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A saúde do trabalhador passa a ter nova definição e novo delineamento
institucional a partir da Constituição Federal de 1988, com a instituição do
Sistema Único de Saúde (SUS) e sua incorporação enquanto área de
competência própria da saúde. Tal resultado, advindo de um processo constituinte
com marcada participação dos movimentos social e sindical, ensejou estados e
municípios a atualizarem seus estatutos jurídicos de forma a acompanhar essas
modificações e reforçar suas práticas no campo da saúde, em especial da saúde
do trabalhador.

Por ser um campo de práticas, de competências e de atribuições novo e
por ser seu objeto – a saúde do trabalhador em referência ao processo produtivo,
necessariamente um objeto complexo, dado seus aspectos socioculturais,
políticos e econômicos, com interfaces institucionais diversas, estados e
municípios têm enfrentado embates importantes a caminho da consolidação da
área de saúde do trabalhador no SUS.

O arcabouço jurídico que dispõe sobre a saúde do trabalhador no SUS é
um dos pilares fundamentais para que estados e municípios exerçam sua
competência e cumpram suas atribuições, diminuindo áreas de atrito e
direcionando suas ações no sentido de proporcionar efetivas promoção e
proteção da saúde, e prevenção dos agravos à saúde relacionados ao trabalho.

Considerando a importância do campo jurídico e a necessidade de
disponibilizar tais instrumentos a inúmeros municípios e estados que ora se
empenham em implantar, desenvolver ou ampliar ações em saúde do trabalhador
foi que o Comitê Técnico-Científico de Saúde do Trabalhador recomendou ao
Ministério da Saúde que fizesse publicar uma compilação das bases legais
existentes que respaldam o desenvolvimento dessas ações.

É pois, com satisfação, que a Secretaria de Políticas de Saúde, do Ministério
da Saúde, por meio da Coordenação de Saúde do Trabalhador, apresenta a
presente publicação, que pretende ser a primeira de uma série, cujo objetivo
principal é subsidiar estados e municípios no desenvolvimento de ações de
vigilância em saúde do trabalhador, estejam elas no campo da assistência, da
vigilância epidemiológica, da vigilância sanitária ou da promoção da saúde.
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Consoante com o objetivo de disponibilizar a estados e municípios os
principais diplomas legais que respaldam, normatizam e orientam o desenvolvi-
mento das ações de saúde do trabalhador em cada âmbito, a Coordenação de
Saúde do Trabalhador enviou ofício circular a todas as Secretarias de Estado da
Saúde, solicitando o envio do Capítulo da Saúde constante de sua respectiva Lei
Orgânica, cópia do Código Sanitário vigente e cópia da portaria, resolução, decreto
ou similar, que institui a listagem de doenças de notificação compulsória no estado.
Enviaram toda a documentação, ou parte dela, os estados de Santa Catarina,
Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul,
Distrito Federal, Pará, Rio de Janeiro e Pernambuco. Além desses, foram reunidos
outros instrumentos legais (portarias, códigos sanitários e normas operacionais e
técnicas etc) disponíveis de alguns municípios e capitais que tratam da questão da
saúde do trabalhador. Também foram reunidos alguns artigos e publicações que
tratam da análise e discussão desses instrumentos, bem como documentos de
outras entidades e instituições, a exemplo do Conselho Federal de Medicina,
Ministério Público de Estado, Ministério Público Federal etc.

Optou-se por organizar este Caderno separando os documentos segundo o
tipo e hierarquia jurídica do estatuto - lei, portaria, resolução, norma técnica, instrução
normativa, parecer jurídico etc, e segundo o âmbito de competência - federal,
estadual, municipal, ou órgão/entidade que o emitiu. Alguns diplomas legais contêm
o texto na íntegra, a exemplo da Lei no 8.080/90, da Portaria no 3.120/98, das
Normas Operacionais de Saúde do Trabalhador e das portarias ou resoluções
estaduais e federal que estabelecem as listagens de doenças e agravos de
notificação compulsória.

As leis orgânicas dos estados foram reunidas em um capítulo único
compreendendo uma breve análise comparativa dos artigos e incisos que tratam
especificamente das questões de saúde do trabalhador, seguida da transcrição
textual dos artigos relevantes à essa questão constantes nas constituições
daqueles estados que a enviaram ao Ministério da Saúde.

Por sua importância na orientação de serviços, públicos ou privados, bem
como a atuação intersetorial e esclarecimento das competências dos diversos
atores sociais e órgãos afins, foram reunidos em um capítulo separado as
resoluções pertinentes de órgãos como Conselho Federal de Medicina e alguns
pareceres técnico-jurídicos de Promotorias Públicas e procuradores estaduais ou
municipais. Estes foram transcritos na íntegra, por sua relevância no
esclarecimento das competências do SUS quanto à execução de ações de saúde
do trabalhador, especialmente em relação ao debate jurídico que se instaurou,
após a promulgação da Carta Magna, relativo ao aparente conflito de atribuições
institucionais entre outros órgãos e o SUS.

Buscou-se realizar, em alguns capítulos, uma breve análise de alguns
documentos, levando em conta sua abrangência e área de competência,
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contextualizando cada um deles em referência ao processo de implantação do
Sistema Único de Saúde, buscando ressaltar os avanços, pontos críticos e
lacunas. As partes dos textos de maior interesse foram ressaltadas em itálico,
negrito ou ambos.

Por último, foram listados os títulos de leis, portarias e resoluções mais
relevantes à saúde do trabalhador, emitidas e aprovadas por outros órgãos, a
exemplo das principais portarias do Ministério do Trabalho, relativas às Normas
Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho; o Acordo e Legislação
sobre Benzeno; algumas Convenções da Organização Internacional do Trabalho;
Legislação Previdenciária; e de outros setores tais como Agricultura e Meio
Ambiente. Essa listagem não é completa, uma vez que foram destacados os
títulos de maior importância e abrangência na prática cotidiana da saúde do
trabalhador no SUS, porém, espera-se com isso divulgar e tornar conhecidos
esses títulos, propiciando que as equipes locais busquem as referências
pertinentes a sua realidade.

Vale ressaltar que, além do material apresentado nesta publicação,
inúmeros municípios, em diversos estados do país, já aprovaram códigos sanitários
e leis orgânicas nos quais foram inseridas as questões de saúde do trabalhador.
Vários deles fizeram aprovar e publicar portarias, resoluções e normas técnicas
específicas, alguns definindo agravos relacionados ao trabalho como de notificação
compulsória, outros criando Comissões Intersetoriais de Saúde do Trabalhador,
criando Normas Operacionais de Saúde do Trabalhador, editando normas relativas
à assistência à saúde e à vigilância dos ambientes de trabalho, inclusive proibindo
a aplicação de procedimentos lesivos à saúde, a exemplo de jateamento de areia e
outros, ou estabelecendo sistemas de vigilância de grupos específicos, a exemplo
de exposições a agrotóxicos, a benzeno, acidentes com máquinas etc. Essa
produção e experiência municipal é certamente muito rica e mais vasta do que o
escopo desta publicação, ficando a sugestão para cada estado e município que
proceda a compilação desses instrumentos em seu âmbito, o que certamente
enriqueceria o processo de municipalização e de incorporação da saúde do
trabalhador por todos os níveis do sistema.
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A Constituição Federal de 1988 é a norma jurídica de eficácia máxima, não
podendo seus princípios serem contrariados ou diminuídos por nenhum outro
diploma que a suceder na hierarquia legal, ou seja, na graduação de positividade
jurídica. É também a regra de maior legitimidade, dado o processo constituinte
estabelecido para sua definição e aprovação, que contou com a maior
participação popular jamais vista na história do Brasil.

É de fundamental importância para a saúde, dado seu conteúdo
eminentemente humanista, sendo a primeira constituição brasileira a referir-se
“explicitamente à saúde como integrante do interesse público fundante do pacto
social” (DALLARI, 1995), ao declarar, em seu Art. 196, que “�������������������

��� �
�
�� �� ������ �
������
”��direito esse a ser “����	
���� �����	
�� !���
����
�������� �� ���	7������ &"�� $����� -� ������
� �
� ����
� ��� �
����� �� ��� 
���
�
�����
� e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua
promoção, proteção e recuperação” (Título VIII - Da Ordem Social, Cap. II - Da
Seguridade Social, Seção II - Da Saúde) (DALLARI, 1995; BRASIL, 1989).

Antes, no Título II - Dos Direitos e Garantias Fundamentais, Cap. II - Dos
Direitos Sociais, em seu Art. 6o, já havia estabelecido que “�.�������
������������
��"��).� � �� ����� � �� 
������� � �� ��8�� � �� ���"��	)� � �� !��$���	���� ������ � �
!��
�).��-���
��	��������-� �	�/	��� ��������
�	�������������!������ �	�������
���
����	�
�
"�).�”, O direito à saúde aparece, portanto, pela primeira vez numa
constituição brasileira, como direito positivado, direito individual e direito coletivo.

Na repartição das competências, a Constituição Federal de 1988 diz
expressamente que ������� ��� ������ � �
���������� �
��� da União, dos
Estados do Distrito Federal e dos Municípios (art. 23, II), e 	����	��� �
���� �
�����������������
�������
��
����������� à União, aos estados (art. 24, XII)
�� ���	������������� aos Municípios (art. 30, II).

No âmbito da legislação concorrente, a CF/88 prevê que “�����!�
�	������
+	�.������
������(�����
���������	������������” �que poderão ser suplementadas
pelos estados� 9art. 24, § 1o e 2o) e pelos municípios, no que couber (art. 30, II).
Segundo DALLARI (1995), “o constituinte de 1988 não deixou, portanto, qualquer
espaço para a criação doutrinária ou jurisprudencial na matéria: à União, nas
tarefas definidas constitucionalmente como competência legislativa concorrente,
cabe apenas a fixação das normas gerais”, entendidas como “declarações
principiológicas editadas pela União que, sem violar a autonomia dos demais
entes federativos, estabelecem as diretrizes nacionais a serem respeitadas
quando da elaboração de suas próprias leis”. A “competência comum” admite a
possibilidade de execução conjunta de tarefas, sejam elas disciplinadoras e
normativas ou de execução de tarefas materiais, concretas, não excluindo da
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obrigação de cooperação qualquer ente federativo e afirmando a responsabilidade
da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios para aquelas tarefas
sociais que julgou essenciais à adequada ordem soberana. Para evitar conflitos, a
CF/88 previu a edição de lei complementar fixando “normas para a cooperação
entre a União e os estados, o Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o
equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional (art. 23, §
único)” (DALLARI, 1995).

Essas definições são muito importantes, especialmente no que se refere às ações
de vigilância em saúde e, em particular, da saúde do trabalhador, vez que,
inúmeras vezes os setores de vigilância e de saúde do trabalhador de estados e
municípios deparam-se com a questão, em primeiro lugar, da hierarquia dos
instrumentos legais entre as três esferas, e, em segundo lugar, com a discussão
da intersetorialidade e da possível concorrência de atribuições entre os setores,
saúde, previdência, meio ambiente e, especialmente, trabalho. A esse respeito,
DALLARI (1995) considera como tendo sido “outro deslize técnico no campo
sanitário-constitucional” a atribuição à União de competência (exclusiva) para
B�� ���C��*	������	�	�9��+���	�	������)�	��	���$��%�D	(art. 21, XXIV) quando
na organização do sistema de saúde descreve como sua responsabilidade
B�9��+���	��	�����	:::	��	�����	��	���$��%����D (art. 200, II).

Para diversos juristas e autores, a Constituição é esclarecedora, pois quando
prevê a saúde do trabalhador e ambiente do trabalho o faz expressamente no
capítulo do direito à saúde (��
,�:;;���������
����<	����������������!�
� ��������
�"
�����
���"�)#�� �	���
������������=�,,,�>>����0��"
�������)#������$����/	������	�
(�����
�!�������'���� � ���� ����� ��� ��� ������ �
� �����	���
�?� ,,,� @>>>� �� ���������� 	�
!��
�).�� ��� ���
� ���������� ��	�� �
���������
� 
� �
� �����	�
). Portanto,
estabelece que saúde do trabalhador e ambiente do trabalho está efetivamente no
campo da saúde. (PORTO ALEGRE, 1996; CARVALHO & SANTOS, 1995)

Diz, inclusive, que �� �����������
�������������
������	��!��������	��� (art.
197), com ações conjuntas dos três entes federados num sistema único, tendo
por diretrizes a descentralização política e o atendimento integral, priorizando a
ação preventiva (art. 198). Desta forma, demonstra com todas as letras que a
competência no campo da saúde, nele incluídos a saúde do trabalhador e o
ambien
te do trabalho, é comum a todas as esferas do governo, e não exclusiva da União.
No Anexo I é apresentada a transcrição literal dos principais artigos, incisos e
parágrafos da Constituição Federal que interessam, direta ou indiretamente, à
saúde do trabalhador e daqueles que esclarecem as competências da União,
estados e municípios.

2:	 �	(�	��-E��&�	
�	���


A partir da afirmação do Estado Democrático de Direito, foram elaboradas
as leis que “regulam, fiscalizam e controlam as ações e os serviços de saúde”,
conformes ao mandamento constitucional. São elas as leis federais no 8.080, de
19 de setembro de 1990 e no 8.142, de 28 de dezembro de 1990, conhecidas
como "��� #��!����� ��� �����. Assim, o Sistema Único de Saúde (SUS) - é
definido legalmente como “o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados
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por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da
administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público” (Lei
no 8.080, art. 4o). A Lei Orgânica da Saúde (LOS) é, portanto, o conjunto dessas
duas leis editadas para dar cumprimento ao novo mandamento constitucional de
disciplinar legalmente a proteção e a defesa da saúde, prevista como tarefa de
competência concorrente.

Conforme já definido na CF/88, a Lei Federal no 8.080 insere a Saúde do
Trabalhador como campo de atuação do Sistema Único de Saúde e estabelece o
que se entende por vigilância sanitária, por vigilância epidemiológica e por saúde
do trabalhador. Reitera os princípios e diretrizes do SUS já apontados na CF/88,
definindo as competências comuns e complementares dos três âmbitos,
municipal, estadual e federal, especificando em cada um deles o campo da saúde
do trabalhador. No capítulo da Organização, da Direção e da Gestão, em seu art.
13, faz referência explícita à criação, entre outras, de comissão intersetorial de
saúde do trabalhador, como forma de articular políticas e programas de interesse
para a saúde cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do
SUS.

A Lei Federal no 8.142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe sobre a participação
da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde sobre as transferências
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras
providências. Esta lei cria as instâncias colegiadas da Conferência de Saúde e do
Conselho de Saúde. A primeira deve reunir-se a cada quatro anos, com a
representação dos vários segmentos sociais, “!���� �$������ �� ��
"�).�� ��� ������ �
!��!��� ��� ����
��8��� !���� �� ����"��).�� ��� !���
���� ��� ������ 	��� 	�$���
������!�	��	
�� ���	$������!����������%0��"
�$���" ��0
������	(�����	
� �!�����
�
�"� !���� ��	������ ��� �����”� (Art. 1o, § 1o), A partir dessa definição foram sendo
criadas as Conferências Nacionais setoriais, a exemplo das I e II Conferências
Nacionais de Saúde dos Trabalhadores, bem como as Conferências Estaduais e
Municipais de Saúde dos Trabalhadores, tendo algumas delas desempenhado
importante papel na implantação de ações de saúde do trabalhador no SUS.

Os Conselhos de Saúde, nacional, estadual e municipal, foram criados em
caráter permanente e deliberativo, como órgão colegiado composto por
representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e
usuários, com a finalidade de atuar “	������"��).�������
��
��������	����	
�������
�0��").�� ��� !���
���� ��� ������ 	�� �	�
/	���� ������!�	��	
� � �	��"��$�� 	��
��!��
��� ���	7������ �� ��	�	������”� (Art. 1o, § 2o). Essa mesma lei define a
criação do Fundo Nacional de Saúde, o que deve ocorrer também no âmbito dos
estados e municípios, e estipula a possibilidade de estabelecimento de consórcios
entre municípios para a execução das ações e serviços de saúde.

