições Comuns 

Art. 15. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

exercerão, em seu âmbito administrativo, as seguintes atribuições: [...] 

IV - organização e coordenação do sistema de informação de 

saúde; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm 4/29 

Lei nº 8.080 de 19/09/1990 

O que diz a Lei Orgânica da Saúde? 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm


Com base na epidemiologia, a ser utilizada na  

construção de indicadores de saúde,   

a Lei nº 8.080/1990  

estabelece critérios para a transferência de recursos às  

UF, DF e Municípios: 

Art. 35 [...] 

I - perfil demográfico da região;  

II - perfil epidemiológico da população a ser coberta; 

III - características quantitativas e qualitativas da rede de saúde na área;  

[...] 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm 5/29 

Lei nº 8.080 de 19/09/1990 

O que diz a Lei Orgânica da Saúde? 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm


Como se observa o  

adoecimento e morte no trabalho  

na dimensão coletiva? 



Parâmetros / frações / aspectos / 

peculiaridades                                       

    que indicam ou refletem                                  

uma característica,                                               

com o propósito de revelar                                         

a situação de saúde                                                    

e comparar dados                                                         

no sentido de subsidiar                                                                  

a tomada de decisão                                               

conforme estabelecido  no  

Indicadores de saúde 

inciso VII do artigo 7º do Capítulo II                               

da Lei 8080 de 19/09/1990.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm 
7/29 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm


Os indicadores de saúde visam 

responder às 

Questões/ Variáveis epidemiológicas: 

 Qual é o agravo à saúde? (objeto) 

 Quem está sendo atingido? (pessoa) 

 Onde está ocorrendo? (espaço) 

 Quando começou a surgir? (tempo) 

 Por que está ocorrendo? (causa) 

8/29 



O processo saúde-doença é dinâmico  

e variável no tempo, espaço e pessoas. 

O processo saúde-doença é complexo. 

9/29 



Ilustrando... 

Wederson Moraes (artista plástico) 

Vale do Jequitinhonha, MG 



Mvisat. Fórum Intersindical Saúde-Trabalho-Direito. Boletim Informativo, ANO III , Nº 34. Jun. 2018. Disponível em 
https://docs.wixstatic.com/ugd/15557d_f1418bfd99834816b4d93123350f1e14.pdf  Captado em 25/07/19. 

https://docs.wixstatic.com/ugd/15557d_f1418bfd99834816b4d93123350f1e14.pdf


https://smartlabbr.org/sst/localidade/0?dimensao=frequenciaSinan 

Notificações relacionadas ao trabalho 

(Sinan) segundo agravos e doenças 

https://smartlabbr.org/sst/localidade/0?dimensao=frequenciaSinan
https://smartlabbr.org/sst/localidade/0?dimensao=frequenciaSinan
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Câncer RT 0,16% 

Notificações relacionadas ao trabalho 

(Sinan) segundo agravos e doenças 
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Pedestre Ciclista Motociclista Automóvel

Fonte: SAGE => Situação de Saúde => Indicadores de Mortalidade => Acidentes de Transporte Terrestre Segundo Tipo de Vítima 
http://sage.saude.gov.br/ 

Número de óbitos por acidentes de transporte terrestre, segundo a condição da vítima 

Brasil, 2001 a 2015 

Gráfico elaborado pela autora 

http://sage.saude.gov.br/
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Acidente grave 

Transtornos mentais 

Intoxicação exógena 

Câncer 
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https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2019/01/25/interna_gerais,1024498/antes-e-depois-da-regiao-onde-se-rompeu-a-barragem-em-brumadinho.shtml 

ANTES DEPOIS 

Acidente grave 

Transtornos mentais 

Intoxicação exógena 

Câncer 

Brumadinho, 25/01/2019 

Luís Henrique Leão. De olho na cadeia da mineração. Coluna Opinião. 30/04/19. 
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Acidentes 

Transtornos mentais 

Intoxicação exógena 

Câncer 

https://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/saude-seleciona-349-agentes-de-endemias-com-salario-de-r-1-mil-veja-edital.ghtml 
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Epidemiologia Indignação 

Indignação 

Epidemiologia 
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Qual o papel dos 

conselhos de saúde, 

movimentos sociais, 

entidades sindicais, 

sociedade civil, 

movimentos de luta dos 

trabalhadores nessa 

transformação? 



