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A Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT) é um dos componentes do Sistema 
Nacional de Vigilância em Saúde, direcionada à população trabalhadora, sempre visando 
a promoção da saúde e a redução da morbimortalidade. Para este fim, considera-se tra-
balhadores todos os que exercem atividades rotineiras para sua manutenção, seja formal 
ou informal, diferenciando-se, nesse aspecto, da atuação de outras instituições públicas, 
que só abordam relações trabalhistas regulamentadas.

A VISAT compreende uma atuação contínua e sistemática, no sentido de detectar, 
conhecer, pesquisar e analisar os fatores determinantes e condicionantes dos agravos 
à saúde relacionados aos processos e ambientes de trabalho, em seus aspectos tecno-
lógico, social, organizacional e epidemiológico, com a finalidade de planejar, executar 
e avaliar intervenções sobre esses aspectos, de forma a eliminá-los ou controlá-los, mas 
com a participação dos trabalhadores em todas as suas etapas. Foi consolidada na Polí-
tica Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (PNSTT, 2012) e representa um 
avanço na produção de conhecimentos e desenvolvimento de ações do SUS.

Como componente da Vigilância em Saúde e visando à integralidade do cuidado, a 
VISAT insere-se no processo de construção da Rede de Atenção à Saúde, coordenada 
pela capilaridade desde a Atenção Primária à Saúde.

Neste contexto, serão abordados neste boletim três temas de grande relevância na 
atualidade e que merecem um olhar diferenciado na vigilância em saúde:

• A estratégia de definir algumas atividades econômicas como prioridades para ações 
de vigilância em “Programa Especiais” e sua importância para impor novos padrões 
de qualidade em segurança e saúde do trabalho.

• A crescente ocorrência de adoecimento mental e sua relação com determinadas 
atividades de trabalho, sinalizando à necessidade de identificação e notificação 
deste componente laboral para uma melhor abordagem.

• Um estudo dos acidentes em membros superiores e sua atenção na rede de cuida-
dos do SUS, na possibilidade de abordagem qualificada com participação da Saúde 
do Trabalhador.

Reforçamos a característica de interdisciplinaridade, tanto na abordagem multipro-
fissional, quanto na utilização de diversos sistemas de informação sobre o objeto da 
vigilância em saúde do trabalhador, mas fundamentalmente, no lidar com o saber dos 
trabalhadores, necessário para o desenvolvimento das ações.
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VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR EM
BELO HORIZONTE E SEUS PROGRAMAS ESPECIAIS

Alexandre Terra Silveira de Faria
Elton Carlos Mateus Araújo

Marcelo Lima Figueiredo
Maria Cristina da Fonseca

A efetivação da Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT) em Belo Horizonte tem 
experiências de êxito, mesmo encontrando dificuldades para sua inserção nas rotinas 
dos serviços de saúde em função de suas peculiaridades e complexidade, envolvendo 
características políticas e técnicas, em estreita convivência com conflitos de interesse 
típicos das relações capital-trabalho.

 “O objeto das ações da VISAT, socialmente falando, é altamente tenso, 
uma vez que interatua com interesses que são essencialmente antagô-
nicos. Quanto mais a VISAT avança no sentido de intervir nos processos 
de trabalho, mais conflitos provavelmente virão à tona”
(Pinheiro, T. et al in Vigilância em Saúde do Trabalhador no Sistema Único de Saúde: 
Teorias e Práticas – Belo Horizonte: Coopmed, 2013).

As ações de vigilância vêm sendo realizadas regularmente, desencadeadas especial-
mente pela identificação de atividades ou postos de trabalho sob condições de risco e 
com maior ocorrência de agravos, por meio de registros epidemiológicos ou casos-ín-
dice atendidos ambulatorialmente. Estas ações de VISAT podem resultar de denúncias 
recebidas, atendendo a solicitações de instituições associativas profissionais como sindi-
catos, ou instituições públicas como o Ministério Público, Superintendência Regional do 
Trabalho, Conselho Municipal de Saúde.  Também ocorrem ações para estudos de nexo 
ocupacional diante do quadro clínico apresentado pelo trabalhador, sendo desencade-
ada a avaliação da atividade no local de trabalho. 

Dessa forma a VISAT atua intersetorialmente, inclusive em ações conjuntas com a 
Vigilância Sanitária ou respondendo a demandas locais de Unidades Básicas. 

Para desenvolvimento das ações de vigilância, a Coordenação de Saúde do Traba-
lhador conta com dois Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) loca-
lizados na regional Barreiro e Centro Sul, sendo composta por uma equipe técnica mul-
tiprofissional (engenheiros de segurança do trabalho, médicos do trabalho, assistentes 
sociais, fisioterapeutas, enfermeiros do trabalho e auxiliares de enfermagem).  

Definida a demanda de VISAT, a equipe se dirige ao estabelecimento e colhe dados do 
contexto da empresa, como início de operação, natureza da atividade, composição do qua-
dro de funcionários, seu fluxo produtivo e se a documentação legal está adequada. Comple-
ta-se com com avaliação in loco dos ambientes e dos processos de trabalho. Esta atividade é 
voltada para a gestão de riscos ocupacionais de uma forma sistêmica dentro da instituição.
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Inadequações e observações de condições de risco e desconforto são repassadas 
ao empregador, já propondo melhorias ou solicitando estudos de adequação, com de-
finição de cronograma para conclusão. Em qualquer etapa pode ser emitida uma noti-
ficação pela equipe de vigilância, que vai documentar a responsabilização da empresa.

