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Área Técnica de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora 



A Política de Saúde do Trabalhador e da 
Trabalhadora Município de São Paulo. 

Plano Municipal 2014/2017 

Campanha: Profissional de Saúde Notifique! 
a) Intensificar a notificação de Acidente de Trabalho- AT, AT 

com exposição a material biológico e intoxicação exógena 
relacionada ao trabalho.  

b) Notificar todas as Doenças Relacionadas ao Trabalho – 
DRT, suspeitas e casos confirmados.  

Notificação Universal de Agravos Relacionados ao 
Trabalho - estratégia para valorização da saúde do 
trabalhador e da trabalhadora e implementação do 
Código Sanitário Municipal Lei 13.725, de 9/01/2004 



Acidentes de Trabalho - AT 

AT com Exposição Material Biológico - AT EMB 

Intoxicação Exógena 

Doenças Relacionadas ao Trabalho - DRT 

Suspeitas de Doenças Relacionadas ao Trabalho - 
Suspeita DRT 

Profissional de Saúde Notifique! 

Página de Saúde do Trabalhador no Portal da PMSP 
www.prefeitura.sp.gov.br/saude/strabalhador 

Notificação Universal  
(todos agravos em todos os  serviços)  



Acidente de Trabalho - Notificação Universal = Notificar em 
todos serviços de saúde, todos os AT, incluindo: AT<18 anos, 
fatais, com mutilações (graves) e não graves na Ficha de 
investigação epidemiológica na FIE AT Municipal/SINAN.  

Acidente com Exposição a Material Biológico – Notificar na 
FIE AT EMB/SINAN. Assistência imediata PS/Hospital Regional 

Intoxicação Exógena Relacionada ao Trabalho - Notificar 
suspeitas e casos confirmados,  agudos e crônicos na ficha de 
investigação de intoxicação exógena - FIIE do SINAN e 
preencher campo que identifica a relação com o trabalho. 

Notificações consolidadas 









MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

Notificação Universal  - Todas as DRT em todos os  

Serviços de Saúde 

 

Doenças Relacionadas ao Trabalho - DRT 
Implantação 2016 

Brasil = Subnotificação imensa 

Notificação nacional preconizada só para algumas unidades e 

algumas doenças - Portaria Nacional 1974/2014 e 1271/2014. 

 

Estado de São Paulo = captação de dados mínima 

DRT com implantação não sistematizada 



Suspeitas  de DRT - notificar na ficha municipal de 
Notificação de Suspeita e Doença Relacionada ao 
Trabalho, Municipal - FIE Suspeita e DRT  

Outros agravos confirmados sem ficha específica -  
notificar na FIE Suspeita e DRT Municipal 

6 agravos  com prioridade nacional - notificar nas FIE 
– SINAN específicas dos agravos, após confirmação 
diagnóstica. 

Suspeita e Doenças Relacionadas ao Trabalho DRT 





6 agravos com prioridade nacional - FIE específica 
do SINAN:   

1 - Câncer Relacionado ao Trabalho; 

2 - Dermatoses Ocupacionais; 

3 - Lesões por Esforços Repetitivos /Distúrbios Osteo-
musculares - LER/DORT;  

4 - Perda Auditiva Induzida por Ruído - PAIR;  

5 - Pneumoconioses Relacionadas ao Trabalho;  

6 - Transtornos Mentais Relacionados ao Trabalho. 
www.prefeitura.sp.gov.br/saude/strabalhador 

 
 
 

Doenças Relacionadas ao Trabalho - DRT: 
 Casos Confirmados 



Considera-se caso: 

Quando houver suspeita de que o trabalho ou as condições em que 

é realizado sejam fatores de risco à saúde, constituindo-se como 

causa necessária ou contributiva ou ainda agravante de doenças 

decorrentes de exposição dos trabalhadores a múltiplos fatores de 

risco em que as condições de trabalho possam aumentar a 

probabilidade de sua ocorrência, provoquem distúrbio latente ou 

agravem doença já estabelecida. Podem ser demonstradas pela 

clínica, exames complementares ou por nexo epidemiológico. 

Doenças ainda não confirmadas e as confirmadas que não têm 
FIE específica serão notificadas na Ficha de Suspeita e DRT . 

Suspeita e Doenças Relacionadas ao 
Trabalho DRT 



. Os campos obrigatórios e  

essenciais são básicos para 

identificação e investigação do 

caso.  

Os campos “obrigatórios”, não 

preenchidos, levarão ao não 

registro da ficha, obrigando o 

reinicio de sua digitação. 