Já o Decreto Federal no 99.438, de 7 de agosto de 1990, que dispõe sobre a
organização e atribuições do Conselho Nacional de Saúde, e dá outras providências,
em seu Artigo 1o estabelece, entre outras, as seguintes competências do CNS: “�>��
�
"���	������"��).�������
��
�������	����	
���������0��").���������
����A����	�����
����� ����	�$����������?�>>�����
�������������
��8����������������$�����	���������).�
���� !��	��� ��� ����� � ��� �"	).�� ���� �����
����
����� �!�������'������ �� ��
����	�8�).���������$�)��?�,,,�>@����!��$���������
��������$�������!�������"	���).����
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���$�)��������!��/��
������������
"��������
�	����?,,,�@>>� ������!�	������!�������
��� ����	$��$���	
�� �� �	���!���).�� ���	
������ �� 
��	��'����� 	�� (���� ��� ����� 
$���	��� �� �����$�).�� ��� !���#��� �
����� ���!�
�$���� ���� �� ����	$��$���	
�
������"�
"���� ��� !���”, Vale ressaltar que nessas normas gerais estão incluídas
também aquelas ações respectivas à saúde do trabalhador. Ou seja, em todos os
mecanismos de controle social, de gestão do SUS e de financiamento, a exemplo
dos Conselhos, das Conferências, dos planos de saúde, dos relatórios de gestão,
das normas operacionais, a saúde do trabalhador deve estar contemplada. O artigo
6o deste Decreto prevê ainda a criação pelo Conselho de comissões, com a
finalidade de promover estudos com vistas à compatibilização de políticas e
programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não
compreendidas no âmbito do SUS. Entre essas áreas prevê a saúde do trabalhador.

Por sua importância, a Lei Federal no 8.080/90 é transcrita na íntegra no Anexo I.2.

2:	 �.����	����.���	1
����

Em relação aos estatutos federais que seguiram a CF/88 e a Lei Orgânica da
Saúde, cabe destaque, em primeiro lugar, a Portaria no 1.565/94, do Ministério da
Saúde, que definiu o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e trouxe um aporte
importante para a área de saúde do trabalhador, vez que, consoante com a CF/88 e
a Lei Orgânica da Saúde, referiu-se especialmente à saúde do trabalhador e aos
ambientes de trabalho, incluido-os como campos de atuação e do exercício da
vigilância sanitária, em seus artigos 3o e 6o. A portaria MS no 1.565/94 foi substituída
pela Lei Federal no 9.782, de 26 de janeiro de 1999, que redefiniu o Sistema Nacional
de Vigilância Sanitária e criou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, delimitando
especialmente a competência da União no tocante a essa questão. Essa lei foi
alterada pela Medida Provisória no 1.814, de 26 de fevereiro de 1999.

Em relação às ações de fiscalização sanitária, vale destacar outro
instrumento passível de ser utilizado por estados e municípios, que é a Lei
Federal no 6.437, de 20 de agosto de 1977, DOU de 24/8/77, que configura as
infrações à legislação sanitária federal, estabelece as sanções respectivas, dispõe
sobre o processo administrativo e dá outras providências.

NORMA OPERACIONAL BÁSICA (NOB-SUS 01/96)

A Norma Operacional Básica do SUS (NOB-SUS 01/96), aprovada pela
Portaria MS no 2.203, de 5 de novembro de 1996, instaurou novas bases de
relação entre União, estados e municípios no processo de municipalização das
ações de saúde, especialmente daquelas relativas ao financiamento das ações.
Mesmo que tenha remetido a área de saúde do trabalhador para normatização
posterior, o que passa a ser feito a partir da aprovação da �����	�����������
��	 �����	 ��	 ���$��%����	 F����G em outubro de 1998, o conhecimento e
acompanhamento das demais resoluções e portarias decorrentes da NOB-SUS
01/96 são de fundamental importância também para a área de saúde do
trabalhador.

A NOB-SUS 01/96 define como um dos três grandes campos de atenção à
saúde do SUS “�� ���� �	
��$�	)#��� �����	
��� � 	�� ��"� ��	
���� ����� ��!�� 
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���	����
������	�� ���������
���� ��������������
������������������������
�����	�
 � �� ��	
����� ��� $�
����� �� ���!�������� �� �� �!���).�� ��� ���
����� ��
��	����	
�� �����	
��� 9�����	
�� �� !��
�� ��� �	
������� � ��� 	����
�8�)#�� � ��
�������8�)#��� �� �"
���B,� A Instrução Normativa no 1, de 15 de maio de 1997,
regulamenta os conteúdos, instrumentos e fluxos dos processos de habilitação de
municípios, estados e Distrito Federal às novas condições de gestão criadas pela
NOB-SUS 01/96, inclusive aqueles relativos ao Piso Assistencial Básico, ao Teto
Financeiro para a Vigilância Sanitária, ao Piso Básico de Vigilância Sanitária e ao
Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças.

A Portaria no 1.882, de 18 de dezembro de 1997, do Ministério da Saúde,
estabelece o Piso de Atenção Básica e sua composição, constando em seu Art. 5o

que “�� !��
�� $���($��� ��� ��� ���
�	����� �� �	��	
�$��� -�� �)#��� �(������ ��
@����/	���� ��	�
(��� � @����/	���� %!�������'����� �� �����	
�� � -� �����
�	���
C������"
���� (���� � ���� ���������� ��� ���	
��� ���"	�
(����� ��� ����� � ��
���������C������ ���������
��-������	�����A"
�����	��� ����"
����&"��$�	�����
���� !��
�������	
�� ��������� � �� ���(� ����	���� ���� ����� ��� ���
������ 
��	����
��!�����������������!�������”, em cujos § 4o e 5o estabelece que “���	��	
�$��-�
�)#��� (������ ��� @����/	���� ��	�
(���� ��	���
�� 	�� ��	
�	
�� ��� ���"����
��	�	����������
�	������� �	�����	
������)#����(��������� �������8�).������	
����
��	�
(���� ��� !���"
�� � ���$�)��� �� �����	
��� �"*��
��� -� $����/	���� ��	�
(��� � ���
�����-���
�$������������"��).�����$����/	������	�
(���”, e “���	��	
�$��-���)#��
(������ ��� @����/	���� %!�������'����� �� �����	
��� ��	���
�� 	�� ��	
�	
�� ��
���"����� ��	�	������� 
��	��������� �"	��� �� �"	��� !���� ��
����� �� �"	���!���
���
�	���� -�� �)#��� �(������ ��� �	$��
���).�� �!�������'������ �� �����	
���� ��
������������)#��������	
���� ������	�).������������).��������	
����������$����
��	���-��������	��$��"���������
�$������!�!"��)#��”.

O financiamento da área de saúde do trabalhador, nos moldes previstos
pela NOB-SUS 01/96, é uma área ainda a ser desenvolvida. Considerando que as
ações de saúde do trabalhador previstas no Artigo 6o, § 3o, da Lei Federal no

8.080/90, configuram-se como partes integrantes e inerentes aos campos da
assistência à saúde, da vigilância epidemiológica e da vigilância sanitária,
abrangendo ações nos vários níveis de hierarquia do sistema de saúde, o
financiamento deverá contemplar ações gerais e específicas distribuídas nos
níveis de complexidade (atenção básica, média e alta complexidade).

A Portaria MS no 1.889, de 18 de dezembro de 1997, que define nova estrutura
de codificação da Tabela de Procedimentos do Sistema de Informações Ambulatoriais
do Sistema Único de Saúde (SIA/SUS), e as demais portarias que a sucederam e
modificaram, contemplam parcialmente as necessidades e especificidades da área de
saúde do trabalhador, carecendo ainda de complementação. Antes dela, algumas
portarias instituíram normas e procedimentos específicos para o registro das
informações referentes à saúde do trabalhador, de interesse tanto do financiamento
quanto do sistema de informações. Essas portarias serão comentadas com mais
detalhes adiante.

Também devem ser do conhecimento dos técnicos da área os indicadores de
acompanhamento da atenção básica para o ano de 1999, constantes do Manual
para Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde, aprovado pela
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Portaria MS no 3.925, de 13 de novembro de 1998. No elenco de responsabilidades
quanto a atenção à saúde constam a “��=+� ��)�	��	��,��������	�	�����������
��+����=��	 ������������	 ����	 ����� ������	 �	 ���$��%������	 =������	 �
���+�)�	 ��	 ���$������������	 ���	 ���������	 �	 �������	 ��	 ���$��%�D e
B������6����	 $!����	 ���	 �����������	 �	 ����������	 ��	 �������	 ��	 ���$��%�	 �
����,����)�	 ���	 � ��=��	 �	 ������	 ������������	 ��	 ���$��%�:� Em relação à
assistência, o impacto esperado é a ���+�)�	��	���$������������	���	���������	�
�������	 ��	 ���$��%�; os indicadores são a ��9�	 ��	 �����������	 ���	 � ��=��
�9������, o ���,�������	��	�����������	���	��������	��	���$��%�	�	�������	��
���$��%�	e o ������	��	;$����	���	��������	��	���$��%�: Essas duas ações têm
desdobramentos que se referem à organização da atenção, da vigilância em saúde,
do sistema de informação, do financiamento e do acompanhamento da gestão.

2:	 ���������	1
����	�������H�
����	
�	���
	
�
���7�(I�
��	��	�.�

Além daquelas já citadas, especialmente duas portarias que tratam
especificamente da área de saúde do trabalhador, recentemente aprovadas pelo
Ministério da Saúde, têm importância fundamental.

A portaria MS no 3.908, de 30 de outubro de 1998, que aprova a �����
�����������	��	�����	��	���$��%����	F����G, estabelece procedimentos para
orientar e instrumentalizar as ações e serviços de saúde do trabalhador no
Sistema Único de Saúde (SUS), definindo o elenco mínimo de ações a serem
desenvolvidas pelos municípios, estados e Distrito Federal, habilitados nas
condições de gestão previstas na NOB-SUS 01/96.

Esta Norma, proposta por Grupo de Trabalho em 1994, tramitou no
Conselho Nacional de Saúde por cerca de três anos, passando por um processo
de discussão e negociação que envolveu diversos segmentos e representações
sociais, tendo sua redação final aperfeiçoada pela Comissão Intersetorial de
Saúde do Trabalhador (CIST) nacional. Sua aprovação é de fundamental
importância para a área porque faz referência aos mecanismos de financiamento
das ações de saúde do trabalhador, detalhando e complementando a NOB-SUS-
01/96. Dentre estes mecanismos de financiamento cita a criação do Índice de
Valorização de Resultados (IVR), cujos critérios deverão ser definidos pela
Comissão Intergestores Tripartite. Entre os componentes do IVR já definidos pela
portaria encontram-se a organização de unidades especializadas de referência
em saúde do trabalhador, o estímulo à implementação de unidades no município
e o registro de 100% dos casos atendidos de acidentes de trabalho e agravos
decorrentes do processo de trabalho.

Já a portaria MS no 3.120, de 1o de julho de 1998, aprovou a �����+�)�
�������=�	��	>� ��J����	��	�����	��	���$��%����	��	�.�. Esta portaria é de
fundamental importância vez que conceitua a Vigilância em Saúde do Trabalhador
como um conjunto de práticas sanitárias, articuladas supra-setorialmente, cuja
especificidade centra-se na relação da saúde com o ambiente e os processos de
trabalho, que engloba estratégias de produção de conhecimento e de mecanismos
de intervenção sobre os processos de produção, que implicam necessariamente a
superação das práticas atuais em direção à transformação do modelo assistencial.
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Para tal propõe a leitura dos princípios gerais do SUS já definidos na CF/88 à luz da
incorporação do conjunto dos trabalhadores nas práticas assistenciais, da ausculta
do saber operário à produção de conhecimento e de práticas transformadoras,
traduzindo a universalidade, a integralidade das ações, a hierarquização, a
descentralização, a pluriinstitucionalidade e o controle social para o contexto das
relações sociais, políticas e econômicas, da vida social, dinâmica e complexa,
trazendo a exigência do planejamento segundo prioridades locais e a avaliação
sistemática das ações, de seus impactos e resultados.

Outras duas recomendações aos estados e municípios, que constam da
Instrução Normativa de Vigilância em Saúde do Trabalhador no SUS, merecem
destaque: a ��=��)�	���	&;�� ��	��	�����, de forma a contemplar as ações de
saúde dos trabalhadores; e a ������+��)�	��	&�����)�	�������������	��	�����	��
���$��%����, subordinada aos Conselhos Estadual e Municipal de Saúde, com
objetivo de assessorá-los na definição de políticas, no estabelecimento de
prioridades e no acompanhamento e avaliação das ações de saúde do trabalhador.

Vale ressaltar que antes dessas duas portarias outras normas relativas
especificamente à área de Saúde do Trabalhador já haviam sido aprovadas.
Destacamos algumas delas, tanto por sua importância histórica na construção da
área, quanto pela pertinência de serem utilizadas pelos níveis locais, uma vez que
continuam em vigor.

A resolução CIPLAN1 no 23, de 29 de dezembro 1989, foi, na realidade, um
dos primeiros instrumentos legais, em âmbito federal, que tratou de normas
específicas para a área de saúde do trabalhador, repassando as antigas
atribuições do Setor de Assistência ao Acidentado do Trabalho do INAMPS para,
à época, o ainda denominado Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde
(SUDS), estabelecendo normas e sistematizando a descentralização da assistência
médica, farmacêutica e odontológica ao acidentado do trabalho.

Como fruto do trabalho da Comissão Interministerial de Saúde do
Trabalhador, instituída pela Portaria Interministerial no 01, de 20/4/93, e composta
pelos Ministérios da Saúde, do Trabalho, da Previdência Social e Secretaria da
Administração Federal, foram produzidas e aprovadas várias portarias, ordens de
serviço e protocolos de intenção (CIST, 1993). A ordem de serviço INSS/DSS no

329, de 26 de outubro de 1993, “disciplina o procedimento operacional no
estabelecimento do nexo causal pela perícia médica, nos casos de acidentes do
trabalho e/ou doenças ocupacionais e a integração com outros setores
envolvidos”, normatizando, portanto, no âmbito da Previdência Social, o
preenchimento e fluxo da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) e
estabelecendo que uma de suas seis vias é destinada ao SUS (CIST, 1993).

A Portaria Interministerial MTb/MS/MPS no 18, de 9/11/93 institui o Grupo
Executivo Interinstitucional de Saúde do Trabalhador (GEISAT), “de caráter
                                                          

1 A Comissão Interministerial de Planejamento e Coordenação (CIPLAN) foi instituída pela
Portaria Interministerial MS/MPAS no 05, de 11 de março de 1980, alterada pelas Portarias Interministeriais
MS/MPAS/MEC no 03, de 27 de abril de 1984 e MS/MPAS/MEC/MTb no 13, de 13 de maio de 1987, sendo
composta pelos Secretários-Gerais dos Ministérios da Saúde, da Previdência e Assistência Social, da
Educação e do Trabalho.
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permanente, incumbido de buscar, promover ações integradoras, harmonizadoras
e estabelecendo normas e sistematização da descentralização da assistência
médica, farmacêutica e odontológica ao acidentado do trabalho.

Como fruto do trabalho da Comissão Interministerial de Saúde do
Trabalhador, instituída pela Portaria Interministerial no 01, de 20/4/93, e composta
pelos Ministérios da Saúde, do Trabalho, da Previdência Social e Secretaria da
Administração Federal, foram produzidas e aprovadas várias portarias, ordens de
serviço e protocolos de intenção (CIST, 1993). A ordem de serviço INSS/DSS no

329, de 26 de outubro de 1993, “disciplina o procedimento operacional no
estabelecimento do nexo causal pela perícia médica, nos setores envolvidos”,
normatizando, portanto, no âmbito da Previdência Social, o preenchimento e fluxo
da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) e estabelecendo que uma de
suas seis vias é destinada ao SUS. SUS (CIST, 1993).

A Portaria Interministerial MTb/MS/MPS no 18, de 9/11/93 institui o Grupo
Executivo Institucional de Saúde do Trabalhador (GEISAT), “de caráter permanente,
incumbido de buscar, promover ações integradoras, harmonizadoras e sinérgicas
entre os vários órgãos de execução, na implantação concreta das políticas
emanadas dos respectivos Ministérios e dos Conselhos Nacionais de Saúde, do
Trabalho e da Previdência Social, visando melhorar os serviços públicos oferecidos
aos usuários.” Esta portaria define ainda como objetos de atenção do GEISAT “a
compatibilização e atualização dos estamentos legais e normatizadores afetos à
saúde dos trabalhadores” e “o entrosamento e compartilhamento dos sistemas de
informações referentes à saúde dos trabalhadores” (CIST, 1993).