Os passos seguintes são visitas técnicas de retorno, acompanhando a evolução das 
correções solicitadas e podendo evoluir para autuação, em caso de não atendimento, 
com penalizações resguardadas pelo Código Sanitário Municipal, que inclui no Capítulo 
IV “Das Ações Sobre o Ambiente”, a Seção I “Da Saúde do Trabalhador”. Na eventualidade 
de autuações, a inadequação é repassada à Vigilância Sanitária, que detém a responsa-
bilidade penal.

Para ampliar o alcance das ações, foram desenvolvidos os “Projetos Especiais”. Esta 
modalidade resulta de observação do modo operatório, pesquisa de dados epidemio-
lógicos relacionados à atividade em estudo e de inadequações ou ocorrências comu-
mente observadas na mesma atividade econômica. É estabelecida a Matriz de Risco, 
a partir da qual é elencado um check list, com as condições específicas e adequadas a 
serem alcançadas e avaliadas nas vistorias e um rol de ações propostas para sua resolu-
ção ou controle. Há também a opção de divulgação da Matriz de Risco em associações 
patronais para ampliar o reconhecimento de não conformidades e antecipar correções 
pelos próprios empregadores. 

Indicadores de resultado foram desenvolvidos para avaliar a performance ao longo 
do acompanhamento. Assim, várias atividades econômicas foram sucessivamente in-
cluídas para abordagem como “Projetos Especiais”. 

São descritos abaixo alguns projetos antigos que permanecem ativos até hoje.

Projeto Marcenarias (1998)

As empresas moveleiras apresentam grande diversidade de equipamentos e proces-
sos de trabalho, conforme características de seus produtos. A VISAT recebe denúncias 
e os CEREST realizam atendimentos de acidentados que, por vezes, configuram casos-
-índice de risco de acidentes. 

No planejamento da abordagem são incluídas marcenarias de portes variados, algu-
mas em escala industrial e outras em atividade próxima do artesanal, classificadas em 
grande, médio e pequeno porte. Nesta condição, foi realizado estudo das variabilidades 
nas condições de trabalho, que impactam na saúde e segurança dos trabalhadores, e 
como abordar as empresas de forma adequada a sua capacidade de investimento.

Nas vistorias realizadas foram evidenciadas frequentes inadequações nas condições 
sanitárias e de conforto para os trabalhadores (Foto 1), além da constatação de riscos em 
máquinas e equipamentos sem segurança (Foto 2). 
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Fonte: Arquivos do CEREST / Coordenação de Saúde do Trabalhador/ SMSA-BH

Foto 1                                                  

Foto 2                                                  

Projeto Marmorarias (2000)

Risco Biológico em banheiro, 
com precárias condições de 
higiene e limpeza.

Serra circular sem proteção do 
disco de corte e de polias.

Nas primeiras vistorias técnicas foram realizadas abordagens de instrução e alerta, 
com recomendações de correções e atendimento a normas legais, mas já sendo veri-
ficadas as responsabilidades e acordados os prazos para atendimento das solicitações, 
compatíveis com capacidade de resposta do empreendimento.

Hoje é possível afirmar que 90% das 12 marcenarias sob vigilância possuem copa 
com água fresca e potável, mesa para lanches, sanitários higienizados e vestiários com 
armários para guarda de pertences pessoais, bem como proteções de peças móveis das 
máquinas, identificadas como causa principal de acidentes.

Em consonância com o programa do Ministério do Trabalho de controle de ruído e 
poeiras fibrogênicas respiráveis em ambientes de trabalho, optou-se por ampla aborda-
gem de marmorarias. Ao longo das interações com trabalhadores e empresas, foi gera-
do um consolidado consistente da realidade desta atividade, sendo possível definir 42 
indicadores de resultados, que foram estabelecidos como matriz e avaliados em quatro 
tempos nas vistorias.

Este projeto teve seu início em 2000 e as 54 empresas que se mantiveram no mercado 
após 18 anos de sua implementação apresentam qualificação de suas práticas, gerando 
bons resultados tanto no controle médico, quanto nas avaliações ambientais ocupa-
cionais. Os Gráficos abaixo exibem 11 dos 42 itens de controle (ASO refere-se a emissão 
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Gráfico 1 - Percentual de exames realizados no PCMSO, Belo Horizonte, 2000-2017 

Gráfico 2 - Percentual de avaliação ambiental nas marmorarias, Belo Horizonte, 2000-2017

regular de Atestado de Saúde Ocupacional para cada funcionário; PCMSO refere-se ao 
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, obrigação legal da empresa de 
manter profissional médico responsável pela atenção ocupacional documentada aos 
trabalhadores; PPRA refere-se ao Programa de Prevenção de Riscos Ambientais constan-
do avaliação e acompanhamento regular pelo profissional de segurança do trabalho):
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Projeto Drogarias (2007)

No acompanhamento e controle sorológico dos trabalhadores vitimados por aci-
dentes com material perfurocortante potencialmente contaminados realizados no CE-
REST no ano de 2007, verificou-se importante ocorrência de acidentes com materiais 
perfurocortantes envolvendo aplicadores de injeções em drogarias. Desta forma, o Pro-
jeto Drogarias surge da necessidade de reconhecimento da realidade desses profissio-
nais por meio de vistorias em drogarias da área de abrangência do CEREST BH/ Barreiro.

Foi evidenciado que na sua maioria, os aplicadores eram balconistas que haviam 
recebido treinamento e certificado em cursos com carga horária de 8 horas, ofertados 
pelo estabelecimento por meio de instituições externas. Observando a grade curricular 
desses cursos foi verificado que nada era abordado com relação à temática dos aciden-
tes com material perfurocortante.

