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O Centro de Referência em Saúde do 
Trabalhador é uma unidade especializada 
de retaguarda para as ações de saúde do 
trabalhador no Sistema Único de Saúde – SUS.
Desenvolve ações de suporte técnico e 
de educação permanente. Elabora, 
coordena e implementa projetos de 
promoção, vigilância e assistência à 
saúde dos trabalhadores no âmbito da 
sua área de abrangência, com articulação 
intra, intersetorial e participação social, 
contribuindo para implementação desta 
política no SUS.

Ações desenvolvidas

•  Educação em saúde.
•  Vigilância nos ambientes de trabalho 
voltada à saúde do trabalhador por meio 
das notificações de doenças e acidentes 
relacionados ao trabalho.

•  Avaliação das informações geradas pelos 
atendimentos notificados.

•  Articulação com o SUS para assistência e 
vigilância à saúde dos trabalhadores.

•  Cooperação com universidades, instituições 
públicas e representações sociais.

•  Estudos, pesquisas e ações na área de saúde 
do trabalhador e nos ambientes de trabalho.

•  Análise de problemas relacionados com 
a saúde do trabalhador, recomendando 
melhorias nos ambientes de trabalho.

•  Atendimento (avaliação e estabelecimento 
de relação da doença com o trabalho), 
orientação e encaminhamentos necessários.

Quem pode ser atendido 

Todos os trabalhadores que exercem 
atividades para o sustento próprio e 
de seus dependentes, seja qual for 
sua forma de inserção no mercado de 
trabalho, nos setores formais e informais 
da economia.

Estão incluídos nesse grupo os indivíduos 
que trabalharam ou trabalham como 
empregados assalariados, trabalhadores 
domésticos, avulsos, agrícolas, autônomos, 
servidores públicos, cooperativados 
e empregadores, particularmente os 
proprietários de micro e pequena unidade 
de produção.

São também considerados trabalhadores 
aqueles que exercem atividades não 
remuneradas habitualmente, em ajuda a 
membro da unidade domiciliar que tem 
uma atividade econômica, os aprendizes 
e estagiários e aqueles temporários ou 
definitivamente afastados do mercado 
de trabalho por motivo de doenças, 
aposentadoria ou desemprego.

Como ser atendido

Por meio de encaminhamento dos 
profissionais das Unidades Básicas de 
Saúde, hospitais, Unidades de Pronto 
Atendimento, do Ministério do Trabalho 
e Previdência Social (Instituto Nacional 
do Seguro Social – INSS), sindicatos e 
outros, quando houver suspeita de que 
o caso é decorrente de um acidente ou 
situação relacionada ao trabalho.

Acidentes relacionados  
ao trabalho

São aqueles que ocorrem pelo exercício 
do trabalho a serviço da empresa ou 
do empregador doméstico, causando 
lesão, que pode ser fatal, perda ou 
diminuição da capacidade de trabalho, 
sendo permanente (para toda a vida) ou 
temporária (por determinado tempo). 

CEREST
Centro de Referência em 

Saúde do Trabalhador
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Podem ser classificados em:

Acidente típico: trata-se do acidente que 
ocorre no desenvolvimento do trabalho e que 
pode provocar uma lesão física ou funcional.

Acidente de trajeto: é aquele que ocorre 
no percurso da residência para o local de 
trabalho ou vice-versa, seja qual for o meio de 
locomoção, inclusive veículo de propriedade 
do segurado.

Doenças relacionadas  
ao trabalho

São aquelas que podem ser provocadas 
ou agravadas pelas condições em  
que o trabalho é executado.

Doenças de notificação  
compulsória

Devem ser obrigatoriamente notificadas 
através do SINAN – Sistema de Informação de 
Agravos de Notificação – ao SUS. São elas:

•  Acidente de trabalho com exposição  
a material biológico.

•  Acidente de trabalho grave,  
fatal e em crianças e adolescentes.

•  Câncer relacionado ao trabalho.
•  Dermatoses ocupacionais.
•  Lesões por Esforços Repetitivos/  
Distúrbios Osteomusculares Relacionados 
ao Trabalho (LER/DORT).