A PORTARIA MS/SAS no 119, de 9 setembro de 1993, inclui no Sistema de
Informações Ambulatoriais (SIA/SUS) o procedimento B�����������	�����,���
����	 ��������	 ��	 ���$��%�D, compreendendo o preenchimento do Laudo de
Exame Médico (LEM) para o primeiro atendimento médico a paciente vítima de
acidente do trabalho. Por sua importância quanto à diminuição da subnotificação
dessas ocorrências e o dimensionamento dos custos da atenção à saúde nos
níveis locais, transcrevemos o texto desta portaria na íntegra, no Anexo I.6.

Na seqüência, em 1995 e 1996, duas outras portarias, dos Ministérios da
Previdência e Assistência Social e da Saúde, continuam a regulamentação da
assistência aos trabalhadores acidentados ou acometidos de doença profissional
ou do trabalho. A PORTARIA INTERMINISTERIAL MPAS/MS no 11/95, estabelece
o “PROGRAMA INTEGRADO DE ASSISTÊNCIA AO ACIDENTADO DO
TRABALHO (PIAT)”, com o intuito de disciplinar o atendimento ambulatorial,
hospitalar, a reabilitação física e o fornecimento de medicamentos aos
trabalhadores acidentados ou portadores de doença do trabalho e definir o repasse
de recursos financeiros do Seguro Acidente do Trabalho, do Ministério da
Previdência Social para o SUS. A portaria interministerial MPAS/MS no 14/96,
pretende implementar o “PIAT”, organizando a oferta do atendimento hospitalar de
urgência e emergência a esses trabalhadores e atribuindo remuneração
diferenciada aos procedimentos realizados em casos de acidente do trabalho.
Essas portarias têm sido cumpridas parcialmente, sendo necessário efetivar a
implementação especialmente das questões relativas ao financiamento e ao
sistema de informações (Anexos I.7 e I.8).
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Outra portaria de interesse à notificação e registro dos acidentes de trabalho é a
Portaria MS no 142, de 13 de novembro de 1997, que dispõe sobre o preenchimento
de Autorização de Internação Hospitalar (AIH), em casos com quadro compatível
com causas externas. Por sua importância quanto ao funcionamento do sistema de
informações e sua utilização, por estados e municípios, no processo decisório, de
acompanhamento e de avaliação das ações de saúde do trabalhador, transcrevemos
seu texto na íntegra, no Anexo I.9.

Mais recentemente, em novembro de 1998, a portaria MS/GM no 3.947,
aprovou os atributos a serem adotados pelos sistemas e bases de dados do
Ministério da Saúde. Dentre os atributos que identificam o indivíduo estão incluídos
a raça/cor (conforme IBGE), o grau de escolaridade, a situação no mercado de
trabalho (empregado, autônomo, empregador, aposentado, dona de casa,
estudante, vive de renda), a ocupação (codificada de acordo com a Classificação
Brasileira de Ocupações) e o ramo de atividade econômica (classificado de acordo
com o Cadastro Nacional de Atividades Econômicas), para aqueles “sistemas de
informação que assim o requererem”. Tais definições são importantes para o
processo de geração de informações em saúde do trabalhador (Anexo I.10).
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A partir da promulgação da Constituição Federal, os estados passaram a
atualizar suas leis orgânicas. Vários deles referiram-se à saúde do trabalhador em
seu Capítulo da Saúde, sendo que essa referência deu-se de maneira distinta,
refletindo as conjunturas políticas, favoráveis ou não, e os embates entre os
setores interessados em cada estado.

Por sua pertinência, transcrevemos nos próximos parágrafos o texto, na
íntegra, referente à análise da saúde do trabalhador no debate constituinte
estadual, constante das páginas 58 a 62 do livro intitulado B��	 ������
7����������	�	�	
������	L	�����D, de Sueli Gandolfi Dallari (1995).

“A saúde do trabalhador foi, indubitavelmente, um destaque no debate
constituinte nacional e estadual. Considerada de grande importância para a
formalização do novo equilíbrio que se estabelecia entre o capital e o trabalho,
especialmente os sindicatos de trabalhadores, julgando-se vencidos na disputa
pela expressão desse direito na esfera federal, procuraram pressionar os
constituintes estaduais. Essa afirmação deve ser explicada porque o texto da
Constituição Federal atribui, literalmente, ao Sistema Único de Saúde a
competência para “...executar as ações de ... saúde do trabalhador; (e) colaborar
na proteção do ambiente do trabalho” (art. 200, II e VIII ). Não haveria, portanto,
razão para o sentimento de derrota que dominou o meio sindical dos empregados
após a promulgação da carta nacional. Todavia, uma interpretação equivocada do
artigo que enumerava as competências da União encontrava justificativa no real
temor da manutenção da vigilância à saúde do trabalhador centralizada nesse
nível. Assim, confundiu-se, inadequadamente, a inspeção do trabalho, reservada
à União (CF, art. 21, XXIV), com a vigilância da saúde dos trabalhadores,
obrigações do sistema de saúde que, por mandamento constitucional, deve ser
descentralizado para todas as esferas do governo (CF, art. 198, I).”

“O exame da matéria nas constituições dos estados mostra, em conseqüência, que
apenas o Maranhão deixou de especificar o trabalhador como sujeito das ações do
sistema estadual de saúde. Além, é claro, dos estados de Santa Catarina, Paraíba,
Alagoas e Rio Grande do Norte, que decidiram não enumerar quaisquer dessas
atribuições, conforme já se constatou. Os demais constituintes dividiram-se entre a
simples cópia dos dispositivos federais relativos à saúde do trabalhador expressos
no artigo 200 da Carta Magna2 a pormenorização do tema contido no artigo que
elenca as atribuições do sistema estadual de saúde3 e a destinação de tratamento
                                                          
2 É o que se observa nas Constituições dos estados do Paraná (art. 167, § ún.), do Mato Grosso (art. 226, III),
de Rondônia (art. 238, II), de Tocantins (art. 152, VI), de Minas Gerais (art. 190, II e VIII), de Sergipe (art.
193, XIII e XVI), de Roraima (art. 139, II e VII), do Pará (art. 270, XIV), do Piauí (art. 207, IV), por
exemplo.
3 Cf. Constituição do Estado do Acre (art. 181, II), de Mato Grosso do Sul (art. 178, III), de Pernambuco (art.
166, IX), do Espírito Santo (art. 164, XI), do Ceará (art. 248, XIX) e do Rio Grande do Sul (art. 243, XV).
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diferenciado, em outros artigos da Constituição4 . Houve grande variação na
definição estadual do conceito de saúde do trabalhador mesmo no meio dos que
optaram pela inclusão do tema nas competências do sistema sanitário. Com efeito,
os sul-rio-grandenses simplesmente esclareceram a obrigação de “promover e
fiscalizar as ações em benefício da saúde integral do trabalhador rural e urbano”,
enquanto os capixabas enfatizaram a necessidade de garantir a saúde e a vida dos
trabalhadores, imaginando, como os mato-grossenses do sul, o estabelecimento de
um plano de saúde do trabalhador e os acrianos julgaram oportuno afirmar a
responsabilidade do estado pela “especial atenção...à assistência à saúde ... do
trabalhador”. “Os constituintes dos estados do Ceará e de Pernambuco, apesar de
formalmente se terem restringido ao tratamento do tema entre as atribuições do
sistema sanitário estadual, materialmente o assemelharam à diferenciação
promovida pelos demais constituintes. Assim, é freqüente a consagração da
obrigação do estado de atuar visando: (1) a eliminação de riscos de acidentes,
doenças profissionais e do trabalho5; (2) a informação dos trabalhadores a respeito
de atividades que comportem riscos à saúde e dos métodos para o seu controle6,
sendo curioso notar a atitude dos constituintes cearenses e paraenses que,
respectivamente, definiram a obrigação de ministrar cursos sobre riscos e
prevenção de acidentes e de veicular programas de educação em saúde através
dos meios de comunicação de massa e a dos baianos e rondonianos, privilegiando
o acesso às informações constantes dos exames médicos dos trabalhadores; (3) a
fiscalização das condições do ambiente de trabalho7, que os amazonenses
consideraram um meio para assegurar o pleno exercício dos direitos sociais e
paraenses, pernambucanos e fluminenses prevêem que seja acompanhada por
entidade sindical; (4) afirmar o direito de recusa ao trabalho em ambiente sem
controle adequado de risco, com garantia de permanência no emprego8, que os
paraenses acolheram, declarando que usarão “de todos os meios e recursos para
tornar, de imediato e plenamente efetivo, em seu território”; (5) a participação
algumas vezes qualificada como sindicatos e associações classistas na gestão dos
serviços internos e externos aos locais de trabalho, relacionada, à segurança e
medicina de trabalho9, e (6) a adoção de medidas preventivas de acidentes e de
doenças do trabalho, que os paulistas afirmaram dever integrar, obrigatoriamente, o
código sanitário do estado (CE, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
art. 32) e os amazonenses consideraram indispensável à efetividade dos direitos
trabalhistas (CE, art. 211, §1o.)”. “O estudo do tema revela, também, a força da
pressão exercida sobre os constituintes, tanto pela consciência das necessidades

                                                          
4 Como, por exemplo, os constituintes paulistas, sergipanos, amazonenses, amapaenses, baianos, goianos,
rondonenses, paraense e cariocas.
5 Cf. Constituição do Estado do Ceará (art. 248, XIX), de Pernambuco (art. 166, IX, a), de Sergipe (art. 199,
I), do Amazonas (art. 229, § 2o), de Rondônia (art. 244, I), do Pará (art. 269, I), de São Paulo (art. 229, § 3o),
do Rio de Janeiro (art. 290, X, a) e da Bahia (art. 218).
6 Cf. Constituição do Estado de Pernambuco (art. 166, IX, a), de Sergipe (art. 199, II), de São Paulo (art. 233,
VI, a), do Rio de Janeiro (art. 290, X, b) e do Ceará (art. 248, XIX, b), do Pará (art. 269, V), da Bahia (art.
240) e de Rondônia (art. 244, II).
7 Cf. Constituição do Estado do Ceará (art. 248, XIX, b), da Bahia (art. 238, III), de Rondônia (art. 238, II),
de São Paulo (art. 229, § 3o), e do Amazonas (art. 4o,VIII), Pernambuco (art. 166, IX, c), do Pará (art. 269,
III) e do Rio de Janeiro (art. 290, X).
8 Cf. Constituição do Estado do Ceará (art. 248, XIX, c), de Sergipe (art. 199, III), de Rondônia (art. 244, III),
de São Paulo (art. 229, § 2o), do Rio de Janeiro (art. 290, X, c) e do Pará (art. 5o, § 4o).
9 Cf. Constituição do Estado de Sergipe (art. 199, IV), de Rondônia (art. 244, IV) e de Pernambuco (art. 166,
IX, c), do Amazonas (art. 185, XI, c), do Pará (art. 269, III) e de São Paulo (art. 229, § 4o).
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locais, como pelos grupos melhor organizados. Dessas situações são exemplos a
atribuição do controle e organização do processo produtivo ao sistema sanitário10; a
proibição de incentivos fiscais ou outras vantagens correlatas a empresas em que,
genericamente, se comprove qualquer forma de discriminação contra o trabalhador;
a discriminação constitucional dos trabalhadores nos serviços de saúde, cuja
proteção sanitária é expressamente assegurada11; a possibilidade do sindicato de
trabalhadores requerer a interdição da máquina, de setor de serviço ou de todo
ambiente de trabalho, quando houver a exposição a risco eminente para a vida ou
para a saúde dos empregados12; a obrigação dos órgãos da administração direta e
indireta, de constituírem Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA)13; e,
especificamente, a assistência à saúde dos trabalhadores rurais, pequenos
agricultores e microempresários14. Ainda pontualmente cumpre notar a obrigação
constitucional de submeter os trabalhadores a exames médicos periódicos, de
promover regularmente estudos e pesquisas em saúde do trabalhador, de
notificação compulsória das doenças profissionais e dos acidentes de trabalho e a
proibição do uso de atestado de esterilização e de teste de gravidez como condição
para admissão ou permanência no trabalho15.”

Uma outra análise comparativa dos dispositivos de saúde do trabalhador nas
constituições estaduais brasileiras pode ser observada em publicação de Oliveira e
cols. (1997). Esses autores analisam os dispositivos referentes à saúde do
trabalhador separando-os em quatro grupos que tratam do seguinte: 1.
estabelecimento de diretrizes para a área; 2. geração, controle e utilização de
informações; 3. intervenção sobre os ambientes de trabalho; e 4. garantia dos
direitos de cidadania. No grupo 1 são reunidos os seguintes atributos: a)
formulação de políticas; b) criação de sistemas, programas e planos de saúde do
trabalhador; c) execução das ações de Saúde do Trabalhador e normatização. No
grupo 2 são reunidos os atributos a) notificação compulsória; b) organização e
registro de informações; e c) estudo e pesquisa. No grupo 3 constam: a) controle de
condições, dos processos e organização dos ambientes de trabalho; b)
fiscalização/inspeção; c) eliminação de riscos; d) prevenção; e) intervenção no local
de trabalho; e f) vigilância sanitária. No último grupo estão reunidos: a)
assistência/recuperação; b) acesso do trabalhador às informações; c) participação
sindical; d) recusa ao trabalho em ambientes de risco; e) participação dos
trabalhadores e entidades sindicais na gestão dos serviços; f) requerer interdição
do ambiente de trabalho; e g) apuração de responsabilidades.

Aplicando metodologia que considerou a citação direta do atributo como
referência explícita à essência da área, acreditando que assim o legislador teve a
intenção de facilitar sua aplicabilidade, compararam cada estado em relação ao
número de atributos presentes na lei, o tipo de atributo (grupo) e o tipo de citação
(direta ou indireta).

                                                          
10 Cf. Constituição do Estado do Rio de Janeiro (art. 290, X, a), do Ceará (art. 248, XIX, a) e de Pernambuco
(art. 166, IX, a).
11 Constituição do Estado de Goiás (art. 136, § 2o), da Bahia (art. 238, III) e do Piauí (art. 207, V).
12 São semelhantes as redações dos artigos que a afirmam nas Constituições paulista (art. 229, § 1o) e
fluminense (art. 290, X, h).
13 É o que acontece no Estado de São Paulo (C.E., art. 115, XXV) e do Pará (C.E., art. 335).
14 Veja-se o artigo 168 da Constituição amazonense e o 153, V, da piauiense.
15 Cf. Constituição do Estado da Bahia (art. 239) e do Rio de Janeiro (art. 290, e, g e f) e do Amapá (art. 259, § 2o).
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Dentre as conclusões, chamam atenção o fato de que o atributo mais
freqüentemente assinalado (dez citações) diz respeito às fiscalizações/inspeções
dos ambientes de trabalho. Segundo os autores, refletindo “a intenção de conferir
ao Sistema Único de Saúde a responsabilidade de intervir nos processos de
trabalho, segundo o prisma da saúde pública, como contraponto à fiscalização
tradicional, exercida pelo Ministério do Trabalho”. Outra conclusão que merece
ser ressaltada é “a escassa referência à questão das informações acerca dos
acidentes e doenças do trabalho, historicamente confinadas à Previdência Social
e utilizadas tão somente ao pagamento de benefícios, reflete a dificuldade de se
mudar o enfoque para as ações preventivas.” (OLIVEIRA e cols., 1997).

No Anexo II.1 estão transcritos os artigos, parágrafos e incisos dos
Capítulos da Saúde que fazem referência à saúde do trabalhador das
Constituições dos Estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal,
Bahia e Pernambuco. A intenção desta transcrição é exemplificar as diferenças
entre as Constituições Estaduais, sendo que foram incluídas aquelas cujas
Secretarias de Saúde enviaram cópias de sua legislação. Ainda como forma de
exemplificação, foi incluído artigo do Capítulo do Meio Ambiente, da Constituição
do Estado da Bahia, que explicita que o meio ambiente inclui o ambiente de
trabalho. Tal referência é importante, do ponto de vista das práticas e das
políticas locais, dado que as interfaces entre a saúde do trabalhador e o meio
ambiente são ainda um campo em construção.