Neste mesmo ano foram realizadas vistorias nas drogarias da área de abrangência do CE-
REST Barreiro (Regionais Barreiro e Oeste), verificando as condições de higiene e segurança 
das salas de aplicação de injeções, conforme normas sanitárias e instruindo suas correções e 
procedimentos em caso de acidentes. Nessas vistorias observou-se ocorrência frequente de 
faxineiras realizando limpeza sem o devido treinamento acerca de risco biológico.

A partir da solicitação da VISAT, foi emitida instrução da Secretaria Municipal de Saú-
de, liberando a vacinação contra hepatite B para os aplicadores de injeções e trabalha-
dores da limpeza e conservação de todas as drogarias, mediante encaminhamento, por 
escrito, pelo farmacêutico responsável. Nessa época a vacina contra hepatite B não era 
disponibilizada para a população em geral, como é hoje.

Outra medida estratégica na busca de redução dos acidentes foi o contato com a 
principal empresa de seringas descartáveis, que reconheceu e passou a incluir o risco 
biológico na grade de seus treinamentos a futuros aplicadores de injeções. Além disso, 
a Saúde do Trabalhador produziu um texto instrutivo que foi publicado na revista da 
referida empresa, que é de circulação nacional, descrevendo os riscos biológicos e pro-
pondo protocolos para minimizá-los.

 Paralelamente, foi produzida a cartilha “Recomendações às drogarias para acidentes 
com perfurocortantes contaminados com material de risco” (Figura 1 e 2), repassada às 
drogarias em todas as vistorias da equipe técnica do CEREST BH/ Barreiro. 
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Figura 1                                                  Figura 2                                                 

Buscou-se apoio do Conselho Regional de Farmácia/MG, que executa fiscalizações 
de todas as drogarias de forma regular, para divulgar as questões de risco biológico. 
Houve publicação de entrevista com nossa equipe em sua revista, direcionada ao tema, 
e compromisso de que seus fiscais passariam a divulgar a cartilha e suas orientações.

Cabe informar que, em conjunto com a assistência às IST- infecções sexualmente 
transmissíveis, foi implantado o protocolo do Ministério da Saúde para atendimento 
de acidentados em acidentes com material perfurocortante, com acompanhamento 
sorológico nos dois CEREST de BH.

Por fim, estão em curso os Projetos Funerárias, Restaurantes e Salões de Beleza, fi-
cando evidente que o trabalho desenvolvido desta forma pelas equipes de VISAT cria 
ambiente motivador para uma “melhoria contínua”. 

TRANSTORNOS MENTAIS E DO COMPORTAMENTO
RELACIONADOS AO TRABALHO

Cléber Augusto Lapadula Heckert

Transtornos mentais e do comportamento relacionados ao trabalho são aqueles resul-
tantes de situações do processo de trabalho, provenientes de fatores pontuais como ex-
posição a determinados agentes tóxicos, até a completa articulação de fatores relativos à 
organização das atividades laborais, como a divisão e parcelamento das tarefas, as políticas 
de gerenciamento das pessoas, do assédio moral e a estrutura hierárquica organizacional (1).

Segundo estimativa da Organização Mundial de Saúde, os transtornos mentais leves 
acometem cerca de 30% dos trabalhadores ocupados, e os transtornos mentais graves, 
cerca de 5 a 10% (1). Em Belo Horizonte, no ano de 2015, haviam 1.216.511 pessoas 
com vínculos de trabalho formal em dezembro. Portanto, seria esperado que cerca de 
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364.953 trabalhadores poderiam apresentar algum tipo de doença mental relacionada 
ao trabalho. Desta forma, como apresentado abaixo, observou-se registros que apon-
tam para subnotificação em Belo Horizonte, mas não é exclusividade de nossa capital. 
Outros exemplos advêm de estudos no estado da Bahia, onde no período de 2007 a 
2012 só foram notificados ao SINAN 211 casos (5) e no Rio Grande do Norte, onde de 
2007 a 2009, foram notificados 32 casos (6). 

No mundo moderno, onde as condições de insegurança no emprego, a precarização do 
mercado de trabalho e as pressões sobre os trabalhadores são cada vez maiores, aumenta-
-se a cada dia a repercussão sobre a saúde mental. Outro fator extremamente importante 
na atualidade é a violência crescente que atinge os trabalhadores de diversas categorias.

Ambientes que impossibilitam a manifestação e as sugestões dos trabalhadores em 
relação à organização do trabalho desempenhado provocarão tensão e, por conseguin-
te, sofrimento e distúrbios mentais. Essa insatisfação não é percebida apenas pela do-
ença, mas também nos índices de absenteísmo e nos conflitos em diversas esferas (2).

O Quadro 1 demonstra o aumento crescente dos afastamentos por doença mental 
no município de Belo Horizonte. Estes dados referem-se aos atestados emitidos no mu-
nicípio, nas unidades de atendimento do SUS, que possuem prontuário eletrônico.

Ano Atestados por grupo 
de CID 10 "F"

Total de
atestados Percentual

2013 270 41.625 0,65
2014 1.262 98.420 1,28
2015 3.700 254.039 1,45
2016 4.047 267.988 1,51
2017* 816 35.042 2,32

Quadro 1 - Percentual dos afastamentos por transtorno mental no município de Belo Hori-
zonte no período de 2013 a 2017* em relação ao total de atestados emitidos

*Dados até a data de 03/03/2017
Fonte: SISREDE/ASTIS/SMSA

Diversos são os agravos mentais que podem se relacionar com o trabalho. Dentre 
estes, o burnout e as síndromes pós-traumáticas estão em franca ascensão.