•  Pneumoconioses. 
•  Perda Auditiva Induzida por Ruído – PAIR.
•  Transtornos mentais relacionados  
ao trabalho.

Como proceder diante de um  
acidente típico ou de trajeto

Qualquer trabalhador que for vítima de um 
acidente de trabalho típico ou de trajeto 
deve ser encaminhado para um serviço de 
urgência, caso o acidente assim exija, ou 
para o serviço médico de sua empresa, caso 
possua um serviço próprio. Os trabalhadores 
empregados devem ter o acidente notificado 

à Previdência Social (INSS) pelo empregador, 
através da Comunicação de Acidentes 
de Trabalho (CAT), e ao SUS através da 
notificação do SINAN, caso se tratar de um 
acidente grave ou fatal ou atinja trabalhador 
com idade inferior a 18 anos.

Como proceder diante de uma  
doença relacionada ao trabalho

Na suspeita de doença relacionada ao 
trabalho, procurar um profissional para 
confirmar se a doença foi desencadeada 
ou agravada pelo trabalho para realizar os 
devidos encaminhamentos. As notificações 
(CAT/SINAN) devem ser realizadas em caso 
de suspeita. Tanto o profissional quanto 
o trabalhador devem estar atentos se seu 
estado de saúde piora ou se altera.

Acidente de trabalho grave

Aquele que acarreta mutilação física ou 
funcional e o que leva à lesão total ou parcial, 
temporária ou não.

Todo acidente de trabalho que acomete 
trabalhadores com menos de 18 anos, na data  
da sua ocorrência, é considerado grave  
para o protocolo do Ministério da Saúde.

Critérios para a notificação  
dos acidentes graves

Os acidentes de notificação pelo SUS são: 
Acidentes de Trabalho Fatais, Acidentes de 
Trabalho com Mutilação e Acidentes de 
Trabalho com Crianças e Adolescentes.

Para fins de notificação, é necessária a 
existência de, pelo menos, um dos critérios 
relacionados abaixo, para a definição dos 
casos de trabalho grave:

1   Necessidade de tratamento em regime  
de internação hospitalar.

2   Incapacidade para as ocupações  
habituais por mais de 30 dias.

3   Incapacidade permanente para o trabalho.
4   Enfermidade incurável.
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5   Debilidade permanente de membro, 
sentido ou função.

6   Perda ou inutilização de membro,  
sentido ou função.

7   Deformidade permanente.
8   Aceleração de parto.
9   Aborto.
10  Fraturas, amputações de tecido ósseo, 

luxações ou queimaduras graves.
11  Desmaio (perda de consciência) 

provocado por asfixia, choque elétrico  
ou outra causa externa.

12  Qualquer outra lesão que leve à 
hipotermia, doença induzida pelo calor ou 
inconsciência, que requeira ressuscitação 
ou hospitalização por mais de 24 horas.

13  Doenças agudas que requeiram 
tratamento médico em que exista razão 
para acreditar que resultem de exposição 
a agente biológico, suas toxinas ou 
material infectado.

CAT

A Comunicação de Acidente de 
Trabalho (CAT) é um formulário 
da Previdência Social (INSS) 
obrigatoriamente preenchido pelo 
empregador sempre que seus 
trabalhadores forem vítimas de acidente 
ou doenças relacionadas ao trabalho.

A CAT informa ao INSS a ocorrência 
do acidente e garante ao trabalhador 
e seus familiares benefícios da 
Previdência Social quando ele fica 
afastado do trabalho por mais de 
15 dias.

Se a empresa não emitir a CAT, 
isso poderá ser feito pelo próprio 
trabalhador, por seus dependentes, 
entidade sindical, médico ou autoridade 
pública. É importante saber que o 
campo correspondente ao Laudo 
Especializado Médico (LEM) é de 
preenchimento exclusivo do médico 
que realizou o atendimento. Após o 
preenchimento da CAT, a mesma deverá 
ser protocolada no INSS.