É importante ressaltar que alguns estados e municípios já realizam (ou
tentam realizar) um trabalho articulado entre os setores saúde e meio ambiente,
sendo os instrumentos jurídico-legais elementos fundamentais para esse trabalho.
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Os códigos de saúde têm a função de especificar mais detalhadamente o
disposto na Constituição de cada Estado, à luz dos princípios e diretrizes definidos
na Constituição Federal. Deveriam, portanto Ter sido revisados após 1989. No
entanto, vários estados ainda persistem com seus códigos anteriores. Alguns já
faziam referência a questões de saúde do trabalhador, como é o caso do Código do
Estado do Paraná. Outros, a exemplo da Bahia e Minas Gerais, encontram-se
atualmente em processo de atualização do código, seja revisando-o na íntegra, seja
editando lei complementar tratando especificamente da saúde do trabalhador.

O Anexo II.2 traz a transcrição do Capítulo da Saúde do Trabalhador ou dos
artigos, parágrafos e incisos que fazem referência à saúde do trabalhador nos
Códigos de Saúde dos Estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e
Pernambuco. Em alguns foram incluídos artigos que definem as ações de vigilância
epidemiológica e sanitária, a exemplo do Código do Estado de São Paulo, dada a
importância dessas definições também para a área de Saúde do Trabalhador.
Também foram incluídos alguns dispositivos que, mesmo não fazendo referência
direta à saúde do trabalhador, podem ser entendidos como incluindo essa área, a
exemplo de artigos referentes a doenças “crônico-degenerativas”, “intoxicações por
agrotóxicos”, “acidentes com animais peçonhentos”, “câncer” ou “outros acidentes”.
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Os estatutos que tratam da notificação compulsória de agravos foram
incluídos nesta publicação como forma de exemplo, comparação e conhecimento,
tendo em vista a necessidade de alimentar o debate sobre um aspecto ainda a
ser regulamentado em âmbito nacional (e em vários estados e municípios), qual
seja, as definições a respeito do sistema de informações e o estabelecimento de
normas para a notificação e a investigação epidemiológica de acidentes e
doenças relacionadas ao trabalho.

Apesar de a notificação de agravos relacionados ao trabalho ser definida
pelo setor saúde como compulsória há várias décadas16, esses agravos não têm
sido objeto de atenção e de investigação pelo setor até meados da década de
oitenta, o que passa a ocorrer, parcialmente, a partir da inserção da Saúde do
Trabalhador no SUS.

A Resolução CIPLAN no 23/89, citada anteriormente, em seu anexo, que trata
das diretrizes e do fluxo de atendimento ao acidentado do trabalho e ao portador de
doença profissional e do trabalho na rede de serviços do Sistema Unificado e
Descentralizado de Saúde (SUDS), estabeleceu que B/	0	��	���������	��	���$��%�*
��	 �������	 ���,���������	 �	 ��	 ���$��%�	 �)�	 ������������	 ��	 ����,����)�
����+��;���*	��	J�$���	��	����	��	���=����	��	�.
�:D Essa resolução, pratica-
mente desconhecida e pouco colocada em prática foi o único instrumento de âmbito
federal, posterior à Constituição de 1988, que fez referência à notificação compulsó-
ria das doenças e acidentes de trabalho no âmbito do SUS. Apesar de nunca ter sido
revogada, foi tornada sem efeito pela portaria MS no 4.052/98, que atualizou a lista-
gem de agravos de notificação compulsória no território nacional (Anexo II.3). Tal
portaria restringiu-se às doenças transmissíveis, não incluindo os acidentes e doen-
ças do trabalho, não incorporando pois o disposto na Resolução CIPLAN no 23/89.

O Anexo II.3 apresenta ainda a Resolução SS no 60/92, da Secretaria da
Saúde do Estado de São Paulo, a Portaria no 2.867/97, da Secretaria da Saúde
do Estado da Bahia, Portaria n.o 65/98, da Secretaria da Saúde do Estado do
Pará, e a Resolução n.º 443/88, da Secretaria da Saúde do Estado do Rio de
Janeiro, que incluem os acidentes e as doenças do trabalho na listagem de
agravos de notificação compulsória.

É pertinente observar que enquanto alguns estados, a exemplo de São
Paulo, definem genericamente que os “Acidentes do Trabalho, Doenças
Profissionais e do Trabalho” são de notificação compulsória, outros, como a
Bahia, especificam como o sendo, para fins de investigação epidemiológica, os
                                                          
16 O Decreto Federal no 49.974-A, de 21 de janeiro de 1961, DOU de 26/1/61, que regulamentou, sob a
denominação de Código Nacional de Saúde, a Lei Federal no 2.312, de 3 de setembro de 1954, de “Normas
Gerais Sobre Defesa e Proteção da Saúde”, em seu Artigo 9o (Título I, da Proteção da Saúde, Capítulo I,
Notificação Compulsória), incluiu “os infortúnios do trabalho” entre os casos confirmados ou suspeitos de
doenças objeto de notificação compulsória. De fato, desde as primeiras décadas deste século, tem-se notícia
de Códigos Sanitários de Estado que incluíam as condições e os ambientes de trabalho como objeto de
regulamentação sanitária.
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“Acidentes de Trabalho com Óbito” e um grupo limitado de doenças, a exemplo de
intoxicações por benzeno, por chumbo e por agrotóxicos, Perda Auditiva Induzida
por Ruído ou Lesões por Esforços Repetitivos. A Secretaria da Saúde do Mato
Grosso do Sul listou “Acidente de Trabalho”, nele incluídos intoxicação por
agrotóxicos, mercúrio, manuseio de máquinas, equipamentos e outros. O Estado
do Paraná define a listagem de doenças de notificação compulsória no interior do
próprio Código Sanitário, especificando que os acidentes de trabalho são de
notificação compulsória sempre que ocorridos sob forma epidêmica.

Os estados que não têm uma listagem própria de agravos de notificação
compulsória utilizam a norma do Ministério da Saúde. Outros estados não listados
aqui podem ter suas listagens próprias, inclusive com a inclusão dos agravos
relacionados ao trabalho, porém, esclarecemos que não recebemos cópia das
mesmas. De qualquer forma, vale ressaltar que a intenção de trazer tais portarias
e resoluções para esta publicação é especialmente suscitar o debate a respeito
das definições que ainda se fazem necessárias, observando e contemplando as
realidades e necessidades locais e regionais.
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As normas estaduais que tratam especificamente de questões relativas à
saúde do trabalhador também variam em relação a seu objeto de atenção e sua
amplitude. Algumas definem o Sistema de Atenção à Saúde do Trabalhador (São
Paulo); outras instituem o Sistema Estadual de Vigilância à Saúde do
Trabalhador, segundo Manual de Normas e Procedimentos Técnicos específico
(Bahia); outras aprovam a Norma Operacional de Saúde do Trabalhador no SUS
(Bahia, Mato Grosso do Sul); outras normatizam o Programa de Saúde do
Trabalhador (Pernambuco, Rio de Janeiro). (Anexo II-3).

Ressaltam nessas normas as questões referentes à ordenação da
assistência ao trabalhador acidentado ou portador de doença do trabalho, à
vigilância aos ambientes de trabalho, orientações aos municípios quanto à
execução de ações de saúde do trabalhador e a questão do controle social.

Em relação ao controle social, destaca-se, entre outros mecanismos, a
criação pelos estados, ou a recomendação destes aos municípios, das Comissões
Intersetoriais de Saúde do Trabalhador. As composições dessas comissões variam,
algumas têm representação do setor saúde e dos trabalhadores, outras têm
representação de bancadas governamental, de trabalhadores e de empregadores.
No entanto, a maioria delas têm a função de assessorar, enquanto câmara técnica,
os Conselhos Estaduais da Saúde na condução da política de saúde do
trabalhador. O Estado do Rio de Janeiro, diferentemente dos demais, ao invés de
Comissão Intersetorial, criou o Conselho Estadual de Saúde do Trabalhador
(Resolução SES/RJ 605, de 27/12/90), que tem em sua composição 45
conselheiros representantes de instituições afins à saúde do trabalhador,
universidades e entidades representativas dos trabalhadores (centrais e sindicatos).
Foram destacadas algumas normas dos Estados de São Paulo, Mato Grosso do
Sul, Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro, no Anexo II.4.
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A incorporação das ações de saúde do trabalhador pelo SUS, especialmente
aquelas relativas à vigilância dos ambientes de trabalho, a partir das definições da
Constituição Federal de 1988, tem ocorrido, não sem conflitos, principalmente na
primeira metade desta década. Por inúmeras vezes, técnicos de estados e
municípios depararam-se com resistências e questionamentos a respeito de suas
atribuições e competências vindos de diversos setores, desde entidades patronais,
empresas, técnicos e setores do Ministério do Trabalho e de órgãos ambientais, até
de setores do próprio SUS, das vigilâncias sanitárias e de gestores em diversas
instâncias. Em alguns locais, ainda persiste a resistência por parte de empresas e
de suas assessorias jurídicas, que obstam a ação da fiscalização sanitária em
saúde do trabalhador, alegando que somente têm que prestar contas às
autoridades e fiscais do Trabalho, desconhecendo o papel de autoridade pública e
o poder de polícia do SUS nas questões relativas à saúde do trabalhador.

No anexo a este capítulo foram incluídos alguns pareceres jurídicos que
tiveram (e continuam tendo) importância neste debate e que vêm respaldando a
implantação e o desenvolvimento das ações de vigilância em saúde no âmbito do
SUS. (Anexo III).

O primeiro deles foi o parecer emitido, em novembro de 1996, pelas
Procuradoras Lenir Santos, da UNICAMP, Leila Maria Reschke, do Município de
Porto Alegre, e pelo Promotor de Justiça de Acidente de Trabalho do Ministério
Público de São Paulo, Antônio Lopes Monteiro. Este parecer foi elaborado em
resposta à consulta de grupo de trabalho da Comissão Intersetorial de Saúde do
Trabalhador (CIST), criado pelo Conselho Nacional de Saúde, que pretendia
esclarecer a competência do SUS em relação às ações de vigilância em Saúde do
Trabalhador, em contraposição às alegações destas serem competência privativa
da União e exclusiva do Ministério do Trabalho.O segundo parecer aqui transcrito
compõe o Memorial Pertinente ao Projeto de Lei Complementar que institui o
Código Municipal de Saúde, elaborado pela Procuradora do Município de Porto
Alegre, Leila Maria Reschke, em outubro de 1996. Nesse parecer são analisadas
as justificativas das propostas de emendas ao projeto de lei complementar do
executivo no 28/94 (proc. 2689/94), que institui o referido código. Tais propostas de
emendas referenciam-se também à suposta invasão de competências privativas da
União em relação às ações de vigilância dos ambientes de trabalho.

O terceiro parecer, de setembro de 1997, da Procuradora do Estado da
Bahia, Adriana Meyer Barbuda, responde ao questionamento do Centro de
Estudos da Saúde do Trabalhador, da Secretaria da Saúde do Estado, quanto à
legitimidade de indicação das Normas Regulamentadoras de Segurança e
Medicina do Trabalho em seus pareceres técnicos elaborados por ocasião de
inspeções em ambientes de trabalho, enviados às empresas e ao órgão de
controle ambiental do Estado.



28

Além das questões relativas à vigilância dos ambientes de trabalho, os
serviços de saúde, públicos, privados ou de empresas, e os trabalhadores e seus
sindicatos, deparam-se com problemas relativos às atribuições e deveres dos
médicos e à observação de princípios éticos quando da atenção à saúde dos
trabalhadores. Essas questões envolvem a avaliação diagnóstica e o
estabelecimento da relação da doença/agravo com o trabalho, a notificação de
casos (emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho), a avaliação da
incapacidade para o trabalho, as ações de promoção e proteção da saúde, o direito
à informação sobre os riscos e sobre a saúde, a realização de perícias médicas
previdenciárias, securitárias e judiciais. Uma vez que os conflitos são freqüentes
nessa área, julgamos ser pertinente acrescentar a Resolução no 1.488, do
Conselho Federal de Medicina, aprovada em fevereiro de 1998. Essa Resolução
indica as atribuições e deveres que cabem aos médicos que atendem
trabalhadores, independentemente de sua especialidade ou do local em que atuem
(serviços de saúde, públicos, privados, de empresas); e as atribuições e deveres
dos médicos que atuam como peritos, previdenciários, securitários ou judiciais.

Do ponto de vista das atribuições do SUS, esta Resolução constitui-se em
mais um instrumento importante a ser utilizado para a garantia da qualidade da
atenção à saúde do trabalhador prestada pelos diversos serviços médicos e de
empresas, e na observação de princípios éticos nas práticas médicas.
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No Anexo IV a esse Capítulo foram relacionadas as principais leis,
portarias, resoluções e outros instrumentos legais, de interesse mais direto e
cotidiano às práticas de saúde do trabalhador no SUS.

Dessa forma, foram listadas as portarias do Ministério do Trabalho que
compõem as Normas Regulamentadoras de Saúde e Segurança no Trabalho, as
Convenções da Organização Internacional do Trabalho ratificadas pelo Brasil,
outras portarias interministeriais que aprovam acordos nacionais, a exemplo do
Acordo Benzeno e do Acordo do Asbesto/Amianto, etc.

Também foram listadas as principais regulamentações dos Planos de
Custeio e de Benefícios da Previdência Social, que normatizam a concessão dos
benefícios acidentários e demais normas relativas ao acidente de trabalho e
doenças profissionais e do trabalho, e das atualizações posteriores à Lei Orgânica
da Previdência Social.

Outras leis e normas de interesse à Saúde do Trabalhador são aquelas
relativas ao meio ambiente, à agricultura, transportes, indústria e comércio, e
outras áreas objeto de políticas transetoriais. Destacamos a Lei Federal de
Agrotóxicos que, inclusive encontra-se em processo de revisão decorrente de
demandas do Mercosul. Há estados e municípios que têm legislação própria
voltada ao controle do uso (produção, comércio, etc) de agrotóxicos, bem como
legislações ambientais específicas, que também devem ser conhecidas pelos
técnicos da área.

Ainda na área ambiental, a recentemente aprovada e assim chamada Lei
de Crimes Ambientais, Lei no 9.605, de fevereiro de 1998, poderá, em alguns
casos, respaldar as ações de estados e municípios.

É pertinente chamar a atenção para o objetivo desta listagem, que é o de
servir simplesmente como primeira fonte de conhecimento dos dados necessários
a sua identificação (número da lei, portaria, data, assunto etc). Não é escopo
deste trabalho discutir ou informar partes ou os textos na íntegra desses
instrumentos legais, que devem ser procurados em outras fontes, à medida da
necessidade das equipes locais. Porém, é certo que as equipes de Saúde do
Trabalhador devem inteirar-se dos conteúdos de vários desses instrumentos
legais para o bom desempenho de suas funções, vez que eles também dizem
respeito, direta ou indiretamente, às questões de Saúde do Trabalhador.
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TÍTULO II - DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS
CAPÍTULO II - DOS DIREITOS SOCIAIS

...
Art. 6º São direitos sociais a educação, �	�����*	�	���$��%�, o lazer, a segurança,

a previdência social, etc., na forma desta Constituição.
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos ou rurais, além de outros que visem

à melhoria de sua condição social:
...
IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a

suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação,
educação, �����, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes
periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para
qualquer fim;

...
XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde,

higiene e segurança;
XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou

perigosas, na forma da lei;
XXIV - aposentadoria;
XXVI - reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho;
XXVII - proteção em face da automação, na forma da lei;
XXVII - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir

a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa;
Art. 10. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos

colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários
sejam objeto de discussão e deliberação.

TÍTULO III - DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO
CAPÍTULO II - DA UNIÃO

Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil
compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos,
nos termos desta Constituição.

...
Art. 21. Compete à União:
XXIV - organizar, manter e executar a inspeção do trabalho;
...
Art. 22. &������	���=���=������ à União �� �����	��$��:
I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo,

aeronáutico, espacial e ��	���$��%�X
...
Art 23.	É ������6����	���+� da União, dos estados, do Distrito Federal e dos

Municípios:



36

II - �+����	��	�����	�	������6����	��$����, da proteção e garantia das pessoas
portadoras de deficiência;

VI - ����� ��	 �	 ����	 ��$����� e combater a poluição em qualquer de suas
formas;

Parágrafo Único. Lei complementar fixará normas para a cooperação entre a
União e os estados, o Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do
desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional.