“[...] saúde do trabalhador [é] 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 [...]”  

O que diz a Lei Orgânica da Saúde sobre  

a Saúde do Trabalhador? 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm 

Lei Federal 8080/19-09-90, art 6º, § 3º 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm


Abrange, dentre outras, as seguintes ações:  
“V - informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade 
sindical e às empresas sobre os riscos de acidentes 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; 
: 
VIII - a garantia ao sindicato dos trabalhadores de requerer 
ao órgão competente a interdição de máquina, de setor de 
serviço ou de todo ambiente de trabalho, quando houver 
exposição a risco iminente para a vida ou saúde dos 
trabalhadores.”  

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm 

O que diz a Lei Orgânica da Saúde? 

Lei Federal 8080/19-09-90, art 6º, § 3º 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm


I - assistência ao trabalhador vítima de acidentes 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 à sua respectiva entidade sindical e às empresas sobre os 
riscos de acidentes 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 ambiente de trabalho, quando houver exposição a 
risco iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores. 

O que diz a Lei Orgânica da Saúde? 

Lei Federal 8080/19-09-90, Cap. 1, art 6º, § 3º (íntegra). 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm


Como as informações sobre a  

saúde no trabalho podem contribuir? 

Regulamenta as responsabilidades e define diretrizes para execução e 

financiamento das ações de Vigilância em Saúde pela União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios, relativos ao Sistema Nacional de Vigilância em Saúde e 

Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. (Origem: PRT MS/GM 1378/2013, Art. 1º) 

http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2017/outubro/18/Portarias-de-Consolidacao-do-SUS.pdf 

A Portaria MS/GM 1.378, de 09/07/2013, que regulamenta as ações de 

Vigilância em Saúde, foi consolidada em Portaria mais recente do Ministério da 

Saúde. Mesmo revogada, o seu conteúdo foi mantido na íntegra e continua 

sendo um dos principais instrumentos legais para o exercício da Vigilância em 

Saúde no Brasil.   
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Art. 2º A Vigilância em Saúde constitui um processo contínuo e sistemático de 

coleta, consolidação, análise e disseminação de dados sobre eventos relacionados à saúde, visando o 

planejamento e a implementação de medidas de saúde pública para a proteção da saúde da 

população, a prevenção e controle de riscos, agravos e doenças, bem como para a promoção da 

saúde. 

Art. 3º As ações de Vigilância em Saúde são coordenadas com as demais ações e 

serviços desenvolvidos e ofertados no Sistema Único de Saúde (SUS) para garantir a 

integralidade da atenção à saúde da população. 

Capítulo I - Dos princípios gerais 

Com que olhar o SUS organiza essas ações? 

Ações e Serviços de Vigilância em Saúde  

http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2017/outubro/18/Portarias-de-Consolidacao-do-SUS.pdf 24/29 
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As ações de Vigilância em Saúde  

são coordenadas para garantir a  

integralidade da atenção à saúde da população. 

Vigilância  

em Saúde 

Vigilância das 
DANTs, acidentes 

e violências 

Outras 
ações de 
vigilância 

Vigilância 
sanitária 

VISAT 

Vigilância de 
riscos 

ambientais 
em saúde 

Vigilância 
da 

Situação 
de Saúde 

Resposta às 
emergências 

de saúde 
pública 

Vigilância das 
doenças 

transmissíveis 

Portaria de Consolidação Nº 1, de 28/09/2017.  
Anexo III - Ações e Serviços de Vigilância em Saúde 
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útil ao planejamento de ações,                                      

depende da correta seleção  

de indicadores e da                                  

profundidade da abordagem. 