A Portaria MS n.° 1.339/1999 lista como doenças relacionadas ao trabalho os seguin-
tes agravos:

• Demência em outras doenças específicas classificadas em outros locais (F02.8)
• Delirium, não-sobreposto à demência, como descrita (F05.0)
• Transtorno cognitivo leve (F06.7)
• Transtorno orgânico de personalidade (F07.0)
• Transtorno mental orgânico ou sintomático não especificado (F09)
• Alcoolismo crônico (relacionado ao trabalho) (F10.2)
• Episódios depressivos (F32)
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• Estado de estresse pós-traumático (F43.1)
• Neurastenia (inclui síndrome de fadiga) (F48.0)
• Outros transtornos neuróticos especificados (inclui neurose profissional) (F48.8)
• Transtorno do ciclo vigília-sono devido a fatores não-orgânicos (F51.2)
• Sensação de estar acabado (síndrome de burnout, síndrome do esgotamento 

profissional) (Z73.0) 

Um exemplo de que as doenças mentais relacionadas ao trabalho vêm crescendo 
de forma considerável nos últimos anos é apresentado pelo número de benefícios con-
cedidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (Gráfico 3). Nesta situação são 
equiparadas ao acidente de trabalho, conforme legislação previdenciária. Atualmente 
já é a terceira principal causa de afastamento do trabalho, representando trabalhadores 
que ficaram mais de 15 dias afastados de suas atividades.

Gráfico 3 - Acidentes do trabalho por Capítulo de CID10 (F40-F48): Transtornos neuróticos, 
transtornos relacionados com o “stress” e transtornos somatoformes, BRASIL

 
Fonte: AEAT - 2013/Previdência Social

Diversas categorias de trabalhadores têm demonstrado maior probabilidade em de-
senvolver doenças mentais devido a vários fatores relacionados a sua atividade laboral, 
como condutores de veículos, operadores de telemarketing, bancários, dentre outros. 

Desde o ano 2004, o Ministério da Saúde, por meio do Sistema Nacional de Agravos 
de Notificação – SINAN, dispõe de uma ficha para notificação dos casos de doença men-
tal relacionados ao trabalho (Vide Anexo). Nela contêm importantes campos (ocupação 
do trabalhador, diagnóstico, dentre outras) que devidamente preenchidos geram in-
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formações epidemiológicas para subsidiar intervenções nos fatores determinantes das 
doenças e um panorama deste agravo no território nacional. 

Em Belo Horizonte, no período de 2007 a setembro de 2016, foram notificados 150 
agravos deste tipo, a maior parte ocorrida em mulheres (64,7%), na faixa etária de 25 a 49 
anos (77,4%). As notificações partiram de diversos locais de atendimento, sendo o Centro 
de Referência em Saúde do Trabalhador de Belo Horizonte - CEREST BH – a principal 
unidade notificadora, respondendo por 84% das mesmas. Nos Quadros 2 e 3 verificam-se 
as principais ocupações informadas e o ramo de atividade econômica ao qual o trabalha-
dor pertence, respectivamente. Já no Quadro 4 observam-se os diagnósticos apresenta-
dos baseados na Classificação Internacional de Doenças - CID 10. Neste último, pode-se 
observar como as reações ao stress grave e transtornos de adaptação e os quadros de 
transtorno de humor são importantes em doenças mentais relacionadas ao trabalho.

OCUPAÇÃO N %
OPERADOR DE TELEMARKETING 57 38,00
BANCÁRIOS 15 10,00
PROFISSIONAIS DE SAÚDE DE NÍVEL SUPERIOR 13 8,67
MOTORISTAS 13 8,67
PROFISSIONAIS DE SAÚDE DE NÍVEL MÉDIO 11 7,33
CARTEIROS E ASSEMELHADOS 6 4,00
AUXILIAR ESCRITÓRIO/ADMINISTRATIVO 5 3,33
VIGILANTES 5 3,33
COBRADOR/FISCAL DE TRANSPORTE COLETIVO 3 2,00
ENGENHEIROS 2 1,33
GERENTES 2 1,33
OUTROS 18 12,00
TOTAL 150 100,00

Quadro 2 - Transtornos mentais relacionados ao trabalho por ocupação (2007 – set 2016), 
Belo Horizonte

Fonte: SINAN NET/GESAT/DPSV/SUPVISA/SMSA-PBH
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Quadro 3 - Transtornos mentais relacionados ao trabalho por atividade econômica (2007 – 
set 2016), Belo Horizonte

Quadro 4 - Transtornos mentais relacionados ao trabalho por diagnóstico (2007 – set 2016), 
Belo Horizonte

ATIVIDADES ECONÔMICAS (CNAE) N %
SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS 58 38,67
CORREIO E TELECOMUNICAÇÕES 23 15,33
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL 23 15,33
INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA EXCLUSIVE SEGUROS E PREVIDÊN-
CIA PRIVADA

15 10,00

TRANSPORTE TERRESTRE 6 4,00
COMÉRCIO 5 3,33
SAÚDE E SERVIÇOS SOCIAIS 4 2,67
CONSTRUÇÃO 4 2,67
OUTRAS ATIVIDADES ECONÔMICAS 12 8,00
TOTAL 150 100,00

DIAGNÓSTICO (CID 10) N %
F43 - REAÇÕES AO STRESS GRAVE E TRANSTORNOS DE ADAPTAÇÃO 72 48,00
F32 / F33 - EPISÓDIOS DEPRESSIVOS 45 30,00
F40 / F41 - TRANSTORNOS FÓBICOS ANSIOSOS 17 11,33
T74.3 - ABUSO PSICOLÓGICO 4 2,67
OUTROS TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORTAMENTAIS 12 8,00

Fonte: SINAN NET/GESAT/DPSV/SUPVISA/SMSA-PBH

Fonte: SINAN NET/GESAT/DPSV/SUPVISA/SMSA-PBH

O trabalhador que sofre com um agravo deste tipo deve ser avaliado em relação ao 
afastamento das atividades, ter sua doença notificada e tratada adequadamente. 