Art. 24. Compete à União, aos estados e ao Distrito Federal �� �����	����������������
sobre:

V - produção e consumo;
VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos

recursos naturais, ������)�	��	����	��$�����	�	��������	��	���+��)�;
VII - responsabilidade por dano ao ����	 ��$�����, ao consumidor, a bens e

direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;
XI - previdência social, proteção e defesa da saúde;
...
§ 1.º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a

estabelecer normas gerais.
§ 2.º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a

competência suplementar dos estados.
§ 3.º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão

competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.
§ 4.º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da

lei estadual, no que lhe for contrário.

CAPÍTULO III - DOS ESTADOS FEDERADOS
Art. 25. Os estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que

adotarem, observados os princípios desta Constituição.
§ 1.º	São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas

por esta Constituição.

CAPÍTULO IV - DOS MUNICÍPIOS
Art. 29. O município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos,..........,

atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo
estado e os seguintes preceitos:

...
Art. 30. Compete aos Municípios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local;
II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;
VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do estado*

���=����	��	�����������	L	�����	��	���+���)�.

TÍTULO VII - DA ORDEM SOCIAL
CAPÍTULO II - DA SEGURIDADE SOCIAL
SEÇÃO II - DA SAÚDE

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação.

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao
poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e
controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também,
por pessoa física ou jurídica de direito privado.
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Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada
e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado com as seguintes diretrizes:

I – descentralização, com direção única em cada esfera de governo;
II – atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem

prejuízo dos serviços assistenciais;
III – participação da comunidade.
Parágrafo único. O Sistema Único de Saúde será financiado, nos termos do

art.195, com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
§ 1.º As instituições privadas poderão participar de forma complementar do

Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público
ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.

§ 2.º É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às
instituições privadas com fins lucrativos.

§ 3.º	 É vedada a participação direta ou indireta de empresa de capitais
estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.

§ 4.º	A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de
órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento,
bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo
vedado todo tipo de comercialização.

Art.200. Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, nos
termos da lei:

I – controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para
a saúde e participar da produção de medicamentos, e equipamentos, imunobiológicos,
hemoderivados e outros insumos;

II – �9��+���	��	�����	��	=� ��J����	�����!���	�	���������; ���*	$��	����	��
��	�����	��	���$��%����X

III – ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde;
IV – participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento

básico;
V – incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e

tecnológico;
VI – fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor

nutricional, bem como de bebidas e água para consumo humano;
VII – participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e

utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos;
VIII – ����$����	 ��	 ������)�	 ��	 ����	 ��$�����*	 ����	 ������������	 �	 ��

���$��%�:
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Art. 1.º Esta lei regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde,
executados, isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas
naturais ou jurídicas de direito público ou privado.
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TÍTULO I
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Art. 2.º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado
prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1.º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na reformulação e execução
de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros
agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário
às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

§ 2.º O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da
sociedade.

§ 3.º A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a
alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a
educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis de
saúde da população expressam a organização social e econômica do País.

Parágrafo único - Dizem respeito também à saúde as ações que, por força do
disposto no artigo anterior, se destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições
de bem-estar físico, mental e social.

TÍTULO II

�	�������	�����	��	�����


�������)�	����������

Art. 4.º O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e
instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e
das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).

§ 1.º Estão incluídas no disposto neste artigo as instituições públicas federais,
estaduais e municipais de controle da qualidade, pesquisa e produção de insumos,
medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde.

§ 2.º A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em
caráter complementar.

CAPÍTULO I

��	�$V���=��	�	����$+�����

Art. 5.º São objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS):
I - a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da

saúde;
II - a formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos

econômico e social, a observância do disposto no § 1o do artigo 2o desta Lei;
III - a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e

recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das
atividades preventivas.

Art. 6.º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde
(SUS):

I - a execução de ações:
a) ��	=� ��J����	�����!���X
b) ��	=� ��J����	���������; ���X
c) ��	�����	��	���$��%����X
d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
II - a participação na formulação da política e na execução de ações de

saneamento básico;
III - a ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde;
IV - a vigilância nutricional e orientação alimentar;
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V - a colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do
trabalho;

VI - a formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e
outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção;

VII - o controle e a fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse
para a saúde;

VIII - a fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas, para consumo
humano;

IX - a participação no controle e na fiscalização da produção, transporte, guarda e
utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos;

X - o incremento, em sua área de atuação, do desenvolvimento científico e
tecnológico;

XI - a formulação e execução da política de sangue e seus derivados.
§ 1.º Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar,

diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do
meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de
interesse da saúde, abrangendo:

I - o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem
com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo; e

II - o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente
com a saúde.

§ 2.º Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações que
proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos
fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade
de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.

Y	3:Q	������0��	���	�����	��	���$��%����*	����	,���	�����	���*	+�	���V+���
��	 ���=������	 <+�	 ��	 �������*	 ����="�	 ���	 �����	 ��	 =� ��J����	 ���������; ���	 �
=� ��J����	 �����!���*	 L	 ������)�	 �	 ������)�	 ��	 �����	 ���	 ���$��%������*	 �����
����	 =���	 L	 ���+�����)�	 �	 ���$������)�	 ��	 �����	 ���	 ���$��%������	 �+$�������
���	������	�	� ��=��	��=�����	���	���������	��	���$��%�*	�$��� ����'

�	0	������6����	��	���$��%����	=�����	��	��������	��	���$��%�	�+	��������	��
������	���,��������	�	��	���$��%�X
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F�.�G*	 ��	 �������C��)�*	 ,������C��)�	 �	 ��������	 ���	 ���������	 ��	 ����+�)�*
�9����)�*	����C��������*	 ����������*	������$+��)�	�	���+����	��	�+$��J�����*	��
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>	 0	 ��,�����)�	 ��	 ���$��%����	 �	 �	 �+�	 ��������=�	 ��������	 ��������	 �	 �

��������	 ��$��	 ��	 ������	 ��	 ��������	 ��	 ���$��%�*	 ������	 ���,��������	 �	 ��
���$��%�*	 $��	 ����	 ��	 ���+������	 ��	 ,������C�����*	 �=��������	 ��$�������	 �
�9����	 ��	 �����*	 ��	 ������)�*	 ����;�����	 �	 ��	 ������)�*	 �����������	 ��
���������	��	"����	���,��������X
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>���	 0	 �	  �������	 ��	 ���������	 ���	 ���$��%������	 ��	 ��<+����	 ��	 ;� )�
����������	�	��������)�	��	�!<+���	��	�����	��	���=���	�+	��	����	�	��$�����	��
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CAPÍTULO II

��	����������	�	
������C��

Art. 7.º 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 artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo
ainda aos seguintes princípios:

I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de
assistência;

II - integralidade de assistência, entendida como um conjunto articulado e
contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos
para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema;

III - preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e
moral;

IV - igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de
qualquer espécie;

V - direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde;
VI - divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua

utilização pelo usuário;
VII - utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a

alocação de recursos e a orientação programática;
VIII - participação da comunidade;
IX - descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera do

governo; ênfase na descentralização dos serviços para os municípios; regionalização e
hierarquização da rede de serviços de saúde;

X - integração, em nível executivo, das ações de saúde, meio ambiente e
saneamento básico;

XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da
União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, na prestação de serviços de
assistência à saúde da população;

XII - conjugação dos recursos financeiros dos serviços em todos os níveis de
assistência;

XIII - organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios
para fins idênticos.

CAPÍTULO III

�	�� ���C��)�*	��	
����)�	�	��	-���)�

Art. 8.º As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde
(SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada,
serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade
crescente.

Art. 9.º A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, de acordo com o
inciso I do artigo 198 da Constituição Federal, sendo exercida em cada esfera de governo
pelos seguintes órgãos:

I - no âmbito da União , pelo Ministério da Saúde;
II - no âmbito dos estados e do Distrito Federal, pela respectiva secretaria de

saúde ou órgão equivalente; e
III - no âmbito dos municípios, pela respectiva secretaria de saúde ou órgão

equivalente.
Art. 10. Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver, em

conjunto, as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam.
§ 1.º Aplica-se aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio da

direção única e os respectivos atos constitutivos disporão sobre sua observância.
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§ 2.º No nível municipal, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá organizar-se
em distritos de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a
cobertura total das ações de saúde.

Art.11. (VETADO)
Art. 12. ���)�	�������	���������	��������������	��	J�$���	��������*	�+$���������

��	&�����%�	��������	��	�����*	���� �����	�����	������"����	�	;� )��	�����������	�
���	���������	������������=��	��	���������	��=��:

Parágrafo único - As comissões intersetoriais terão a finalidade de articular
políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não
compreendidas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Art. 13. A articulação das políticas e programas, a cargo das comissões
intersetoriais, abrangerá, em especial, as seguintes atividades:

I - alimentação e nutrição;
II - saneamento e meio ambiente;
III - vigilância sanitária e farmacoepidemiologia;
IV - ciência e tecnologia; e
V - �����	��	���$��%����:
Art.14. Deverão ser criadas comissões permanentes de integração entre os

serviços de saúde e as instituições de ensino profissional e superior.
Parágrafo único - Cada uma dessas comissões terá por finalidade propor

prioridades, métodos e estratégias para a formação e educação continuada dos recursos
humanos do Sistema Único de Saúde (SUS), na esfera correspondente, assim como em
relação à pesquisa e à cooperação técnica entre essas instituições.

CAPÍTULO IV

�	&�����6����	�	���	����$+�����

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:

I - definição das instâncias e mecanismos de controle, avaliação e fiscalização
das ações e serviços de saúde;

II - administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados, em cada
ano, à saúde;

III - acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de saúde da população e
das condições ambientais;

IV - organização e coordenação do sistema de informação em saúde;
V - elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade e

parâmetros de custos que caracterizam a assistência à saúde;
VI - ���$����)�	 ��	 ������	 �"������	 �	 ����$����������	 ��	 �������	 ��

<+�������	����	������)�	��	�����	��	���$��%����;
VII - participação de formulação da política e da execução das ações de

saneamento básico e colaboração na proteção e recuperação do meio ambiente;
VIII - elaboração e atualização periódica do plano de saúde;
IX - participação na formulação e na execução da política de formação e

desenvolvimento de recursos humanos para a saúde;
X - elaboração da proposta orçamentária do Sistema Único de Saúde (SUS), de

conformidade com o plano de saúde;
XI - elaboração de normas para regular as atividades de serviços privados de

saúde, tendo em vista a sua relevância pública;
XII - realização de operações externas de natureza financeira de interesse da

saúde, autorizadas pelo Senado Federal;



42

XIII - para atendimento de necessidades coletivas, urgentes e transitórias,
decorrentes de situações de perigo iminente, de calamidade pública ou de irrupção de
epidemias, a autoridade competente da esfera administrativa correspondente poderá
requisitar bens e serviços, tanto de pessoas naturais como de jurídicas, sendo-lhes
assegurada justa indenização;

XIV - implementar o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados;
XV - propor a celebração de convênios, acordos e protocolos internacionais

relativos a saúde, saneamento e meio ambiente;
XVI - ���$����	������	�"�����0������,����	��	������)�*	������)�	�	���+�����)�

��	�����;
XVII - promover articulação com os órgãos de fiscalização do exercício

profissional, e outras entidades representativas da sociedade civil, para a definição e
controle dos padrões éticos para pesquisa, ações e serviços de saúde;

XVIII - promover a articulação da política e dos planos de saúde;
XIX - realizar pesquisas e estudos na área de saúde;
XX - definir as instâncias e mecanismos de controle e fiscalização inerentes ao

poder da polícia sanitária;
XXI - fomentar, coordenar e executar programas e projetos estratégicos e de

atendimento emergencial.

SEÇÃO II

�	&�����6����

Art.16. À direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) compete:
I - formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição;
II - participar na formulação e na implementação das políticas:
a) de controle das agressões ao meio ambiente;
b) de saneamento básico; e
c) ������=��	L�	���������	�	���	��$������	��	���$��%�X
III - definir e coordenar os sistemas:
a) de redes integradas de assistência de alta complexidade;
b) de rede de laboratórios de saúde pública;
c) de vigilância epidemiológica; e
d) de vigilância sanitária.
IV - participar da definição e mecanismos de controle, com órgãos afins, de

agravos sobre o meio ambiente, ou dele decorrentes, que tenham repercussão na saúde
humana;

V - ����������	��	��,����)�	��	������*	����"����	�	�������	����	��������	���
���������	 �	 ���	 ��$������	 ��	 ���$��%�	 �	 ���������	 �	 ��������	 ��	 �����	 ��
���$��%����;

VI - coordenar e participar da execução das ações de vigilância epidemiológica;
VII - estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de portos, aeroportos e

fronteiras, podendo a execução ser complementada pelos estados, Distrito Federal e
municípios;

VIII - estabelecer critérios, parâmetros e métodos para controle da qualidade
sanitária de produtos, substâncias e serviços de consumo e uso humano;

IX - promover a articulação com os órgãos educacionais e de fiscalização do
exercício profissional, bem como com entidades representativas de formação de recursos
humanos na área de saúde;

X - formular, avaliar, elaborar normas e participar na execução da política nacional
e produção de insumos e equipamentos para a saúde, em articulação com os demais
órgãos governamentais;

XI - identificar os serviços estaduais e municipais de referência nacional para o
estabelecimento de padrões técnicos de assistência à saúde;
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XII - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse
para a saúde;

XIII - prestar cooperação técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e
aos municípios para o aperfeiçoamento da sua atuação institucional;

XIV - elaborar normas para regular as relações entre o Sistema Único de Saúde
(SUS) e os serviços privados contratados de assistência à saúde;

XV - promover a descentralização, para as unidades federadas e para os
municípios, dos serviços e ações de saúde, respectivamente, de abrangência estadual e
municipal;

XVI - normatizar e coordenar nacionalmente o Sistema Nacional de Sangue,
Componentes e Derivados;

XVII - acompanhar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde,
respeitadas as competências estaduais e municipais;

XVIII - elaborar o planejamento estratégico nacional no âmbito do SUS em
cooperação técnica com os estados, municípios e Distrito Federal;

XIX - estabelecer o Sistema Nacional de Auditoria e coordenar a avaliação técnica
e financeira do SUS, em todo o território nacional, em cooperação técnica com os
estados, municípios e Distrito Federal.

Parágrafo único - A União poderá executar ações de vigilância epidemiológica e
sanitária em circunstâncias especiais, como na ocorrência de agravos inusitados à
saúde, que possam escapar do controle da direção estadual do Sistema Único de Saúde
(SUS) ou que representem risco de disseminação nacional.