A CAT deve ser emitida em quatro vias:

1ª via – o INSS
2ª via – a empresa
3ª via – o segurado
4ª via –  o sindicato de classe  

do trabalhador

DERMATOSE 
OCUPACIONAL

É toda alteração das mucosas (membrana que 
reveste o interior da boca, nariz, olhos etc) da 
pele e de seus anexos (cabelos e unhas), direta 
ou indiretamente causada, condicionada, 
mantida ou agravada por agentes presentes 
na atividade ou no ambiente de trabalho.

Causas

Podem ser várias. As mais comuns são os 
agentes químicos presentes no ambiente 
de trabalho em produtos como cimento, 
solventes, óleos, detergentes, substâncias 
ácidas ou básicas, sabões, luvas de borracha 
etc. Também podem provocar dermatoses 
outros agentes, como os físicos, que 
incluem radiações não ionizantes, calor, frio, 
eletricidade, e os agentes biológicos, como as 
baterias, fungos, leveduras, vírus e insetos.

Sintomas

Vermelhidão, prurido (coceira), queimação, 
inchação, bolhas e ressecamento da pele.

Trabalhadores mais expostos

Os trabalhadores da construção civil, 
conservação e limpeza, saúde e os que 
entram em contato com produtos químicos.
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Em caso de suspeita

O trabalhador deve procurar a unidade 
de saúde de sua comunidade ou o serviço 
médico de sua empresa.

Como prevenir

Evitar o contato da pele com agentes que 
podem provocar dermatose. No caso de 
produtos químicos, substituir os produtos 
que irritam ou causam alergia na pele 
e mucosas por outros menos lesivos. 
Quando isso for impossível, utilizar 
Equipamentos de Proteção Individual 
(EPI), especialmente óculos de proteção, 
máscaras e luvas adequadas a cada tipo 
de exposição, calçados e uniformes.

PERDA AUDITIVA 
INDUZIDA POR  
RUÍDO � PAIR

O ruído é um dos agentes de risco mais 
presentes nos ambientes de trabalho. 
A exposição continuada ao ruído 
pode alterar as estruturas da orelha 
interna e ocasionar perda progressiva e 
irreversível da audição: a Perda Auditiva 
Induzida Por Ruído - PAIR.

Definição

É a perda auditiva provocada pela exposição 
por tempo prolongado ao ruído. Configura-
se como uma perda auditiva do tipo 
neurossensorial, geralmente bilateral, 
irreversível e progressiva com o tempo de 
exposição ao ruído (CID 10 – H 83.3).

Sintomas

•  Perda auditiva que ocorre de maneira 
despercebida. A audição piora aos poucos.

•  Dificuldades de compreender o que as 
pessoas falam.

•  Zumbidos.
•  Intolerância a sons intensos.
•  Dor de cabeça.
•  Dificuldades para dormir.
•  Tontura.
•  Irritabilidade.
•  Estresse.
•  Problemas digestivos, entre outros.

Características

•  Perda auditiva do tipo neurossensorial  
com comprometimento das células  
ciliadas da orelha interna.

•  Quase sempre bilateral. Em algumas 
situações, observam-se diferenças entre 
os graus de perda das orelhas.

•  A perda tem seu início e predomínio nas 
frequências de 3, 4 ou 6 kHz, progredindo, 
posteriormente, para 8, 2, 1, 0,5 e 0,25 kHz.

•  Em condições normais, apenas a 
exposição ao ruído não produz perdas 
maiores do que 75dB em frequências altas 
e 40dB nas baixas.

•  A progressão da perda auditiva  
decorrente da exposição crônica é maior  
nos primeiros 10 a 15 anos e tende a 
diminuir com a piora dos limiares.

•  Evidências científicas indicam que a orelha 
com exposições prévias a ruído não é mais 
sensível a futuras exposições.

•  Cessada a exposição, a Pair não progride.
•  O risco de Pair aumenta muito quando a 
média da exposição à pressão sonora está 
acima de 85dB (A) por oito horas diárias.

•  As exposições contínuas são piores do 
que as intermitentes, porém, curtas 
exposições a ruído intenso também 
podem desencadear perdas auditivas. 
Quando o histórico identificar o uso 
de protetores auditivos, deve ser 
considerada atenuação real do mesmo, 
assim como a variabilidade individual 
durante o seu uso.
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Exposições ao ruído  
não relacionadas  
ao trabalho

É preciso levar em consideração as exposições 
não ocupacionais ao ruído, pois elas podem 
gerar problemas semelhantes aos de origem 
ocupacional e potencializar os efeitos da 
exposição ao ruído no trabalho.