 

Um planejamento oportuno                                        

de ações de saúde                                            

depende da capacidade                                      

desses indicadores                                                    

em projetar cenários. 

Um Diagnóstico de Situação de Saúde, 



Indicadores de saúde podem ser 
construídos com base em dados e 
informações de diversas naturezas. 

 
A estimativa de taxas é necessária para que 

seja possível comparar dados entre 
territórios, agravos, grupos populacionais, 

períodos de tempo etc. 

No campo da Saúde do Trabalhador 

dispõe-se de diversas  
fontes de dados e sistemas de informação 

que possibilitam  
a construção de indicadores. 

Uma ementa... 



Hã? Sou o 
SINAN! 

Sou a CAT, tá! 

CNES sabe da 
rede...  

Ih, aí... a base  de 
dados do SIA/SUS! 

E a do SIH/SUS! 

SIM! 

Oiê, sou o IDB! 

SAGE 
Indicadores  de 

Saúde  a um clique! 

Pactos! 
Pactuações! 

Tá na RAIS! 
Relação Anual de 

Informações Sociais 

Vamos falar de 
VISAT? 

Olá, trago dados do 
IBGE! 

Aí, ó, CBO! 

Ei, tem a 
CNAE! 

Renast 
online!  

Oba, sou o 
SIAB! 

Previdência? 
Com a 

DATAPREV. 

Clicando nas caixas de diálogo,  
vocês podem acessar os links 

Olha o  GAL 
chegando... 

Me  adiciona! 
PNAD e PNS 

28/2
9 

Observatório Digital 
de Saúde e Segurança 

do Trabalho 

Uma ementa... 

http://portalsinan.saude.gov.br/
http://www.previdencia.gov.br/forms/formularios/form001.html
http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0204
http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0202&id=19122
http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0203&id=6926
http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0205
http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0201&id=1421686
http://sage.saude.gov.br/
http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0201
http://www.rais.gov.br/sitio/index.jsf
https://www.multiplicadoresdevisat.com/
http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0206
http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/home.jsf
http://concla.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html
http://renastonline.ensp.fiocruz.br/temas/rede-nacional-atencao-integral-saude-trabalhador-renast
http://www2.datasus.gov.br/SIAB/index.php?area=04
http://www.previdencia.gov.br/dados-abertos/dados-abertos-sst/
http://gal.datasus.gov.br/GALL/index.php
http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0208
https://observatoriosst.mpt.mp.br/


... falta de diálogo entre os diversos sistemas... 

Múltiplos sistemas... 

 
 

 
 



Múltiplos sistemas... 
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Dados retidos  

pelos sistemas de informação – 

difíceis de serem  

encontrados, tabulados, 

analisados  

por quem desejar –  

não são científicos! 



Múltiplos sistemas... 

31/29 

 
 

 
 Temos múltiplos sistemas de 

informação, modernos 

equipamentos,  

técnicos capazes 

 

mas nossos sistemas não são 

capazes de 

 prever, predizer,  

oportunamente,  

qual será o próximo 

evento/agravo  

(acidente ambiental, acidente de 

trabalho, doenças 

negligenciadas...),  

onde e quando ocorrerá... 



Múltiplos sistemas... 
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Temos o mais democrático e 

possivelmente mais abrangente  

Sistema de Informação em Saúde do 

mundo  

mas  

não acreditamos no que temos.  



Múltiplos sistemas... 
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Continuamos:  

... sem efetivar diálogo entre os sistemas... 

... criando outros sistemas que duplicam dados sem 

acrescentar informações... 

... a fazer as mesmas perguntas...aos mesmos sistemas...  

... a produzir conhecimento ‘mais do mesmo’... 