Art.17. À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS), compete:
I - promover a descentralização, para os municípios, dos serviços e das ações de

saúde;
II - acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de

Saúde (SUS).
III - prestar apoio técnico e financeiro aos municípios e executar supletivamente

ações e serviços de saúde;
IV - coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços:
a) de vigilância epidemiológica;
b) de vigilância sanitária;
c) de alimentação e nutrição; e
d) ��	�����	��	���$��%����X
V - participar, junto com os órgãos afins, do controle dos agravos do meio

ambiente que tenham repercussão sobre a saúde humana;
VI - participar na formulação da política e da execução de ações de saneamento;
VII - ����������	 ���	 �����	 ��	 ��������	 �	 �=�����)�	 ���	 ���������	 �	 ���

��$������	��	���$��%�X
VIII - em caráter suplementar, formular, executar, acompanhar e avaliar a política

de insumos e equipamentos para a saúde;
IX - identificar estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas

públicos de alta complexidade, de referência estadual e regional;
X - coordenar a rede estadual de laboratórios de saúde pública e hemocentros e

gerir as unidades que permaneçam em sua organização administrativa;
XI - estabelecer normas, em caráter suplementar, para o controle e avaliação das

ações e serviços;
XII - formular normas e estabelecer padrões, em caráter suplementar, de

procedimentos de controle de qualidade para produtos e substâncias de consumo
humano;

XIII - colaborar com a União na execução da vigilância sanitária de portos,
aeroportos e fronteiras;

XIV - acompanhar, avaliar e divulgar os indicadores de morbidade e mortalidade
no âmbito da unidade federada.
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Art.18. À direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS), compete:
I - planejar, organizar, controlar e avaliar os serviços de saúde e gerir os serviços

públicos de saúde;
II - participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada

e hierarquizada do Sistema Único de Saúde (SUS), em articulação com sua direção
estadual;

III - ����������	 ��	 �9��+�)�*	 ��������	 �	 �=�����)�	 ���	 �����	 ��,�������	 L�
���������	�	���	��$������	��	���$��%�;

IV - executar serviços:
a) de vigilância epidemiológica;
b) de vigilância sanitária;
c) de alimentação e nutrição;
d) de saneamento básico; e
e) ��	�����	��	���$��%����;
V - dar execução, no âmbito municipal, à política de insumos e equipamentos para

a saúde;
VI - colaborar na fiscalização das agressões ao meio ambiente, que tenham

repercussão sobre a saúde humana, e atuar, junto aos órgãos municipais, estaduais e
federais competentes, para controlá-las;

VII - formar consórcios administrativos intermunicipais ;
VIII - gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros;
IX - colaborar com a União e com os estados na execução da vigilância sanitária

de portos, aeroportos e fronteiras;
X - observando o disposto no artigo 26 desta lei, celebrar contratos e convênios

com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar
sua execução;

XI - controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde;
XII - normatizar complementarmente as ações e serviços públicos de saúde no

seu âmbito de atuação.
Art. 19. Ao Distrito Federal competem as atribuições reservadas aos estados e

aos municípios.

TÍTULO III

��	���=����	���=����	��	������6����	L	�����

CAPÍTULO I

�	1+�����������

Art. 20. Os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela
atuação, por iniciativa própria, de profissionais liberais, legalmente habilitados, e de
pessoas jurídicas de direito privado na promoção, proteção e recuperação da saúde.

Art. 21. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
Art. 22. Na prestação de serviços privados de assistência à saúde, serão

observados os princípios éticos e as normas expedidas pelo órgão de direção do Sistema
Único de Saúde (SUS) quanto às condições para seu funcionamento.

Art. 23. É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou de capitais
estrangeiros na assistência à saúde, salvo através de doações de organismos
internacionais vinculados à Organização das Nações Unidas, de entidades de
cooperação técnica e de financiamento e empréstimos.

§ 1.º Em qualquer caso é obrigatória a autorização do órgão de direção nacional
do Sistema Único de Saúde (SUS), submetendo-se a seu controle as atividades que
forem desenvolvidas e os instrumentos que forem firmados.
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§ 2.º Excetuam-se do disposto neste artigo os serviços de saúde mantidos, sem
finalidade lucrativa, por empresas, para atendimento de seus empregados e
dependentes, sem qualquer ônus para a Seguridade Social.

CAPÍTULO II

�	����������)�	&�����������

Art. 24. Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a
cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde
(SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada.

Parágrafo único - A participação complementar dos serviços privados será
formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a respeito, as normas de direito
público.

Art. 25. Na hipótese do artigo anterior, as entidades filantrópicas e as sem fins
lucrativos terão preferência para participar do Sistema Único de Saúde (SUS).

Art. 26. Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de
cobertura assistencial serão estabelecidos pela direção nacional do Sistema Único de
Saúde (SUS), aprovados no Conselho Nacional de Saúde.

§ 1.º Na fixação dos critérios, valores, formas de reajuste e de pagamento da
remuneração, aludida neste artigo, a direção deverá fundamentar seu ato em
demonstrativo econômico-financeiro que garanta a efetiva qualidade dos serviços
contratados.

§ 2.º Os serviços contratados submeter-se-ão às normas técnicas e administrativas
e aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), mantido o equilíbrio
econômico e financeiro do contrato.

Parágrafo 3o (VETADO)
§ 4.º Aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços

contratados é vedado exercer cargo de chefia ou função de confiança no Sistema Único
de Saúde (SUS).

TÍTULO IV
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Art.27. A política de recursos humanos na área de saúde será formalizada e
executada, articuladamente, pelas diferentes esferas de governo, em cumprimento dos
seguintes objetivos:

I - organização de um sistema de formação de recursos humanos em todos os
níveis de ensino, inclusive de pós-graduação, além da elaboração de programas de
permanente aperfeiçoamento de pessoal;

II - (VETADO)
III - (VETADO)
IV - valorização da dedicação exclusiva aos serviços do Sistema Único de Saúde

(SUS).
Parágrafo único - Os serviços públicos que integram o Sistema Único de Saúde

(SUS) constituem campo de prática para ensino e pesquisa, mediante normas
específicas, elaboradas conjuntamente com o sistema educacional

Art. 28. Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, no âmbito do
Sistema Único de Saúde (SUS), só poderão ser exercidos em regime de tempo integral.

§ 1.º Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos poderão
exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde
(SUS).

§ 2.º O disposto no parágrafo anterior aplica-se também aos servidores em regime
de tempo integral, com exceção dos ocupantes de cargos ou função de chefia, direção ou
assessoramento.
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Art. 29. (VETADO)
Art. 30. As especializações na forma de treinamento em serviço sob supervisão

serão regulamentadas por comissão nacional, instituída de acordo com o artigo 12 desta
lei, garantida a participação das entidades profissionais correspondentes.

TÍTULO V
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CAPÍTULO I
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Art. 31. O orçamento da Seguridade Social destinará ao Sistema Único de Saúde
(SUS), de acordo com a receita estimada, os recursos necessários à realização de suas
finalidades, previstos em proposta elaborada pela sua direção nacional, com a
participação dos órgãos de previdência social e da assistência social, tendo em vista as
metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 32. São considerados de outras fontes os recursos provenientes de:
I - (VETADO)
II - serviços que possam ser prestados sem prejuízo da assistência à saúde;
III - ajuda, contribuições, doações e donativos;
IV - alienações patrimoniais e rendimentos de capital;
V - taxas, multas, emolumentos e preços públicos arrecadados no âmbito do

Sistema Único de Saúde (SUS); e
VI - rendas eventuais, inclusive comerciais e industriais.
§ 1.º Ao Sistema Único de Saúde (SUS) caberá metade da receita de que trata o

inciso I deste artigo, apurada mensalmente, a qual será destinada à recuperação de
viciados.

§ 2.º As receitas geradas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) serão
creditadas diretamente em contas especiais, movimentadas pela sua direção, na esfera
de poder onde forem arrecadadas.

§ 3.º As ações de saneamento, que venham a ser executadas supletivamente
pelo Sistema Único de Saúde (SUS), serão financiadas por recursos tarifários específicos
e outros da União, estados, Distrito Federal, municípios e, em particular, do Sistema
Financeiro da Habitação - SFH.

§ 4.º (VETADO)
§ 5.º As atividades de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico em

saúde serão co-financiadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), pelas universidades e
pelo orçamento fiscal, além de recursos de instituições de fomento e financiamento ou de
origem externa e receita próprias das instituições executoras.

§ 6.º(VETADO)

CAPÍTULO II
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Art. 33. Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) serão
depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob
fiscalização dos respectivos conselhos de saúde.

§ 1.º Na esfera federal, os recursos financeiros, originários do orçamento da
Seguridade Social, de outros orçamentos da União, além de outras fontes, serão
administrados pelo Ministério da Saúde, através do Fundo Nacional de Saúde.

§ 2.º(VETADO)
§ 3.º (VETADO)
§ 4.º O Ministério da Saúde acompanhará através de seu sistema de auditoria a

conformidade à programação aprovada da aplicação dos recursos repassados a estados
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e municípios; constatada a malversação, desvios não aplicação dos recursos, caberá ao
Ministério da Saúde aplicar as medidas previstas em lei.

Art. 34. As autoridades responsáveis pela distribuição da receita efetivamente
arrecadada transferirão automaticamente ao Fundo Nacional de Saúde (FNS), observado
o critério do parágrafo único deste artigo, os recursos financeiros correspondentes às
dotações consignadas no orçamento da Seguridade Social, a projetos e atividades a
serem executados no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Parágrafo único - Na distribuição dos recursos financeiros da Seguridade Social
será observada a mesma proporção da despesa prevista de cada área, orçamento da
Seguridade Social.

Art. 35. Para o estabelecimento de valores a serem transferidos a estados, Distrito
Federal e municípios, será utilizada a combinação dos seguintes critérios, segundo
análise técnica de programas e projetos:

I - perfil demográfico da região;
II - perfil epidemiológico da população a ser coberta;
III - características quantitativas e qualitativas da rede de saúde na área;
IV - desempenho técnico, econômico e financeiro no período anterior;
V - níveis de participação do setor saúde nos orçamentos estaduais e municipais;
VI - previsão do plano qüinquenal de investimentos da rede;
VII - ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas de

governo.
§ 1.º Metade dos recursos destinados a estados e municípios será distribuída

segundo o quociente de sua divisão pelo número de habitantes, independentemente de
qualquer procedimento prévio.

§ 2.º Nos casos de estados e municípios sujeitos a notório processo de migração,
os critérios demográficos mencionados nesta lei serão ponderados por outros indicadores
de crescimento populacional, em especial o número de eleitores registrados.

§ 3.º (VETADO)
§ 4.º (VETADO)
§ 5.º (VETADO)
§ 6.º O disposto no parágrafo anterior não prejudica a atuação dos órgãos de

controle interno e externo e nem a aplicação de penalidades previstas em lei em caso de
irregularidades verificadas na gestão dos recursos transferidos.

CAPÍTULO III
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Art. 36. O processo de planejamento e orçamento do Sistema Único de Saúde
(SUS) será ascendente, do nível local até o federal, ouvidos seus órgãos deliberativos,
compatibilizando-se as necessidades da política de saúde com a disponibilidade de
recursos em planos de saúde dos municípios, dos estados, do Distrito Federal e da
União.

§ 1.º Os planos de saúde serão a base das atividades e programações de cada
nível de direção do Sistema Único de Saúde (SUS) e seu financiamento será previsto na
respectiva proposta orçamentária.

§ 2.º É vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações não
previstas nos planos de saúde, exceto em situações emergenciais ou de calamidade
pública, na área de saúde.

Art. 37. O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem
observadas na elaboração dos planos de saúde, em função das características
epidemiológicas e da organização dos serviços em cada jurisdição administrativa.

Art. 38. Não será permitida a destinação de subvenções e auxílios a instituições
prestadoras de serviços de saúde com finalidade lucrativa.
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Art. 39. (VETADO)
§ 1.º (VETADO)
§ 2.º (VETADO)
§ 3.º (VETADO)
§ 4.ºVETADO)
§ 5.º A cessão de uso dos imóveis de propriedade do INAMPS para órgãos

integrantes do Sistema Único de Saúde (SUS) será feita de modo a preservá-los como
patrimônio da Seguridade Social.

§ 6.º Os imóveis de que trata o parágrafo anterior serão inventariados com todos
os seus acessórios, equipamentos e outros bens móveis e ficarão disponíveis para
utilização pelo órgão de direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS), ou
eventualmente, pelo estadual, em cuja circunscrição administrativa se encontrem,
mediante simples termo de recebimento.

§ 7.º (VETADO)
§ 8.º O acesso aos serviços de informática e bases de dados, mantidos pelo

Ministério do Trabalho e Previdência Social, será assegurado às secretarias estaduais e
municipais de saúde ou órgãos congêneres, como suporte ao processo de gestão, de
forma a permitir a gerência informatizada das contas e a disseminação de estatísticas
sanitárias e epidemiológicas médico-hospitalares.

Art. 40. (VETADO)
Art. 41. As ações desenvolvidas pela Fundação das Pioneiras Sociais e pelo

Instituto Nacional do Câncer, supervisionadas pela direção nacional do Sistema Único de
Saúde (SUS), permanecerão como referencial de prestação de serviços, formação de
recursos humanos e para transferência de tecnologia.

Art. 42. (VETADO)
Art. 43. A gratuidade das ações e serviços de saúde fica preservada nos serviços

públicos e privados contratados, ressalvando-se as cláusulas dos contratos ou convênios
estabelecidos com as entidades privadas.

Art. 44. e seus parágrafos (VETADOS)
Art. 45. Os serviços de saúde dos hospitais universitários e de ensino integram-se

ao Sistema Único de Saúde (SUS), mediante convênio, preservada a sua autonomia
administrativa, em relação ao patrimônio, aos recursos humanos e financeiros, ensino,
pesquisa e extensão, nos limites conferidos pelas instituições a que estejam vinculados.

§ 1.º Os serviços de saúde de sistemas estaduais e municipais de previdência
social deverão integrar-se à direção correspondente do Sistema Único de Saúde (SUS),
conforme seu âmbito de atuação bem como quaisquer outros órgãos e serviços de
saúde.

§ 2.º Em tempo de paz e havendo interesse recíproco, os serviços de saúde das
Forças Armadas poderão integrar-se ao Sistema Único de Saúde (SUS), conforme se
dispuser em convênio que, para esse fim, for firmado.

Art. 46. O Sistema Único de Saúde (SUS) estabelecerá mecanismos de incentivo
à participação do setor privado no investimento em ciência e tecnologia e estimulará a
transferência de tecnologia das universidades e institutos de pesquisa aos serviços de
saúde nos estados, Distrito Federal e municípios, e às empresas nacionais.

Art. 47. O Ministério da Saúde, em articulação com os níveis estaduais e
municipais do Sistema Único de Saúde (SUS) organizará, no prazo de 2 (dois) anos, um
sistema nacional de informações em saúde, integrado em todo o território nacional,
abrangendo questões epidemiológicas e de prestação de serviços.

Art. 48. (VETADO)
Art. 49. (VETADO)
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Art. 50. Os convênios entre a União, os estados e os municípios, celebrados para
implantação dos sistemas unificados e descentralizados de saúde, ficarão rescindidos à
proporção que seu objeto for sendo absorvido pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Art. 51. (VETADO)
Art. 52. Sem prejuízo de outras sanções cabíveis, constitui crime de emprego

irregular de verbas ou rendas públicas (Código Penal, artigo 315) a utilização de recursos
financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) em finalidades diversas das previstas
nesta lei.

Art. 53. (VETADO)
Art. 54. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 55. São revogadas a Lei no 2.312, de 3 de setembro de 1954; a Lei no 6.229,

de 17 de julho de 1975, e demais disposições em contrário.
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O Ministro de Estado da Saúde, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87,
inciso II, da Constituição Federal, tendo em vista o disposto em seu art. 200, inciso II,
combinando com os preceitos da Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, e

considerando que as determinações contidas na NOB-SUS 01/96 incluem a
Saúde do Trabalhador como campo de atuação da atenção à saúde;

considerando as determinações contidas na Resolução no 220, de março de
1997, do Conselho Nacional de Saúde, e na Instrução Normativa no 01/97, de 15 de maio
de 1997, do Ministério da Saúde, resolve;

Art. 1o Aprovar a Instrução Normativa de Vigilância em Saúde do Trabalhador
no SUS, na forma do Anexo a esta Portaria, com a finalidade de definir procedimentos
básicos para o desenvolvimento das ações correspondentes;

Art. 2o Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ SERRA
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O avanço gradual, quantitativo e qualitativo da institucionalização das práticas
de Saúde do Trabalhador, no setor saúde em todo o Brasil, reflete a consolidação da
área como objetivo indiscutível da saúde pública. E, por assim dizer, objeto, também, das
políticas públicas direcionadas, em todos os níveis do Sistema Único de Saúde (SUS),
para a prevenção dos agravos à saúde da população trabalhadora.

O conjunto de elementos deflagradores do avanço institucional, em relação à
questão da Saúde do Trabalhador no SUS, compõe-se do aspecto legislativo, calcado na
Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, e em diversas Constituições Estaduais e
Municipais na luta pela saúde desenvolvida pelos trabalhadores e suas organizações
sindicais, passando pelo crescente comprometimento dos técnicos, ao nível dos serviços
e universidades.