Exemplos: frequentar baladas, shows, 
academias de ginástica, praticar esportes com 
níveis de ruído intenso, praticar tiro ao alvo, 
fazer uso de dispositivos com fone de ouvido 
em volume elevado, entre outros.

Como evitar

As ações de prevenção e controle da PAIR 
estão relacionadas ao controle do ruído.  
São medidas de controle da exposição:

Na fonte: manutenção periódica  
das máquinas e equipamentos.

Na trajetória: utilização de barreiras, 
silenciadores e enclausuramento  
nas máquinas.

No trabalhador: uso do protetor auditivo.

Seleção e uso  
do protetor

Outra medida que pode ser adotada na 
prevenção é fazer uso de protetores auditivos. 

•  O protetor auditivo deve ser confortável 
e selecionado por profissional 
capacitado de acordo com o nível e tipo 
de ruído, tempo de exposição, condições 
de trabalho e tamanho do conduto 
auditivo do trabalhador.

•  O trabalhador deverá receber treinamento 
para usá-lo corretamente.

•  O protetor auditivo deverá ser usado 
durante todo o tempo em que o trabalhador 
estiver nos locais ruidosos e deverá substituí-
lo sempre que estiver sujo, rachado, duro ou 
se encontrar em más condições de uso.

Outros fatores  
de risco

Deve-se levar em consideração a 
existência de outros agentes causais 
como, por exemplo, os produtos 
químicos, as vibrações, as variações 
de temperatura e o uso de alguns 
medicamentos. Esses agentes 
podem gerar perdas auditivas, como 
também podem interagir com o 
ruído e potencializar os seus efeitos 
sobre a audição.

Exemplos de  
produtos químicos

Fumos metálicos: chumbo, mercúrio, 
manganês, cobalto, arsênio.

Gases asfixiantes: monóxido de 
carbono, nitrato de butila, tetracloreto de 
carbono.

Solventes orgânicos: tolueno,  
xileno, estireno, n-hexano, 
tetracloroetileno e dissulfeto de carbono.

É fundamental que os trabalhadores 
expostos ao ruído, produtos químicos e 
outros agentes de risco para a audição 
possam estar inseridos num Programa 
de Prevenção de Perdas Auditivas (PPPA). 
Este programa visa ao acompanhamento 
da audição dos trabalhadores expostos, 
evitando o surgimento de novos casos 
e interferindo na evolução das perdas 
auditivas já existentes.

Avaliação  
audiológica

É importante realizar uma avaliação  
clínica e ocupacional detalhada do 
trabalhador exposto a ruído, com 
informações detalhadas da exposição 
pregressa e atual, bem como a presença 
de sintomas característicos, para que seja 
possível buscar relações entre a exposição  
e os sinais e sintomas apresentados.
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O conhecimento do ambiente de 
trabalho também pode ser feito por 
meio de visita ao local, avaliação de 
laudos técnicos da própria empresa e 
informações sobre fiscalizações,  
além do próprio relato do trabalhador. 
Para a confirmação da existência de 
alterações auditivas, é fundamental a 
realização dos seguintes exames:

• Audiometria tonal por via aérea.
• Audiometria tonal por via óssea.
• Logoaudiometria.
• Imitanciometria.
•  Emissões Otoacústicas Evocadas - 
EOE.

•  Potenciais Evocados Auditivos do 
Tronco Encefálico - PEATE.

As avaliações devem ser feitas 
de acordo com os critérios 
estabelecidos na Portaria nº 19, 
da Norma Regulamentadora  
nº 7 (NR-7):

• Utilização de cabina acústica.
•  Utilização de equipamento 
calibrado.

• Repouso acústico de 14 horas.
•  Profissional qualificado para a 
realização do exame (médico ou 
fonoaudiólogo).

Notificação

A Portaria GM/MS/nº 205, de 17 
de fevereiro de 2016, estabelece 
que todo caso de perda auditiva 
induzida por ruído relacionado ao 
trabalho é passível de notificação 
compulsória pelo SUS.