Uma grande dificuldade em conhecer a realidade deste agravo está na subnotificação 
do mesmo. Todo caso relacionado ao trabalho deveria ser notificado por um profissional de 
saúde. Desta forma ter-se-ia uma melhor visão do problema podendo, assim, ser tratado de 
forma adequada pelos serviços de saúde e outras esferas envolvidas no mundo do trabalho.

O estado de estresse pós-traumático configura-se como uma importante doença do 
trabalho. Caracteriza-se como uma resposta tardia e/ou protraída a um evento ou situa-
ção estressante (de curta ou longa duração) de natureza excepcionalmente ameaçado-
ra ou catastrófica. O paciente experimentou, testemunhou ou foi confrontado com um 
evento ou eventos que implicaram morte ou ameaça de morte, lesão grave ou ameaça 
da integridade física a si ou a outros (2). Quadro muito comum em trabalhadores que 
passam por situações capazes de causar lesões físicas, como trabalhadores de segurança.



13

Edição nº 1 - Janeiro de 2019

Outra situação muito frequente é a síndrome do esgotamento profissional (burnout), 
que se caracteriza como um tipo de resposta prolongada a estressores emocionais e 
interpessoais crônicos no trabalho. Exaustão emocional (sentimentos de desgaste emo-
cional e esvaziamento afetivo); despersonalização (reação negativa, insensibilidade ou 
afastamento excessivo do público que deveria receber os serviços ou cuidados do pa-
ciente) e diminuição do envolvimento pessoal no trabalho (sentimento de diminuição 
de competência e de sucesso no trabalho) são as principais características desse agravo. 
Trabalhadores do setor de educação e saúde são exemplos deste quadro.

Alguns trabalhos têm determinadas características que podem levar ao etilismo, 
sendo este uma forma de escape, defesa. Ocorre especialmente em ocupações que se 
caracterizam por serem socialmente desprestigiadas, como as que implicam contato 
com cadáveres, lixo ou dejetos em geral; atividades em que a tensão é constante e ele-
vada, como nas situações de trabalho perigoso (transportes coletivos, estabelecimen-
tos bancários, construção civil), de grande densidade de atividade mental (repartições 
públicas, estabelecimentos bancários e comerciais), de trabalho monótono, que gera 
tédio, trabalhos em que a pessoa trabalha em isolamento do convívio humano (vigias); 
situações de trabalho que envolvem afastamento prolongado do lar (viagens frequen-
tes, plataformas marítimas, zonas de mineração) (2). Para exemplificar, estudos realiza-
dos com garis/coletores de lixo mostram ser comum a ingestão de bebidas alcoólicas 
pelos trabalhadores de coleta de lixo pesquisados na periferia da cidade de São Paulo 
e em Juiz de Fora – MG, um índice de possível dependência alcoólica de 7,4% quando 
comparado com o índice da população em geral que é de 3,8% (3,4). 

Episódios depressivos também podem se relacionar com o trabalho. Além dos es-
tressores psicológicos, podem estar relacionados com substâncias químicas: brometo 
de metila; chumbo e seus compostos tóxicos; manganês e seus compostos tóxicos; 
mercúrio e seus compostos tóxicos; sulfeto de carbono; tolueno e outros solventes aro-
máticos neurotóxicos; tricloroetileno, tetracloroetileno, tricloroetano e outros solventes 
orgânicos halogenados neurotóxicos; outros solventes orgânicos neurotóxicos. Alguns 
estudos têm mostrado prevalências maiores de depressão em digitadores, operadores 
de computadores, datilógrafas, advogados, educadores especiais e consultores (2).

A prevenção destas doenças tem fundamental importância na redução do número 
de casos. A principal ação deve basear-se em uma vigilância constante dos ambientes 
de trabalho com intervenções diretas e indiretas na organização do mesmo, além de 
uma assistência atenta para o fato. Também é importante fortalecer a participação do 
trabalhador nas relações laborais.

A melhoria da notificação é de fundamental importância na abordagem destes agra-
vos. A capacitação dos profissionais da saúde em geral, incluindo os da Atenção Primá-
ria, e a sensibilização dos especialistas dos serviços de Saúde Mental, no diagnóstico 
adequado e, principalmente, na suspeição da atividade laboral como causa do adoeci-
mento, provavelmente levaria a um número muito maior destas notificações. 
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Anexo:

    |    |    |    |    |    |    |    |    |

    |    |    |    |    |    |    |    |    |

NºRepública Federativa do Brasil
Ministério da Saúde

SINAN

FICHA DE INVESTIGAÇÃO
SISTEMA DE INFORMAÇÃO  DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO

DOENÇA RELACIONADA AO TRABALHO
TRANSTORNOS MENTAIS RELACIONADOS AO TRABALHO

Definição de caso: Transtornos mentais e do comportamento relacionados ao trabalho são aqueles resultantes de situações do
processo de trabalho, provenientes de fatores pontuais como exposição á determinados agentes tóxicos, até a completa
articulação de fatores relativos á organização do trabalho, como a divisão e parcelamento das tarefas, as políticas de
gerenciamento das pessoas, assédio moral no trabalho e a estrutura hierárquica organizacional. Transtornos mentais e do
comportamento, para uso deste instrumento, serão considerados os estados de estresses pós-traumáticos decorrentes do
trabalho (CID F 43.1).