A presente Instrução Normativa pretende, de uma forma sucinta, fornecer
subsídios básicos para o desenvolvimento de ações de Vigilância em Saúde do
Trabalhador, no âmbito do Sistema Único de Saúde. Parte do pressuposto que o sistema
de saúde, embora deva ser preservado nas suas peculiaridades regionais que impliquem
um respeito às diversas culturas e características populacionais, por ser único, também
deve manter linhas mestras de atuação, especialmente pela necessidade de se
compatibilizarem instrumentos, bancos de informações e intercâmbio de experiências.

As recomendações aqui apresentadas são fruto de alguns anos de discussão
acumulada e extraída de diversas experiências de vigilância em saúde do trabalhador,
em vários estados e municípios de todo o País.

Trata-se de uma primeira aproximação normativa não só com os Programas
Estaduais e Municipais de Saúde do Trabalhador, já instalados e em fase de instalação,
mas também com as estruturas de atenção à Saúde das secretarias estaduais e
municipais, especialmente nas áreas de Vigilância Epidemiológica, Vigilância Sanitária e
Fiscalização Sanitária.

A possibilidade de traduzir a capilaridade institucional do setor saúde em
instâncias efetoras de mudança dos perfis de morbidade, resultantes da relação trabalho-
ambiente-consumo e saúde, pressupõe um comprometimento das estruturas de atenção
à saúde, em especial as de vigilância e fiscalização em saúde.

O objetivo da Instrução Normativa é, em suma, o de poder instrumentalizar
minimamente os setores responsáveis pela vigilância e defesa da saúde, nas secretarias
de estados e municípios, de forma a incorporarem em suas práticas mecanismos de
análise e intervenção sobre os processos e os ambientes de trabalho.

A abordagem de vigilância em saúde do trabalhador, considerada na Instrução
Normativa, implica a superação dos limites conceituais e institucionais, tradicionalmente
estruturados nos serviços de saúde, das ações de vigilância epidemiológica e sanitária.

Além disso, nas ações de vigilância e fiscalização sanitária propriamente ditas,
implica se transpor o objeto usual – o produto/consumidor – de forma a considerar,
igualmente, como objetivo, o processo/trabalhador/ambiente.

Dessa forma, a vigilância em saúde do trabalhador calca-se no modelo
epidemiológico de pesquisa dos agravos, nos diversos níveis da relação entre trabalho e
a saúde, agregando ao universo da avaliação e análise a capacidade imediata da
intervenção sobre fatores determinantes dos danos à saúde.

Devido à sua concepção mais abrangente de saúde, relacionada ao processo
de produção, capaz de lidar com a diversidade, a complexidade e o surgimento de novas
formas de adoecer, a vigilância em saúde do trabalhador ultrapassa o aspecto normativo
tratado pela fiscalização tradicional.

Em razão dessas implicações, a vigilância em saúde do trabalhador pressupõe
uma rede de articulações que passa pelos trabalhadores e suas organizações, pela área
de pesquisa e formação de recursos humanos e pelas áreas de assistência e
reabilitação.
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Finalmente, levando-se em consideração o fato de ser uma área ainda em
construção dentro do SUS, pretende-se que esta Instrução Normativa possa ser
aprimorada, com a maior brevidade, uma vez utilizada pela rede de serviços, assim como
se constitui na primeira de uma série de publicações normativas e orientadoras,
relacionadas a temas específicos em saúde do trabalhador.
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A Vigilância em Saúde do Trabalhador compreende uma atuação contínua e
sistemática, ao longo do tempo, 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 tecnológico, social, organizacional e
epidemiológico, com a finalidade de planejar, executar e avaliar intervenções sobre esses
aspectos, de forma a eliminá-los ou controlá-los.

A Vigilância em Saúde do Trabalhador compõe um conjunto de práticas
sanitárias, articuladas supra-setorialmente, cuja especificidade está centrada na relação
da saúde com o ambiente e os processos de trabalho e nesta com a assistência, calcado
nos princípios da vigilância em saúde, para a melhoria das condições de vida e saúde da
população.

A Vigilância em Saúde do Trabalhador não constitui uma área desvinculada e
independente da vigilância em saúde como um todo mas, ao contrário, pretende
acrescentar ao conjunto de ações da vigilância em saúde estratégias de produção de
conhecimentos e mecanismos de intervenção sobre os processos de produção,
aproximando os diversos objetos comuns das práticas sanitárias àqueles oriundos da
relação entre o trabalho e a saúde.
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A Vigilância em Saúde do Trabalhador pauta-se nos princípios do Sistema
Único, de Saúde, em consonância com os Sistemas Nacionais de Vigilância Sanitária e
de Vigilância Epidemiológica, articulada com a área assistencial.

Além disso, tendo em vista a complexidade e a abrangência do objeto da
vigilância, guarda peculiaridades que transpõem os limites setoriais da saúde, implicando
a ampliação de sua abordagem.

Como princípios, esquematicamente, pode-se considerar:
3.1 - .��=����������: todos os trabalhadores, independente de sua localização,

urbana ou rural, de sua forma de inserção no mercado de trabalho, formal ou informal, de seu
vínculo empregatício, público ou privado, autônomo, doméstico, aposentado ou demitido são
objeto e sujeitos da Vigilância em Saúde do Trabalhador.

3.2 - ���� ��������	���	�����: o entendimento de atenção integral à saúde do
trabalhador, compreendendo a assistência e recuperação dos agravos os aspectos
preventivos implicando intervenção sobre seus fatores determinantes em nível dos
processos de trabalho e a promoção da saúde que implicam ações articuladas com os
próprios trabalhadores e suas representações. A ênfase deve ser dirigida ao fato de que
as ações individuais/curativas articulam-se com as ações coletivas, no âmbito da
vigilância, considerando que os agravos à saúde do trabalhador são absolutamente
preveníveis.

3.3 - ��+��������+�����������: articulação, com formação de redes e sistemas,
entre as instâncias de vigilância em saúde do trabalhador e os centros de assistência e
reabilitação, as universidades e centros de pesquisa e as instituições públicas com
responsabilidade na área de saúde do trabalhador, consumo e ambiente.

3.4 - &�������	 ������: incorporação dos trabalhadores e das suas
organizações, principalmente as sindicais, em todas as etapas da vigilância em saúde do
trabalhador, compreendendo sua participação na identificação das demandas, no
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planejamento, no estabelecimento de prioridades e adoção de estratégias, na execução
das ações, no seu acompanhamento e avaliação e no controle da aplicação de recursos.

3.5 - I�����<+�C��)�	�	�����������C��)�: consolidação do papel do município
e dos distritos sanitários como instância efetiva de desenvolvimento das ações de
vigilância em saúde do trabalhador, integrando os níveis estadual e nacional do Sistema
Único de Saúde, no espectro da ação, em função de sua complexidade.

3.6 - ���������������������: a abordagem multiprofissional sobre o objeto da
vigilância em saúde do trabalhador deve compreender os saberes técnicos, com a
concorrência de diferentes áreas do conhecimento e, fundamentalmente, o saber
operário, necessários para o desenvolvimento da ação.

3.7 - ���<+���0�����=���)�: o entendimento de que a intervenção, no âmbito
da vigilância em saúde do trabalhador, é o deflagrador de um processo contínuo, ao
longo do tempo, em que a pesquisa é sua parte indissolúvel, subsidiando e aprimorando
a própria intervenção.
�	���!���	�����,�������: a intervenção sobre os fatores determinantes e condicionantes
dos problemas de saúde relacionados aos processos e ambientes de trabalho com o
entendimento de que a vigilância em saúde do trabalhador, sob a lógica do controle
social e da transparência das ações, pode ter na intervenção um caráter proponente de
mudanças dos processos de trabalho, a partir das análises tecnológica, ergonômica,
organizacional e ambiental efetuadas pelo coletivo de instituições, sindicatos,
trabalhadores e empresas, inclusive superando a própria legislação.
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De forma esquemática pode-se dizer que a vigilância em saúde do trabalhador
tem como objetivos:

a - conhecer a realidade de saúde da população trabalhadora, independentemente
da forma de inserção no mercado de trabalho e do vínculo trabalhista, considerando:

 a1 - a caracterização de sua forma de adoecer e morrer em função da sua
relação com o processo de trabalho;

 a2 - o levantamento histórico dos perfis de mortalidade em função da sua
relação com o processo de trabalho;

 a3- a avaliação do processo, do ambiente e das condições em que o trabalho
se realiza, identificando os riscos e cargas de trabalho a que está sujeita, nos seus
aspectos tecnológicos, ergonômicos e organizacionais já conhecidos;

 a4 - a pesquisa e a análise de novas e ainda desconhecidas formas de
adoecer e morrer em decorrência do trabalho.

b - intervir nos fatores determinantes de agravos à saúde da população
trabalhadora visando eliminá-los ou, na sua impossibilidade, atenuá-los e controlá-los,
considerando:

 b1- a fiscalização do processo, do ambiente e das condições em que o
trabalho se realiza, fazendo cumprir, com rigor, as normas e legislações existentes,
nacionais ou mesmo internacionais, quando relacionadas à promoção da saúde do
trabalhador;

 b2 - a negociação coletiva em saúde do trabalhador, além dos preceitos legais
estabelecidos quando se impuser a transformação do processo, do ambiente e das
condições em que o trabalho se realiza, não prevista normativamente.

c - avaliar o impacto das medidas adotadas para a eliminação, atenuação e
controle dos fatores determinantes de agravos à saúde, considerando:

 c1 - a possibilidade de transformar os perfis de morbidade e mortalidade;
 c2 - o aprimoramento contínuo da qualidade de vida no trabalho.
 d - subsidiar a tomada de decisões dos orgãos competentes, nas três esferas

do governo, considerando:
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 d1 - estabelecimento de políticas públicas, contemplando a relação entre o
trabalho e a saúde no campo de abrangência da vigilância em saúde;

 d2 - a interveniência, junto às instâncias do estado e da sociedade, para o
aprimoramento das normas legais existentes e para a criação de novas normas legais em
defesa da saúde dos trabalhadores;

 d3 - o planejamento das ações e o estabelecimento de suas estratégias;
 d4 - a participação na estruturação de serviços de atenção à saúde dos

trabalhadores;
 d5 - a participação na formação, capacitação e treinamento de recursos

humanos com interesse na área.
 e - estabelecer sistemas de informação em saúde do trabalhador, junto às

estruturas existentes no setor de saúde, considerando:
 e1 - a criação de base de dados comportando todas as informações oriundas

do processo de vigilância e incorporando as informações tradicionais já existentes;
 e2 - a divulgação sistemática das informações analisadas e consolidadas.
 
 T	S	�����" ���
 
 A vigilância em saúde do trabalhdor, como um conjunto de práticas sanitárias

contínuas calcada, entre outros princípos, na interdisciplinaridade, na pluriinstitucionalidade,
no controle social, balisada na configuração do Sistema Único de Saúde, e tendo como
imagem-objetivo a melhoria da qualidade de vida no trabalho, pressupõe o estabelecimento
de estratégias operacionais para alcançá-la.

 Embora cada Estado, Região ou Município, guardadas suas características,
deva buscar a melhor forma de estabelecer suas próprias estratégias de vigilância,
alguns pressupostos podem ser considerados como aplicáveis ao conjunto do SUS.
Dentre os passos que podem ser estabelecidos na estratégia de operacionalização das
ações, buscando manter uma lógica seqüencial de consolidação da vigilância, pode-se
destacar:

 5.1 - Onde já existam as estruturas, Estaduais e Municipais, de saúde do
trabalhador – Programas, Coordenações, Divisões, Gerências, Centros, Núcleos –
promover e/ou aprofundar a relação institucional com as estruturas de Vigilância
Epidemiológica, Vigilância Sanitária e Fiscalização Sanitária, buscando a superação da
dicotomia existente em suas práticas, em que o objeto de ação da vigilância, em geral,
não comtempla o processo de produção e sua relação com a saúde dos trabalhadores.
Com este intuito recomenda-se a constituição de equipes multiprofissionais para
execução de ações interdisciplinares e pluriinstitucionais.

 5.2 - Recomenda-se a criação de comissão, na forma colegiada, com a
participação de trabalhadores, suas organizações sindicais e instituições públicas com
responsabilidades em saúde do trabalhador, vinculada organicamente ao SUS e
subordinada aos Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde, com a finalidade de
assessorá-lo na definição de políticas, no estabelecimento de diretrizes e prioridades, no
acompanhamento e avaliação da execução das ações de saúde do trabalhador.

 5.3 - dada a abrangência e as dificuldades operacionais de se implantarem,
simultaneamente, ações de vigilância em todos os ambientes de trabalho, em um dado
município ou região, faz-se necessáro o planejamento dessas ações com estabelecimento de
prioridades, visando a intervenções de impacto, com efeitos educativos e disciplinadores
sobre o setor. Para tanto, recomenda-se a adoção de alguns critérios como:

 Base Sindical: Uma vez que determinado sindicato de trabalhadores, com
alguma tradição de luta pela saúde identifique e encaminhe situações-problema, junto à
estrutura de vigilância, desencadeia-se uma ação integrada que visa atuar não apenas na
empresa denunciada, mas nas principais empresas abrangidas por aquela categoria de
trabalhadores. O investimento da ação, nesta base de considerar a capacidade de
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reprodutibilidade, a partir do sindicato em questão e para o movimento sindical como um
todo, numa dada região.

 Ramo Produtivo: Consiste na atuação em todas as empresas com o mesmo
perfil produtivo, capaz de se constituir em fonte de risco para a saúde, preponderantes
numa dada região, independente da capacidade de moblização dos sindicatos
envolvidos. A utilização deste critério pode se dar por avaliação epidemiológica dos casos
notificados, denúncias sucessivas ou análise dos processos produtivos. O investimento
da ação, neste caso, visa a mudança de processos de forma integrada, sem a punição de
uma empresa em particular, mas intervindo em todas as empresas daquele setor e, em
especial, nas que apresentam grande concentração de trabalhadores, sempre buscando
atuação conjunta com os sindicatos das categorias expostas.

 Território: Consiste na intervenção por varredura, em pequena área geográfica
previamente delimitada (setor censitário, distrito de saúde, bairro, distrito industrial etc.),
de todos os processos produtivos capazes de gerar danos à saúde. O investimento da
ação, neste caso, visa abranger todos os trabalhadores, ao longo do tempo, a despeito
de sua forma de inserção no mercado de trabalho e seu vínculo de emprego, a partir da
elaboração de mapas dos processos produtivos, de modo a estabelecer um perfil de risco
à saúde dos trabalhadores.

 Epidemiológico: (evento-sentinela): Consiste na intervenção nas empresas, a
partir de agravos à saúde dos trabalhadores que podem representar um problema
coletivo, ainda não detectado, e mesmo um problema epidemiológico relevante, mas
submerso. A intervenção dirige-se maior ou às maiores empresas considerando os
aspectos potenciais de freqüência e/ou gravidade dos eventos-sentinela.

 É importante salientar que os critérios acima não obedecem à ordem de
hierarquia e tampouco são excludentes, podendo ser utilizados de forma combinada.

 5.4 - Como estratégia de consolidação das ações de vigilância em saúde do
trabalhador é fundamental que os estados e municípos contemplem o tema na revisão de
seus códigos de saúde.
 
 Z	S	�������� ��
 
 Considerando os objetivos da Vigilância em Saúde do Trabalhador - conhecer a
realidade para transformá-la, buscando um aprimoramento da qualidade de vida no
trabalho – é necessário que se adotem metodologias capazes de estabelecer um
diagnóstico situacional, dentro do princípio da pesquisa-intervenção e capazes, ainda, de
avaliar de modo permanente os seus resultados no sentido das mudanças pretendidas.
 Nesta linha podem-se observar alguns pressupostos de caráter metodológico,
compreendendo:
 
 6.1 -	1���	��������;���
 
 Uma vez identificada a demanda, com base nas estratégias relacionadas, o
planejamento da ação pressupõe uma fase preparatória, em que a equipe busca
conhecer, com o maior aprofundamento possível o(s) processo(s), o ambiente e as
condições de trabalho do local onde será realizada a ação.

 A preparação deve ser efetuada por meio de análise conjunta com os
trabalhadores da(s) empresa(s) – objeto da vigilância e dos representantes sindicais
daquela(s) categoria(s), tendo por objetivo não só aprofundar o conhecimento sobre o
objeto da vigilância, através de seu saber operário, mas, principalmente, traçar
estratégias de desenvolvimento da ação.