Da mesma forma, todo caso de PAIR 
deve ser comunicado à Previdência 
Social através da abertura da 
Comunicação de Acidente de 
Trabalho - CAT, que poderá ser feita 
pela empresa, sindicato, serviços de 
saúde ou pelo próprio trabalhador 
(Lei. 8.213/91 e Decreto 2.172/97).

Prevenção

Considerando que a perda auditiva é 
irreversível e progressiva e que pode ser 
evitada com a eliminação ou redução da 
exposição, é fundamental que qualquer caso 
de PAIR seja indicativo de necessidade de 
fiscalização e intervenção.

Os serviços de assistência à saúde devem 
orientar o trabalhador a respeito do risco 
auditivo e acompanhar sua condição auditiva 
no decorrer do tempo, dando subsídios 
aos serviços de fiscalização e recebendo 
outros casos por eles encaminhados. Cabe, 
portanto, a todos os níveis de atenção à 
saúde, o acolhimento deste trabalhador, 
fornecendo as informações básicas e dando 
início ao processo de diagnóstico, notificação 
e acompanhamento do caso.

ACIDENTES COM  
ANIMAIS PEÇONHENTOS
São de notificação compulsória para o SUS.
Muitos desses acidentes acontecem no 
ambiente de trabalho ou no trajeto para o 
trabalho. Portanto, é importante informar 
na Ficha de Investigação que o acidente 
foi relacionado ao trabalho.

Considerando o número de trabalhadores 
em atividades rurais, essas informações 
contribuirão para a avaliação e a 
prevenção de riscos e adoecimento 
na atividade de trabalho. Também 
subsidiarão processos de planejamento, 
gestão e avaliação de políticas e ações  
de vigilância da saúde do trabalhador  
e de segurança no trabalho.
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PNEUMOCONIOSES

São doenças causadas por inalação de 
poeiras, substâncias que o organismo 
pouco consegue combater com seus 
mecanismos de defesa imunológica 
ou leucocitária, diferentemente do que 
ocorre com micro-organismos que podem 
ser fagocitados, digeridos ou destruídos 
por anticorpos e células de defesa por 
meio das enzimas lisossomais e outros 
mecanismos.

As ocupações que expõem trabalhadores 
ao risco de inalação de poeiras causadoras 
de pneumoconiose estão relacionadas 
a diversas atividades, como mineração 
e transformação de minerais em geral, 
metalurgia, cerâmica, vidros, construção 
civil (fabricação de materiais construtivos 
e operações de construção), agricultura e 
indústria de madeira (poeiras orgânicas), 
entre outras.

Prevenção

•  Umidificação do ambiente com  
lavagem constante.

• Ventilação geral do ambiente.
•  Enclausuramento total ou parcial do 
processo produtor de poeiras.

•  A proteção respiratória individual deve ser 
utilizada em operações em que as medidas 
de proteção respiratória coletivas são 
insuficientes para o controle de exposição 
inalatória. O uso de respiradores deve ser 
adequado ao tipo de aerossol gerado.

•  Lavagem de roupas contaminadas com 
poeira deve ser feita pela empresa para 
evitar risco de contaminação de seus 
familiares.

•  Todos os casos de pneumoconioses 
são passíveis de Notificação 
Compulsória.

•  Todos os casos de pneumoconioses 
devem ser comunicados à Previdência 
Social, por meio da emissão da 
Comunicação de Acidentes de 
Trabalho (CAT) ao INSS.

Definições e  
ocupações de risco

•  Pneumoconiose não fibrogênica 
- soldadores de arco elétrico, 
trabalhadores expostos a carvão 
vegetal (produção, armazenamento e 
uso industrial), trabalhadores de rocha 
fosfática, mineração e ensacamento 
de bário e estanho.

•  Pneumoconiose fibrogênica  
(silicose crônica) - indústria extrativa 
mineral: mineração subterrânea  
e de superfície.

•  Beneficiamento de minerais: corte de 
pedras, britagem, moagem, lapidação.

•  Indústria de transformação: cerâmica, 
fundições que usam areia no 
processo, vidro.