Doença Relacionada ao Trabalho/ transtornos mentais relacionados ao trabalho

Dados Complementares do Caso

A
nt

ec
ed

en
te

sE
pi

de
m

io
ló

gi
co

s

Dados da Empresa Contratante

31 Ocupação

32 Situação no Mercado de Trabalho

99 - Ignorado

Tempo de Trabalho na
Ocupação

    |

33
01- Empregado registrado com carteira assinada
02 - Empregado não registrado
03- Autônomo/ conta própria
 04- Servidor público estatuário

 05 - Servidor público celetista
 06- Aposentado
 07- Desempregado
08 - Trabalho temporário

09 - Cooperativado
10- Trabalhador avulso
11- Empregador
12- Outros

O Empregador é Empresa Terceirizada45
1- Sim                2 - Não               3 - Não se aplica         9- Ignorado

Atividade Econômica (CNAE)36

Bairro

Município

Endereço

Ponto de Referência

    |
UF

41

43

37 38

40

44 (DDD) Telefone
 |

Distrito39

42 Número

1 - Hora
2 - Dia
3 - Mês
4 - Ano

SVS          27/09/2005

D
ad

os
de

R
es

id
ên

ci
a

N
ot

ifi
ca

çã
o

In
di

vi
du

al

Unidade de Saúde (ou outra fonte notificadora)

Nome do Paciente

Tipo de Notificação

Município de Notificação

Data do Diagnóstico

    |     |     |    |    |

1

5

6

8

 |  |
7

Data de Nascimento

    |     |     |    |    |
9

 |  |

2 - Individual

D
ad

os
G

er
ai

s

Nome da mãe16

11 M - Masculino
F - Feminino
I - Ignorado    |    |

Número do Cartão SUS

   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
15

1-1ºTrimestre    2-2ºTrimestre       3-3ºTrimestre10 (ou) Idade  Sexo
4- Idade gestacional Ignorada    5-Não      6- Não se aplica
9-Ignorado

Raça/Cor13Gestante12

14 Escolaridade

1 - Hora
2 - Dia
3 - Mês
4 - Ano

0-Analfabeto     1-1ª a 4ª série incompleta do EF (antigo primário ou 1º grau)    2-4ª série completa do EF (antigo primário ou 1º grau)
3-5ª à 8ª série incompleta do EF (antigo ginásio ou 1º grau)    4-Ensino fundamental completo (antigo ginásio ou 1º grau)     5-Ensino médio incompleto (antigo colegial  ou 2º grau )
6-Ensino médio completo (antigo colegial  ou 2º grau )   7-Educação superior incompleta     8-Educação superior completa     9-Ignorado   10- Não se aplica

    |
UF4

Data da NotificaçãoAgravo/doença

    |     |     |    |    |
32

 |  |
Código (CID10)

DOENÇA RELACIONADA AO TRABALHO/     F99
TRANSTORNOS MENTAIS
RELACIONADOS AO TRABALHO

    |    |    |    |    |    |
Código

35 Nome da Empresa ou Empregador34 Registro/ CNPJ ou CPF

    |    |    |    |    |    |    |     |     |

1-Branca     2-Preta         3-Amarela
4-Parda       5-Indígena     9- Ignorado

    |    |    |    |    |
Código (IBGE)

    |    |    |    |    |
Código (IBGE)

CEP

Bairro

Complemento (apto., casa, ...)

    |    |    |    |   -   |    |
Ponto de Referência

País (se residente fora do Brasil)

23

26

20

28 30Zona29

22 Número

1 - Urbana     2 - Rural
3 - Periurbana  9 - Ignorado

(DDD) Telefone

27

Município de Residência

    |
UF17 Distrito19

Geo campo 124

Geo campo 225

    |    |    |    |    |
Código (IBGE)

Logradouro (rua, avenida,...)

Município de Residência18

    |    |    |    |    |
Código (IBGE)

2121

    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
Código

Sinan NET
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    |

C
on

cl
us

ão

56 Se Óbito, Data

    |     |    |    | |  |
Foi emitida a Comunicação de Acidente do Trabalho

1-Sim             2 - Não         3- Não se aplica         9- Ignorado

57

T
ra

ns
to

rn
os

m
en

ta
is

Hábitos49

Alcool
Psicofármacos

1- Sim    2- Não   9- Ignorado

48 Diagnóstico Específico

CID 10     |    |    |

46 Tempo de Exposição ao Agente de Risco

    |

Regime de Tratamento
1- Hospitalar      2 - Ambulatorial

47

In
ve

st
ig

ad
or

Município/Unidade de Saúde

    |    |    |    |    |    |
Cód. da Unid. de Saúde

Nome Função Assinatura

Informações complementares e observações

Drogas psicoativas

Hábito de Fumar

1- Sim                 2- Não
3- Ex- fumante    9- Ignorado

50 Tempo de Exposição ao tabaco

    |

51

Conduta Geral
Afastamento da situação de desgaste mental

52

1-Sim   2 - Não
Adoção de proteção individual

Adoção de mudança na
organização do trabalho

Adoção de proteção coletiva

Nenhum Outros_____________________

Afastamento do local de
trabalho

1-Sim    2 - Não   9- Ignorado

53 Há ou houve outros trabalhadores com a
mesma doença no local de trabalho?

1-Sim    2 - Não   9- Ignorado

54 O paciente foi encaminhado a um Centro de Atenção Psicossocial (CAPES)
no SUS ou outro serviço especializado em tratamento de transtornos