Pesquisar e preencher: 

- Identificação do  trabalhador e 

empregador /empresa contratante.  

- Descrição da ocupação e aquilo 

que a empresa /empregador faz, 

além do CNAE, se possível. 

- Se o empregador é empresa 
intermediária (terceira ou quarta). 



Identificar:  
- Empresa Principal, 
- Intermediárias (terceira/quarta) 
- local de trabalho, se diverso, 
- Nº da FIE específica  após con-
firmar o caso e preencher a ficha 
própria (6 agravos do SINAN).  

Registrar se:  
a) Houver outros casos similares 
no local de trabalho e atividade; 
b) O trabalhador já teve acidente 
ou outras doenças relacionados 
ao trabalho; 
c) O trabalhador foi transferido 
ou demitido após sintomas da 
doença.  



Outras Notificações em Saúde do Trabalhador 
Importante para rastreamento, acompanhamento e investigação 

Assédio Moral = notificação na FIE de Suspeita de DRT, pode 
se tornar “Transtorno Mental Relacionado ao Trabalho 
 

Suspeitas e casos de “asma ocupacional” = notificação na FIE 
de Suspeita de DRT,  (possível futura FIE própria municipal) 
 

Violências interpessoais ao trabalhador = Notificação FIE de 
Violência do SINAN (no trabalho ou trajeto). Atentar Item 66 
para caracterização e investigação. 1 = Sim = “violência 
relacionada ao trabalho”. O item 52 local, assinalando como 
comércio, indústria/construção ou outro, não basta para 
caracterizar a relação com o trabalho.  
Anotar  o empregador, seu endereço e local de trabalho no 
campo aberto. 





Agravos à Saúde do 
Trabalhador no 

Município de São Paulo  
 
 

Notificação universal  
 

Todos os agravos 
relacionados ao trabalho 

por  
Todos os serviços e 

profissionais de saúde  
 

 



SUVIS - Comunicação Rápida para investigação: 
Memorando para o CRST com cópia para COVISA  e 
comunicação telefônica: 
• Acidentes graves, fatais e < 18ª 
• Intoxicação Aguda Relacionada ao Trabalho 
• Acidentes com exposição a material biológico 

priorizar locais c/ > incidência, inspeção conjunta  
SUVIS Regional/SUVIS/Local/CRST/COVISA 
(Vigilância em Saúde do Trabalhador junto com Serviços 
de Saúde). 

 

Usar bom senso: priorizar locais com maior 
incidência, casos graves. 
• Intoxicação Crônica Relacionada ao Trabalho 
• Doenças Relacionadas ao Trabalho relevantes  



Notificação de Suspeita e DRT 
Relevância: fazer com que o profissional de saúde pense em DRT, 
propiciar o seguimento de pacientes suspeitos até a confirmação e 
visualizar a distribuição das DRT no município e os setores com maior 

incidência. 
•Implantação: priorização e planejamento locorregional. 
•Capacitação inicial: encontros centrais das 26 SUVIS  
•SUVIS: responsabilidade = capacitação dos serviços de Saúde 
do SUS e fora do SUS, abordagem de serviços com definição 
de cronograma. Digitação em futuro próximo.  
•CRST: Revisão de FIE, participar da implantação na RAS, 
instituições de ensino da saúde, de privados prioritários; 
matriciamento da ST na RAS, digitação durante implantação. 
•Conteúdo: Qualificação da notificação de AT e Intoxicações; 
Suspeita e Doença Relacionada ao Trabalho; 6 prioridades 
nacionais. 



Área Técnica em Saúde do Trabalhador 

 
Tel.: 33972262 - 34346916 
    
E-mail: saudedotrabalhador@prefeitura.sp.gov.br 

 
Site: www.prefeitura.sp.gov.br/saude/strabalhador  

 
 

Sheila Duarte Pereira 

mailto:saudedotrabalhador@prefeitura.sp.gov.br
http://www.prefeitura.sp.gov.br/saude/strabalhador


Importante na FIE de Suspeita e DRT: 

Informações Complementares e Observações 

Nº da FIE específica - casos confirmados com ficha própria.  

Local/endereço de trabalho se diferente da empresa contratante 
e principal.  

Registrar se:  
•Houveram outros casos similares no local de trabalho e atividade 
•O trabalhador já teve outras doenças ou acidentes relacionados 
ao trabalho 
•O trabalhador foi transferido ou demitido após apresentar 
sintomas da doença 

Identificação do: trabalhador, empregador, empresa 
principal, se terceiro e local de trabalho se diverso. 
Descrever ocupação, além do CBO e 
O que a empresa/empregador faz e CNAE, quando possível 