•  Abrasivos, marmorarias, corte e 
polimento de granito, cosméticos.

•  Indústria de construção: perfuração 
de túneis, polimento de fachadas, 
assentamento de pisos, corte de 
pedras.

•  Atividade mistas: protéticos, 
cavadores de poços, artistas 
plásticos e operações de 
jateamento com areia.

•  Pneumoconiose dos trabalhadores 
de carvão - mineiros de frente de 
lavra, detonadores, transporte e 
armazenamento de carvão mineral 
em locais confinados.

•  Silicose acelerada ou subaguda: 
cavadores de poços, cortadores de 
pedras e todas as ocupações onde há 
exposição à sílica.

•  Silicose aguda: operações  
de jateamento com areia,  
moagem de pedra.
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•  Pneumoconiose por poeira – 
trabalhadores em mineração e 
transformação de silicatos, como 
mineração, moagem e utilização 
de mica, caulim, sericita, feldspato, 
ceramistas, rebarbadores.

•  Doenças relacionadas ao asbesto 
– trabalhadores em mineração 
e transformação de asbesto 
(fabricação de produtos de cimento-
amianto, minerais de fricção, tecidos 
incombustíveis com amianto, juntas e 
gaxetas, papéis e papelões especiais) 
e consumo de produtos contendo 
asbestos.

•  Pneumonites por hipersensibilidade 
– trabalhadores em criação de 
animais, transporte, carregamento, 
descarregamento e armazenagem 
agrícola, manipulação de substâncias 
químicas e outros.

Doença

a) Pneumoconioses não fibrogênicas
b) Pneumoconioses fibrogênicas

• Silicose
• Pneumoconiose por poeira mista
•   Doenças relacionadas ao  
asbesto (exceto câncer)

• Pneumoconiose por abrasivos
• Pneumopatia por metais duros
• Pneumopatia pelo berílio
• Pneumonites por hipersensibilidade
•  Pneumoconiose do trabalhador  
do carvão (PTC)

População-alvo

Trabalhadores expostos a poeiras com 
metais na forma elementar ou na forma 
de óxidos ou outros sais, ou minerais 
compostos, com teores de sílica livre 
variáveis e poeiras orgânicas com potencial 
de desenvolver reações fibrogênicas. Inclui 
soldadores, mineradores de minerais e 
metais, trabalhadores na indústria de 
transformação e consumo de produtos 
minerais e metálicos, assim como 
trabalhadores em agricultura.

ACIDENTES DE TRABALHO  
COM MATERIAL 
BIOLÓGICO E/OU 
PERFUROCORTANTE

Riscos biológicos representados por bactérias, 
fungos, bacilos, parasitas, protozoários e vírus. 
O sangue é o principal agente biológico na 
transmissão de doenças como Aids (HIV), 
hepatite B (HVB) e hepatite C (HCV).

Estudos evidenciam que não só os 
profissionais de saúde que prestam 
assistência direta aos pacientes em 
estabelecimentos de saúde sofrem acidentes 
com material biológico e/ou perfurocortante, 
mas também os trabalhadores de limpeza 
e conservação de serviços de saúde, 
profissionais de salão de beleza e garis.

Os acidentes de trabalho com exposição 
a material biológico envolvem sangue e 
outros fluidos orgânicos. Ocorrem com os 
trabalhadores durante o desenvolvimento de 
seu trabalho, por estarem expostos a material 
biológico potencialmente contaminado.

Os ferimentos com agulhas, alicates e 
perfurocortantes em geral são considerados 
extremamente perigosos por serem 
potencialmente capazes de transmitir 
doenças agudas, crônicas e até mesmo a 
morte do trabalhador. As principais doenças 
vinculadas são HIV, hepatites B, C e tétano.

Como prevenir

Com o uso correto dos Equipamentos de 
Proteção Individual (EPIs) e manutenção de 
práticas seguranças.
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A medida de biossegurança permite a 
sua autoproteção e a manutenção de sua 
condição de saúde. Podem-se destacar as 
precauções: higienização das mãos, cuidados 
com equipamentos, roupas e utensílios 
hospitalares, higienização ambiental, uso dos 
Equipamentos de Proteção Individual (EPI).