Evolução do Caso
1- Cura    2- Cura não confirmada    3- Incapacidade Temporária    4- Incapacidade Permanente Parcial    5- Incapacidade Permanente Total
6- Óbito por doença relacionada ao trabalho       7- Óbito por Outra Causa      8- Outro        9- Ignorado

55

Doença Relacionada ao Trabalho/ transtornos mentais relacionados ao trabalho

1 - Hora    2 - Dia
3 - Mês    4 - Ano

1 - Hora    2 - Dia
3 - Mês    4 - Ano

SVS          27/09/2005Sinan NET
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PERFIL DAS VÍTIMAS DE ACIDENTES GRAVES DE TRABALHO 
EM MEMBROS SUPERIORES OU MÃOS NOTIFICADOS NO 

SINAN BELO HORIZONTE E SUA ABORDAGEM NA RENAST
Adriana Silva Drumond

Gabriel Mendes
Maria Cristina da Fonseca

Patrícia Cantarino
Viviane Duarte Merllo 

A Rede de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador (RENAST) foi implementada no 
SUS em 2003, com o objetivo de oferecer uma atenção diferenciada aos trabalhadores. 
A RENAST deve estar integrada e articulada com as linhas de cuidado da atenção básica, 
da média e alta complexidade ambulatorial, pré-hospitalar e hospitalar, por meio do 
Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST). Estes centros desempenham 
as funções de suporte técnico, de educação permanente, de coordenação de projetos 
de promoção, vigilância e assistência à saúde do trabalhador (ST), tornando-se polos 
irradiadores de experiências de caráter sanitário e de base epidemiológica.

Os acidentes de trabalho (AT) são uma das principais causas de afastamento dos tra-
balhadores do campo produtivo, sendo considerado um problema de saúde pública no 
Brasil e no mundo. O Anuário Estatístico da Previdência Social (AEPS) registrou, em 2013, 
por meio das Comunicações de Acidentes de Trabalho (CAT) um total de 717.911 AT no 
Brasil. Destes, 272.927 (38%) referem-se aos AT envolvendo membros superiores ou mãos.                                      

Em Belo Horizonte, as CAT são também utilizadas como fonte para preenchimento 
do Sistema de Investigação de Agravos de Notificação (SINAN). No ano de 2013 em Belo 
Horizonte, foram notificados no SINAN 1.831 AT, sendo que 784 (42%) correspondiam a 
acidentes envolvendo membros superiores ou mãos. Os casos de AT notificados no SI-
NAN são informados ao CEREST – BH para acompanhamento clínico e ações de vigilân-
cia. Considerando o número de AT que acometem os membros superiores ou mãos e 
as possíveis consequências físicas e funcionais que este tipo de lesão pode acarretar, os 
profissionais do CEREST Belo Horizonte, em uma parceria com a Pontifícia Universidade 
Católica de Minas Gerais/ Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde (PUC Minas/ICBS), 
realizaram um estudo com os seguintes objetivos: 

1- Descrever características dos AT graves que acometeram membros superiores ou 
mãos, registrados no SINAN nas Regionais Barreiro, Noroeste e Oeste, no período 
de janeiro a dezembro de 2013; 

2 - Avaliar o acompanhamento do trabalhador acidentado na rede de serviços de saúde;
3 - Referenciar às equipes de vigilância em Saúde do Trabalhador a localização dos 

AT para investigação e ações preventivas.  

O estudo foi viabilizado por meio do Programa de Educação pelo Trabalho para a 
Saúde - Vigilância em Saúde (PET/VS), edital nº 28 de 22 de novembro de 2012, no perío-



18

BOLETIM DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - Vigilância à Saúde do Trabalhador

do de maio de 2013 a maio de 2015, sendo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
da PUC Minas e pela SMSA no parecer nº 690.887.

A partir das notificações do SINAN BH, foram levantados dados relativos ao traba-
lhador acidentado: sexo, faixa etária, ocupação conforme a Classificação Brasileira de 
Ocupações (CBO) e situação de capacidade laboral após o acidente. 

Em relação ao acidente, foram coletados os seguintes dados: tipo de acidente, local 
de ocorrência, ramo de atividade econômica da empregadora (de acordo com a Classi-
ficação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE), se empregadora é empresa tercei-
rizada e se houve outros trabalhadores atingidos. 

Com relação à lesão e ao tratamento após o acidente, foram coletadas informações 
sobre regime de tratamento, evolução do caso, partes do corpo atingidas e diagnóstico 
da lesão - conforme a Classificação Internacional de Doenças-10 (CID-10). 

Após o levantamento das notificações, foi realizado contato telefônico com os tra-
balhadores acidentados ou membros da Equipe de Saúde da Família (ESF) de sua refe-
rência de domicílio, para obtenção de informações referentes ao tratamento realizado 
ou em realização e condição atual de saúde e sua restrição no retorno ao trabalho. Caso 
houvesse interesse do trabalhador, seriam agendadas uma entrevista com a assistente 
social e avaliações clínicas com o médico do trabalho e fisioterapeuta do CEREST - BH. 
As informações referentes ao tipo de acidente e seu local de ocorrência foram disponi-
bilizadas para as equipes de vigilância do CEREST - BH. 

Os dados coletados foram digitados em um banco desenvolvido no Excel® e para 
a análise estatística, utilizou-se o programa IBM SPSS, versão 19.0 (IBM Corp., Armonk, 
Estados Unidos). Os resultados descritivos dos AT foram obtidos utilizando frequências e 
porcentagens para as diversas variáveis, referenciadas por regional.