Formulários para notificações e 

investigações (Sinan) 



Ficha de Notificação Compulsória de Agravos (Sinan) 

Ficha de notificação: 
http://portalsinan.saude.gov.br/images/documentos/Agravos/NINDIV/Notificacao_Individual_v5.pdf 

Instrucional: 
http://portalsinan.saude.gov.br/images/documentos/Agravos/NINDIV/Notificacao_Individual_v5_instr.pdf 

http://portalsinan.saude.gov.br/images/documentos/Agravos/NINDIV/Notificacao_Individual_v5.pdf
http://portalsinan.saude.gov.br/images/documentos/Agravos/NINDIV/Notificacao_Individual_v5_instr.pdf
http://portalsinan.saude.gov.br/images/documentos/Agravos/NINDIV/Notificacao_Individual_v5_instr.pdf


Fichas de Investigação dos Agravos e Doenças 

Relacionados ao Trabalho (Sinan) e instrucionais 

1) ACIDENTE DE TRABALHO GRAVE: 
Ficha: 
http://portalsinan.saude.gov.br/images/documentos/Agravos/DRT%20Acidente%20Trabal
ho%20Grave/DRT_Acidente_Trabalho_grave_v5.pdf 
Instrucional: 
http://portalsinan.saude.gov.br/images/documentos/Agravos/DRT%20Acidente%20Trabal
ho%20Grave/DRT_Acidente_Trabalho_grave_v5_instr.pdf 

2) CÂNCER RELACIONADO AO TRABALHO: 
Ficha: 
http://portalsinan.saude.gov.br/images/documentos/Agravos/drtc/DRT_Cancer_v5.pdf 
Instrucional: 
http://portalsinan.saude.gov.br/images/documentos/Agravos/drtc/DRT_Cancer_v5_instr.
pdf 

http://portalsinan.saude.gov.br/images/documentos/Agravos/DRT Acidente Trabalho Grave/DRT_Acidente_Trabalho_grave_v5.pdf
http://portalsinan.saude.gov.br/images/documentos/Agravos/DRT Acidente Trabalho Grave/DRT_Acidente_Trabalho_grave_v5.pdf
http://portalsinan.saude.gov.br/images/documentos/Agravos/DRT Acidente Trabalho Grave/DRT_Acidente_Trabalho_grave_v5.pdf
http://portalsinan.saude.gov.br/images/documentos/Agravos/DRT Acidente Trabalho Grave/DRT_Acidente_Trabalho_grave_v5_instr.pdf
http://portalsinan.saude.gov.br/images/documentos/Agravos/DRT Acidente Trabalho Grave/DRT_Acidente_Trabalho_grave_v5_instr.pdf
http://portalsinan.saude.gov.br/images/documentos/Agravos/DRT Acidente Trabalho Grave/DRT_Acidente_Trabalho_grave_v5.pdf
http://portalsinan.saude.gov.br/images/documentos/Agravos/drtc/DRT_Cancer_v5.pdf
http://portalsinan.saude.gov.br/images/documentos/Agravos/drtc/DRT_Cancer_v5_instr.pdf
http://portalsinan.saude.gov.br/images/documentos/Agravos/drtc/DRT_Cancer_v5_instr.pdf


3) DERMATOSES OCUPACIONAIS: 
Ficha: 
http://portalsinan.saude.gov.br/images/documentos/Agravos/DRT%20Dermatoses%20Oc
upacionais/DRT_Dermatoses_v5.pdf 
Instrucional: 
http://portalsinan.saude.gov.br/images/documentos/Agravos/DRT%20Dermatoses%20Oc
upacionais/DRT_Dermatoses_v5_instr.pdf 

4) ACIDENTE DE TRABALHO COM EXPOSIÇÃO À MATERIAL: 
Ficha: 
http://portalsinan.saude.gov.br/images/documentos/Agravos/drtmb/DRT_Acidente_Trab
alho_Biologico_v5.pdf 
Instrucional: 
http://portalsinan.saude.gov.br/images/documentos/Agravos/drtmb/DRT_Acidente_Trab
alho_Biologico_v5_instr.pdf 