Como proceder

Órgãos internacionais e Ministério da 
Saúde recomendam que tais exposições 
sejam tratados como emergências médicas, 
seguindo os protocolos preconizados. 
Inicialmente, deve-se tratar o local atingido 
pela exposição da seguinte forma:

•  Exposição cutânea: lavar imediatamente o 
local com água e sabão ou detergente.

• Realizar curativo quando necessário.
• Procurar atendimento médico.
•  Solicitar o preenchimento da ficha de 
Notificação Compulsória ao SINAN.

• Solicitar a emissão da CAT.

TRANSTORNOS MENTAIS

A atividade profissional pode provocar 
alterações da saúde mental, desde 
fatores pontuais, como a exposição a 
determinado agente tóxico, a fatores 
psicossociais relativos à gestão com as 
pessoas, relações no trabalho, divisão e 
parcelamento das tarefas, entre outros.

Sinais: ansiedade, agitação ou 
isolamento, alteração no apetite, insônia, 
choro frequente, irritabilidade, abuso 
de álcool, tabaco e outras substâncias 
podem ser manifestação de sofrimento.

O que fazer

As empresas que possuem 
departamento de gestão de pessoas 
contam com profissionais que podem 
providenciar os encaminhamentos 
necessários. Ouvir o trabalhador 
e procurar identificar os fatores e 
cargas psicossociais que podem estar 
relacionadas com as condições em que 
o trabalho se desenvolve, exposição a 
agentes químicos, e, principalmente, 
com a gestão e relações no trabalho.

Aspectos a considerar

•  Se o trabalhador detém controle sobre o 
ritmo (metas inatingíveis).

•  Se participa da fixação destas metas.
•  Se há comunicação no ambiente de trabalho.
•  Se é reconhecido em sua atividade, 
desempenho.

•  Se é discriminado por alguma deficiência,  
crença, etnia, orientação sexual ou política.

•  Se já sofreu ou sofre assédio moral no 
ambiente de trabalho.

O empregador, como maior responsável 
em garantir a saúde e a segurança aos seus 
trabalhadores, tem obrigação legal de emitir a 
CAT – Comunicação de Acidente de Trabalho, 
adotar os recursos técnicos e gerenciais 
adequados para eliminação ou controle dos 
fatores de risco à saúde.

Equipes de saúde na rede pública ou 
privada ou o profissional responsável pelo 
atendimento deverá:

•  Orientar o trabalhador e fazer os 
encaminhamentos necessários para a 
reabilitação/tratamento. O afastamento 
do trabalho deve ocorrer quando o 
ambiente de trabalho represente um fator 
de agravamento ou retarde a melhora de 
sua situação de saúde, ou se as limitações 
funcionais impeçam de realizar suas 
atividades.

•  Notificar o caso no SINAN – Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação – 
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através do cadastro individual de notificação 
ou da ficha de investigação.

•  Solicitar à empresa que emita a CAT 
para o INSS, responsabilizando-se pelo 
preenchimento do Laudo de Exame Médico 
(LEM), no caso de trabalhador com carteira 
assinada.

•  Comunicar o MTE – Ministério do Trabalho e 
Emprego – e o sindicato da categoria.

•  Orientar o empregador para que adote os 
recursos técnicos e gerenciais adequados 
para eliminar ou controlar fatores de risco.

•  Ao sindicato cabe garantir assistência 
jurídica no cumprimento dos direitos 
trabalhistas e previdenciários.

LER/DORT

Os Distúrbios Osteomusculares  
Relacionados ao Trabalho (DORT) surgiram 
em função das modificações das técnicas  
de produção e organização do trabalho.

São provocadas pelo uso inadequado e 
excessivo do sistema que agrupa ossos, 
nervos, músculos e tendões, além dos fatores 
psicossociais relacionados com o trabalho 
em interação com características individuais, 
sociais e culturais dos trabalhadores.

O diagnóstico é estabelecido na história 
ocupacional e no exame físico, sendo a 
análise ergonômica do posto de trabalho de 
grande importância nesse momento.