Para comparação de proporções das diversas características avaliadas, utilizou-se o 
teste Qui-Quadrado de Pearson. Considerou-se o nível de significância de 5% para as 
comparações, sendo que p-valor menor que 0,05 indica que há significância estatística.

Os resultados mostraram que das 147 notificações de AT das três regionais, 62 (42,2%) 
ocorreram na Noroeste, 45 (30,6%) na Regional Barreiro e 40 (27,2%) na Oeste. 

Para 145 trabalhadores acidentados foram emitidas as CAT. A maior parte dos aciden-
tes ocorreu nas instalações dos contratantes (61,6%), destacando-se que nas Regionais 
Oeste e Noroeste, cerca de 30% ocorreram em via pública. Na maioria dos casos, o em-
pregado não era terceirizado.

Conforme a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), as atividades 
com maior ocorrência dos AT foram no comércio, reparação de veículos automotores, 
objetos pessoais e domésticos, na indústria da transformação e na construção.  Na Oeste 
observou-se participação também das atividades imobiliárias, aluguéis e serviços pres-
tados as empresas.

O acidente típico (que acontece no exercício da atividade ocupacional) foi o mais 
frequente (os acidentes no trajeto ao trabalho ou no retorno ao domicílio, são legalmen-
te equiparados  a AT)  e não houve outros trabalhadores atingidos no mesmo evento, 
resultado similar entre as três regionais. 

Em relação ao regime de tratamento após o acidente, observou-se que a maioria dos 
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trabalhadores (75,7%) recebeu tratamento ambulatorial e a evolução do caso foi para 
incapacidade temporária, tendo como parte do corpo mais acometida a mão, segui-
da de membro superior. Destaca-se que 10,2% dos trabalhadores acidentados nas três 
regionais evoluíram com incapacidade parcial permanente, destacando-se a Regional 
Barreiro com 20%.

De acordo com a Classificação Internacional de Doenças (CID-10), os diagnósticos 
mais frequentes foram fraturas ao nível de punho e mão / antebraço / ombro e braço 
para todas as regionais.

O resultado deste estudo mostrou uma realidade semelhante a outras investigações 
referentes aos AT ocorridos em diferentes regiões brasileiras. O trabalhador acidenta-
do era do sexo masculino (82,3%), estava em idade produtiva (20 a 49 anos de idade), 
executava atividades ocupacionais majoritariamente na produção de bens em serviços 
industriais, nos ramos do comércio e na reparação e manutenção de veículos automo-
tores, objetos pessoais e domésticos. 

As atividades econômicas mais prevalentes encontradas, que englobam a fabrica-
ção de produtos de madeira, de papel, de metal e manutenção de máquinas, foram as 
responsáveis pela maior parte dos AT. Esta situação assemelha-se à conclusão de outros 
estudos epidemiológicos e nas avaliações em serviços de assistência, seja na urgência 
ou na reabilitação. 

A constatação de que determinados tipos de AT ocorrem mais em certos setores da 
indústria ou estão relacionados a certo tipo de equipamento auxilia o desenvolvimento 
de ações preventivas no ambiente do trabalho e em ações educativas. 

Na construção civil foi observado que muitos AT se relacionavam à falta do uso de 
equipamentos de proteção individual, assim como à falta de informação sobre riscos 
específicos e conduta para sua prevenção, seja por medidas individuais ou coletivas. 

Neste estudo chamou a atenção a falta de associação entre a ocupação dos traba-
lhadores e sua faixa etária com as lesões em membros superiores ou mãos. Esta situa-
ção divergiu de outros estudos referentes ao perfil de acidentes de trabalho em região 
produtora de calçados, de casos de acidentes de trabalho atendidos em serviços de 
reabilitação e de estudos retrospectivos sobre lesões traumáticas em mão, onde os AT 
ocorreram com trabalhadores que executam suas atividades ocupacionais manejando 
máquinas, equipamentos e ferramentas perfuro-cortantes e instalações elétricas, e sua 
faixa etária estava entre 18 e 60 anos. Essa diferença na associação estatística, foi atribu-
ída ao pequeno número de notificações pesquisadas. 

A escolaridade do trabalhador, que em alguns estudos se mostra um fator preditivo 
para a ocorrência de acidentes, não estava registrada na maior parte das notificações ao 
SINAN, por não haver este dado nas CAT, principal fonte utilizada. 

Quase todos os trabalhadores receberam atendimento médico após o AT, seja em 
nível ambulatorial ou hospitalar, porém apenas 33 trabalhadores atenderam as ligações 
da equipe do CEREST/PET, 23 responderam que não tinham interesse ou disponibilida-
de para acompanhamento no CEREST - BH porque, ou utilizavam o sistema privado de 
saúde ou estavam recuperados ou não tinham como perder o dia de trabalho. Os 10 
restantes compareceram ao CEREST - BH para avaliação da condição clínica e funcional. 
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Observa- se baixa adesão ao acompanhamento voluntário pelo CEREST - BH, mesmo na-
queles que apresentavam lesões mais graves, como amputações, grupo que poderia se 
beneficiar mais na reabilitação e orientação previdenciária, em um serviço especializado.

Apesar do reconhecido subregistro, a notificação dos agravos de ST são de impor-
tância para a programação das ações de vigilância, que poderão ser direcionadas às 
atividades de reconhecida situação de risco, como no caso em tela, específico para aci-
dentes graves acometendo mãos e membros superiores.

Esse estudo sinaliza que a RENAST ainda está pouco integrada e articulada com as 
linhas de cuidado da atenção básica e da média complexidade, o que poderia fornecer 
ao acidentado, qualificação de seu atendimento em reabilitação e orientação previden-
ciária por meio do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST).
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