5) LER/DORT: 
Ficha: 
http://portalsinan.saude.gov.br/images/documentos/Agravos/DRT%20LER%20DORT/DRT
_LERDORT_v5.pdf 
Instrucional: 
http://portalsinan.saude.gov.br/images/documentos/Agravos/DRT%20LER%20DORT/DRT
_LERDORT_v5_instr.pdf 

http://portalsinan.saude.gov.br/images/documentos/Agravos/DRT Dermatoses Ocupacionais/DRT_Dermatoses_v5.pdf
http://portalsinan.saude.gov.br/images/documentos/Agravos/DRT Dermatoses Ocupacionais/DRT_Dermatoses_v5.pdf
http://portalsinan.saude.gov.br/images/documentos/Agravos/DRT Dermatoses Ocupacionais/DRT_Dermatoses_v5_instr.pdf
http://portalsinan.saude.gov.br/images/documentos/Agravos/DRT Dermatoses Ocupacionais/DRT_Dermatoses_v5_instr.pdf
http://portalsinan.saude.gov.br/images/documentos/Agravos/drtmb/DRT_Acidente_Trabalho_Biologico_v5.pdf
http://portalsinan.saude.gov.br/images/documentos/Agravos/drtmb/DRT_Acidente_Trabalho_Biologico_v5.pdf
http://portalsinan.saude.gov.br/images/documentos/Agravos/drtmb/DRT_Acidente_Trabalho_Biologico_v5_instr.pdf
http://portalsinan.saude.gov.br/images/documentos/Agravos/drtmb/DRT_Acidente_Trabalho_Biologico_v5_instr.pdf
http://portalsinan.saude.gov.br/images/documentos/Agravos/DRT LER DORT/DRT_LERDORT_v5.pdf
http://portalsinan.saude.gov.br/images/documentos/Agravos/DRT LER DORT/DRT_LERDORT_v5.pdf
http://portalsinan.saude.gov.br/images/documentos/Agravos/DRT LER DORT/DRT_LERDORT_v5_instr.pdf
http://portalsinan.saude.gov.br/images/documentos/Agravos/DRT LER DORT/DRT_LERDORT_v5_instr.pdf


6) PAIR (Perda Auditiva Induzida por Ruído): 
Ficha: 
http://portalsinan.saude.gov.br/images/documentos/Agravos/DRT%20PAIR/DRT_PAIR_v5.
pdf 
Instrucional: 
http://portalsinan.saude.gov.br/images/documentos/Agravos/DRT%20PAIR/DRT_PAIR_v5
_instr.pdf 

7) PNEUMOCONIOSES: 
Ficha: 
http://portalsinan.saude.gov.br/images/documentos/Agravos/drtpneumo/DRT_Pneumoc
onioses_v5.pdf 
Instrucional: 
http://portalsinan.saude.gov.br/images/documentos/Agravos/drtpneumo/DRT_Pneumoc
onioses_v5_instr.pdf 

8) TRANSTORNOS MENTAIS RELACIONADOS AO TRABALHO: 
Ficha: 
http://portalsinan.saude.gov.br/images/documentos/Agravos/DRT%20Transtorno%20Me
ntal/DRT_TranstornosMentais_v5.pdf 
Instrucional: 
http://portalsinan.saude.gov.br/images/documentos/Agravos/DRT%20Transtorno%20Me
ntal/DRT_TranstornosMentais_v5_instr.pdf 