Se o trabalho for a ciclos curtos, sem 
variedade da tarefa, com posturas críticas, 
ferramentas que exigem força, com impactos, 
pressão mecânica, e o tempo de recuperação 
não for suficiente, há probabilidade maior do 
aparecimento de DORT.

Sintomas

•  Sensação de peso, fadiga (cansaço), edema 
(inchaço) e enrijecimento muscular.

•  Dor.
•  Limitação dos movimentos, perda de força 
ou de coordenação das mãos.

•  Sensação de choque, dormência, 
formigamento, câimbras.

•  Dificuldade para realizar atividades diárias 
como escovar os dentes e pentear o cabelo.

•  Ansiedade, irritação e estresse.

Tratamento

Para uma boa evolução do tratamento,  
é necessário diagnóstico precoce.  
Destacam-se várias condutas terapêuticas:

•  Tratamento medicamentoso
•  Fisioterapia
•  Psicoterapia
•  Acupuntura
•  Atividades aeróbicas  
(caminhada, hidroginástica)

•  Tratamento cirúrgico

Prevenção

Está relacionada com a constatação e 
eliminação dos fatores de risco através 
de medidas corretivas como introdução 
de pausas de descanso, programas de 
treinamento de prevenção, equipamentos 
de proteção, modificações no processo e 
na organização do trabalho, adequação 
do mobiliário, máquinas, dispositivos, 
equipamentos e ferramentas com as 
características psicofisiológicas do 
trabalhador.

Fatores de risco

Apresentam três características 
moduladoras: intensidade, frequência e 
duração. A presença de um fator de risco 
no trabalho nem sempre é suficiente 
para desencadear DORT. Para o seu 
aparecimento é necessário um grau de 
frequência e gravidade.
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•  Repetitividade
•  Esforço e força
•  Ritmo de trabalho
•  Posturas inadequadas
•  Trabalho muscular estático (parado)
•  Invariabilidade de tarefas
•  Choques e impactos
•  Pressão mecânica
•  Vibração
•  Ambiente físico (layout)
•  Turno de trabalho
•  Normas de produção e exigência das chefias

LOMBALGIA

Dor nas costas. Não é um diagnóstico, apenas 
um sintoma que deve ser investigado. A OMS 
estima que 80% dos adultos sofrerão pelo 
menos uma crise aguda durante a vida e 90% 
delas apresentarão mais de um episódio.

Sintomas

Varia de dor leve e incômoda a intensa 
e incapacitante que impede trabalhos 
domésticos e profissionais. Inicia geralmente 
na parte inferior das costas podendo 
irradiar para a virilha, coxa, pernas e pés. 
Pode estar associada à rigidez, queimação, 
formigamento, calor e edema (inchaço).

Causas e fatores de risco

O envelhecimento, degeneração e desgaste 
das estruturas da coluna são o principal 
motivo da lombalgia. Fatores de risco:

•  Posturas inadequadas desde a infância 
(peso das mochilas, sentar e deitar 
inadequadamente, trabalho infantil).

•  Levantar, carregar ou empurrar peso 
exagerado ou objetos de forma e volume de 
difícil manuseio, posição da carga, postura do 
trabalhador, tempo da tarefa e frequência.

•  Traumas, escorregões e quedas.
•  Movimentos de torção da coluna associadas 
ou não com inclinação do corpo para frente.

•  Vida sedentária ou prática esportiva sem 
aquecimento e alongamento.

•  Obesidade e excesso de gordura abdominal.
•  Tensão emocional.
•  Insatisfação com o trabalho.

INTOXICAÇÃO EXÓGENA

Intoxicação exógena é o efeito nocivo que se 
produz quando uma ou várias substâncias 
químicas são ingeridas em quantidade ou 
combinação intoleráveis para o organismo ou 
quando entram em contato com a pele, olhos 
ou mucosas, provocando o aparecimento de 
alterações que podem ser compatíveis com 
sinais e sintomas de intoxicação. 

Intoxicantes  
ambientais

• Ar
•  Água
•  Alimentos
•  Plantas
•  Animais peçonhentos ou venenosos

Principais substâncias  
isoladas

•  Pesticidas
•  Medicamentos
•  Produtos químicos industriais  
ou de uso domiciliar
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