http://portalsinan.saude.gov.br/images/documentos/Agravos/DRT Acidente Trabalho Grave/DRT_Acidente_Trabalho_grave_v5.pdf
http://portalsinan.saude.gov.br/images/documentos/Agravos/DRT PAIR/DRT_PAIR_v5.pdf
http://portalsinan.saude.gov.br/images/documentos/Agravos/DRT PAIR/DRT_PAIR_v5.pdf
http://portalsinan.saude.gov.br/images/documentos/Agravos/DRT PAIR/DRT_PAIR_v5_instr.pdf
http://portalsinan.saude.gov.br/images/documentos/Agravos/DRT PAIR/DRT_PAIR_v5_instr.pdf
http://portalsinan.saude.gov.br/images/documentos/Agravos/DRT Acidente Trabalho Grave/DRT_Acidente_Trabalho_grave_v5.pdf
http://portalsinan.saude.gov.br/images/documentos/Agravos/drtpneumo/DRT_Pneumoconioses_v5.pdf
http://portalsinan.saude.gov.br/images/documentos/Agravos/drtpneumo/DRT_Pneumoconioses_v5.pdf
http://portalsinan.saude.gov.br/images/documentos/Agravos/drtpneumo/DRT_Pneumoconioses_v5_instr.pdf
http://portalsinan.saude.gov.br/images/documentos/Agravos/drtpneumo/DRT_Pneumoconioses_v5_instr.pdf
http://portalsinan.saude.gov.br/images/documentos/Agravos/DRT Transtorno Mental/DRT_TranstornosMentais_v5.pdf
http://portalsinan.saude.gov.br/images/documentos/Agravos/DRT Transtorno Mental/DRT_TranstornosMentais_v5.pdf
http://portalsinan.saude.gov.br/images/documentos/Agravos/DRT Transtorno Mental/DRT_TranstornosMentais_v5_instr.pdf
http://portalsinan.saude.gov.br/images/documentos/Agravos/DRT Transtorno Mental/DRT_TranstornosMentais_v5_instr.pdf


Comunicação de Acidente de Trabalho (on-line) 

http://www.previdencia.gov.br/forms/formularios/form001.html 

Instrucional: https://www.inss.gov.br/orientacoes/formularios/ 

http://www.previdencia.gov.br/forms/formularios/form001.html
https://www.inss.gov.br/orientacoes/formularios/


Comunicação de Acidente de Trabalho (on-line) 

http://www.previdencia.gov.br/forms/formularios/form001.html 

Instrucional: https://www.inss.gov.br/orientacoes/formularios/ 

http://www.previdencia.gov.br/forms/formularios/form001.html
https://www.inss.gov.br/orientacoes/formularios/


CBO – Classificação Brasileira de Ocupações:  
http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/pesquisas/BuscaPorTitulo.jsf 

Sites de apoio ao preenchimento de formulários 

de notificações, investigações e CAT 

CID 10 – Classificação Internacional de Doenças (10ª revisão): 
https://www.cremesp.org.br/pdfs/cid10_ultimaversaodisponivel_2012.pdf 

CID 11 – Classificação Internacional de Doenças (11ª revisão): 
(a partir de 01/01/2022) 
https://icd.who.int/en/ 

Datasus – Sistemas de Informação em Saúde do SUS: 
www.datasus.gov.br 

http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/pesquisas/BuscaPorTitulo.jsf
http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/pesquisas/BuscaPorTitulo.jsf
http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/pesquisas/BuscaPorTitulo.jsf
http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/pesquisas/BuscaPorTitulo.jsf
https://www.cremesp.org.br/pdfs/cid10_ultimaversaodisponivel_2012.pdf
https://icd.who.int/en/
http://www.datasus.gov.br/


As Ensinanças da Dúvida 
 

Tive um chão (mas já faz tempo) 
todo feito de certezas 

tão duras como lajedos. 
 

Agora (o tempo é que fez) 
tenho um caminho de barro 

umedecido de dúvidas. 
 

Mas nele (devagar vou) 
me cresce funda a certeza 
de que vale a pena o amor. 

Thiago de Mello 

https://www.pensador.com/autor/thiago_de_mello/
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