 Deve-se lançar mão, ainda nesta fase, de consulta bibliográfica especializada e
das informações locais disponíveis acerca do caso em questão.

 
 6.2 - �	�����=���)� (inspeção/fiscalização sanitária)
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 A intervenção realizada em conjunto com os representantes dos trabalhadores,
de outras instituições e sob a responsabilidade administrativa da equipe da secretaria
estadual e/ou municipal de Saúde, deverá considerar, na inspeção sanitária em saúde do
trabalhador, a observância das normas e legislações que regulamentam a relação entre o
trabalho e a saúde, de qualquer origem, especialmente na esfera da saúde, do trabalho,
da previdência, do meio ambiente e das internacionais ratificadas pelo Brasil.

 Além disso, é preciso considerar os aspectos passíveis de causar dano à
saúde, mesmo que não estejam previstos nas legislações, considerando-se não só a
observação direta por parte da equipe de situações de risco à saúde como, também, as
questões subjetivas referidas pelos trabalhadores na relação de sua saúde com o
trabalho realizado.

 Os instrumentos administrativos de registro da ação, de exigências e outras
medidas são os mesmos utilizados pelas áreas de Vigilância/Fiscalização Sanitária, tais
como os Termos de Visita, Notificação, Intimação, Auto de Infração etc.

 
 6.3 - ��!����	���	���������
 
 Uma forma importante de considerar a capacidade potencial de adoecer, no

ambiente ou em decorrência das condições em que o trabalho se realiza, é utilizar
instrumentos que inventariem o processo produtivo e a sua forma de organização. Os
instrumentos metodológicos, a serem estabelecidos no âmbito do SUS, devem ser
entregues no ato da inspeção, para serem preenchidos pela empresa, e o Roteiro de
Vigilância, construído e aplicado pela equipe, no momento da ação, é outra forma de
conhecer os processos.

 
 6.4 –	��<+"�����
 
 Como proposta metodológica de investigação, no mesmo tempo da

intervenção podem-se organizar inquéritos, por meio da equipe interdisciplinar e de
representantes sindicais e ou dos trabalhadores, aplicando questionários ao conjunto dos
trabalhadores, contemplando a sua percepção da relação entre trabalho e saúde, a
morbidade referida (sinais e sintomas objetivos e subjetivos), a vivência com acidente e o
quase acidente de trabalho (incidente crítico), consigo e com os companheiros, e suas
sugestões para a transformação do processo, do ambiente e das condições em que o
trabalho se realiza.

 
 6.5 -	����������	��	������
 
 Podem-se utilizar algumas técnicas de mapeamento de riscos dos processos

produtivos, de forma gradualmente mais complexa à medida que a intervenção se
consolide e as mudanças vão ocorrendo, sempre com a participação dos trabalhadores
na sua elaboração.

 Uma das técnicas que deve ser utilizada, especialmente em casos de
acidentes graves e fatais, é a metodologia de árvore de causa para investigação dos
fatores determinantes do evento, que será objeto de publicação posterior.

 Com a concorrência interdisciplinar, na equipe, de profissionais de áreas
diversas e à medida que os trabalhadores se apropriem de novos conhecimentos acerca
do tema, aprofunda-se a investigação, por intermédio da utilização de técnicas mais
sofisticadas.

 É importante mapear, além dos riscos tradicionalmente reconhecidos, as
chamadas cargas de trabalho e as formas de desgaste do trabalhador.

 
 6.6 - ��+���	���������; ����
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 Os estudos epidemiológicos clássicos, tais como os seccionais, de coorte e
caso-controle, podem ser aplicados sempre que se identificar sua necessidade,
igualmente com a concorrência, na equipe interdisciplinar de técnicos das universidades
e centros de pesquisa, como assessores da equipe.

 
 6.7 - �������%������	��	��������
 
 A intervenção implica a confecção de um relatório detalhado, incorporando o

conjunto de informações coletadas, elaborado pela equipe, com a participação dos
trabalhadores, servindo como parâmetro de avaliações futuras.

 Em razão do ritmo de implementação das medidas, avalia-se a necessidade do
envolvimento de outras instâncias como, por exemplo, o Ministério Público, com o
objetivo de garantir as mudanças requeridas.

 Cabe ressaltar que o entendimento da intervenção deve ser o de um processo
de acompanhamento e avaliação, ao longo do tempo, em que se deve buscar a
negociação com as diversas instâncias, objetivando o aprimoramento da qualidade de
vida no trabalho.

 
 7-	��,��������	$!�����
 
 As informações de interesse para as ações em saúde do trabalhador,

atualmente disponíveis limitam-se à avaliação do perfil de morbi-mortalidade da
população em geral, sem lograr o conhecimento sistemático dos riscos e o
dimensionamento da população trabalhadora a eles exposta, que permitam a análise e a
intervenção sobre seus determinantes.

 É pensando na necessidade de se avançar neste conhecimento para fins de
intervenção e prevenção efetiva dos agravos relacionados ao trabalho, que foi definido o
elenco de informações aqui apresentadas, sem perder a perspectiva de serem acrescidas
outras de interesse local, regional ou mesmo nacional, à medida que o sistema de
informações em saúde do trabalhador se estruture e se consolide.

 
 7.1-	��,��������	������	��	�����������
 
 As informações de mortalidade serão coletadas principalmente a partir da

Declaração de Óbito, por intermédio do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM).
Cada município deverá investir na melhoria da qualidade dos dados da Declaração de
óbito e, sempre que possível, cruzar com outras informações disponíveis, principalmente
a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), da Previdência Social.

 
 7.2 -	��,��������	������	��	���$�����
 
 As informações de morbidade podem ser obtidas de diversas fontes, tais como

a Ficha Individual de Notificação de Agravo, referentes às doenças incluídas no Sistema
de Notificação de Agravos Notificáveis (SINAN); a Comunicação de Acidente do Trabalho
(CAT), normalmente utilizada para os trabalhadores do mercado formal de trabalho,
regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT); as fichas, prontuários e outros
documentos oriundos dos atendimentos ambulatoriais (SIA/SUS) e internações
(SIH/SUS) na rede de serviços de saúde.

 Os estados e os municípios poderão definir eventos-sentinelas a serem
notificados, incluindo-os no SINAN. Essa definição deverá ter por referência a análise do
parque produtivo local ou a suspeita da existência de um agravo não diagnosticado como
relacionado ao trabalho. A análise dos eventos-sentinela constituir-se-à em atividade
complementar ao sistema de informações, particurlamente neste momento em que o
diagnóstico de doenças é muito reduzido. Observar, por exemplo, excessos de mortes ou
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morbidade por alguns tipos de cânceres ou de achados laboratoriais (leucopenias,
anemias) que possam estar ocorrendo em grupos específicos de trabalhadores.

 
 7.3 -	��,��������	������=��	L�	���=������	�	���	���������	����+��=��
 
Essas informações deverão ser obtidas à medida que os estados e os

municípios executem e implantem as ações de vigilância.
Consideram-se, neste caso, Cadastro de Estabelecimentos, Relatórios de

Inspeção, Termos de Notificação e Fichas de Vigilância.
Outras informações, utilizando os bancos de dados da RAIS e do IBGE,

também poderão ser incorporadas devendo ser desagregadas, por município, para que
possam ser adequadas aos níveis locais.

Outras fontes de informação que deverão ser utilizadas, à medida que o
sistema se capacite para tal, são as dos serviços médicos e de segurança e higiene
industrial de empresas, do Anexo I da CIPA (Norma Regulamentadora no 5, Portaria no

3.214/78, Mtb), dos sindicatos, das associações patronais, dos serviços/institutos de
medicina legal, de associações e entidades civis (associação de moradores, grupos
ecológicos, culturais), de outros órgãos da administração pública (Detran, secretarias de
proteção ambiental, de indústria e comércio, do trabalho etc). Devem ser considerados
ainda estudos epidemiológicos e resultados de pesquisas de interesse da área de saúde
do trabalhador, como fonte de informações.

Um maior detalhamento acerca da criação de bancos de dados e adequação
das informações em saúde do trabalhador aos Sistemas de Informação existentes,
considerando, entre outros, a coleta, o fluxo, o processamento, a análise e a divulgação
das informações, será efetuado em publicação posterior.

Os estados e os municípios poderão acrescentar outras informações e
metodologias que julgarem pertinentes, inclusive sugerindo sua incorporação em âmbito
nacional nas publicações subsequentes.

8 -	&������������	,�����

A construção do Sistema Único de Saúde pressupõe um esforço permanente
na afirmação de seus princípios e na ampliação das redes solidárias institucionais com a
sociedade organizada.

Dentro do SUS, a área de saúde do trabalhador emerge como um desafio a
mais, no sentido de se proverem os meios necessários para atender com primazia o que,
a partir de 1988, com a Constituição Federal, passou a ser atribuição precípua das
Secretarias de Saúde de Estados e Municípios: a Vigilância em Saúde do Trabalhador.

É preciso considerar, contudo, as dificuldades inerentes ao sistema de saúde,
cujas práticas tradicionais, de há muito enraizadas, não dispõem de mecanismos ágeis
de adequação às novas necessidades, determinadas pela lei e, mesmo, ansiadas pela
sociedade.

Com este intuito, a Instrução Normativa de Vigilância em Saúde do
Trabalhador pretende ser um instrumento capaz de ser um móvel de sensibilização e de
ampliação das redes solidárias de construção da área específica e do próprio Sistema
Único de Saúde.

Nesta perspectiva, pretende-se, ainda, com esta Instrução Normativa, iniciar
uma série de publicações temáticas afins, entre as quais se destacam as questões dos
Agrotóxicos, dos Sistemas de Informações, da Investigação de Acidentes de Trabalho,
das Intoxicações por Metais Pesados, dos Agravos de Caráter Ergonômico, das
Pneumopatias de Origem Ocupacional.

(*) Republicada por ter saído com incorreção, do original, no DOU, de 2.7.98,
Seção 1, pag. 36.
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APRESENTAÇÃO

O presente documento é resultado de um processo de discussão e
negociação que teve a participação de técnicos do Ministério da Saúde, das secretarias
estaduais e municipais de Saúde, de universidades, de representantes do movimento
sindical dos trabalhadores, do CONASS, do CONASEMS e da Comissão Intersetorial de
Saúde do Trabalhador (CIST) do Conselho Nacional de Saúde.

A Norma Operacional de Saúde do Trabalhador (NOST) tem como objetivo
orientar os estados e os municípios na implantação das ações de saúde do trabalhador
no Sistema Único de Saúde, em busca de melhores condições de saúde dos
trabalhadores.

INTRODUÇÃO

A saúde tem �	 ���$��%� como +�	 ���	 ,������	 �������������P
��������������, tal como reconhecido pelo artigo 3o da Lei no 8.080/90. A expressiva
maioria de usuários do SUS é constituída de trabalhadores e trabalhadoras urbanos e
rurais, constituindo a População Economicamente Ativa (PEA), que totaliza cerca de 60%
da população brasileira, de acordo com dados do IBGE, 1995. À população brasileira é
assegurada, nos termos do artigo 7o, inciso II, dessa lei, a "integralidade de assistência,
entendida como um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e
curativos, individuais e coletivos, �9� ����	 ����	 ����	 ����, em todos os níveis de
complexidade do sistema". Esses dispositivos são, por si só, explicativos para as
exigências legais de incorporação das ações de saúde do trabalhador entre o elenco de
ações do SUS, como estabelece o art. 200, inciso II, da Constituição Federal, em todas
as esferas de governo e em todas as unidades prestadoras de serviços de saúde.

A SAÚDE DOS TRABALHADORES NA LEI ORGÂNICA DA SAÚDE

A Lei no 8.080/90 conceituou Saúde do Trabalhador na perspectiva da
atenção integral à saúde, atribuindo ao órgão de direção nacional do SUS – o Ministério
da Saúde – a coordenação da política de saúde do trabalhador.

Assim, o artigo 6o, parágrafo 3o, da Lei no 8.080/90, diz que as ações de
saúde do trabalhador incluem a promoção, a proteção, a recuperação e a reabilitação,
abrangendo:

"I - assistência ao trabalhador vítima de acidente 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, à sua respectiva entidade sindical e às

empresas sobre os riscos de acidente de trabalho, doença profissional e do trabalho, bem
como os resultados de fiscalizações, avaliações ambientais e exames de saúde, de
admissão e de demissão, respeitados os preceitos da ética profissional;
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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 o ambiente de
trabalho, quando houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde dos
trabalhadores."

�	���
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Pode-se dizer que, ainda hoje, as ações de atenção à saúde do
trabalhador urbano e rural encontram-se em processo de implantação, em experiências
diversas e multiformes, de acordo com as realidades locais e regionais.

De maneira geral, os principais problemas ou limitações que se colocam à
implantação e/ou à execução das ações de saúde do trabalhador no SUS são os
seguintes:

a) a rede de serviços de saúde, freqüentemente, não dispõe dos recursos
e meios para diagnóstico e tratamento dos agravos relacionados com o trabalho e não há
sistema de referência e contra-referência claramente definido;

b) a maioria dos serviços públicos atende os trabalhadores acidentados do
trabalho e portadores de agravos relacionados ao trabalho sem a devida atenção aos
procedimentos de diagnóstico, registro e notificação e sem o devido encaminhamento
aos setores assistenciais e aos setores responsáveis pela vigilância em saúde;

c) as ações de vigilância dos ambientes e processos de trabalho e de
proteção à saúde do trabalhador são raras, em geral assistemáticas, pontuais e
desvinculadas de um planejamento e estabelecimento de prioridades;

d) a carência e o despreparo, ou não capacitação, dos profissionais de
toda a rede de serviços, desde os níveis básicos até os secundários, terciários e os
setores de vigilância epidemiológica e sanitária;

e) a carência de informações a respeito dos riscos existentes no parque
produtivo de seu território;

f) as relações interinstitucionais ocorrem com dificuldade, mais como
atuações pontuais de alguns técnicos que como políticas institucionais estabelecidas e
cumpridas;

g)  além das dificuldades que afetam o Sistema como um todo: a crise
financeira e a falta de condições materiais de toda a rede de assistência à saúde; a
persistência do modelo centrado na consulta médica, individual, em detrimento das ações
coletivas de vigilância em saúde, dentre outras.

Tais dificuldades devem ser superadas por meio de um novo
posicionamento de todo o Sistema Único de Saúde em relação ao seu papel no campo
da saúde do trabalhador. O Ministério da Saúde deve assumir, efetivamente, a
implementação da Política Nacional de Saúde do Trabalhador, conforme definido na Lei
Orgânica da Saúde. Assim como na perspectiva da descentralização é necessário que os
estados e os municípios assumam responsabilidades crescentes.

Neste sentido, a NOST-SUS tem como eixo geral os princípios e diretrizes
estabelecidos na Lei Orgânica da Saúde e pretende orientar e propiciar a implementação
das ações de saúde do trabalhador no SUS. A II Conferência Nacional de Saúde do
Trabalhador, realizada em março de 1994, e a X Conferência Nacional de Saúde,
ocorrida em setembro de 1996, recomendam a instituição de normas específicas, entre
elas a de saúde do trabalhador, constituindo-se esta em uma norma de detalhamento da
Norma Operacional Básica (NOB-SUS 01/96), aprovada pela Portaria MS no 2.203, de 5
de novembro de 1996.
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A NOST-SUS incorporou as diferenças de gênero por considerar que o
mundo do trabalho é constituído de homens e mulheres e que, desta forma, amplia-se a
análise e a compreensão dos fenômenos do processo saúde-doença no mundo do
trabalho.
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�	��������	��	�����	��	�����, no uso da atribuição que lhe confere o
art. 87, inciso II, da Constituição Federal, tendo em vista o disposto em seu art. 198,
inciso II, combinado com os preceitos da Lei Orgânica da Saúde, no 8.080, de 19 de
setembro, e da Lei no 8.142, de 28 de dezembro, ambas de 1990, e

considerando que a construção do Sistema Único de Saúde é um processo
de responsabilidade do poder público, orientado pelas diretrizes e princípios da
descentralização das ações e serviços de saúde, da universalidade, eqüidade e
integralidade da ação, da participação e controle social e que pressupõe a efetiva
implantação das ações de saúde do trabalhador neste processo;

considerando que cabe ao Ministério da Saúde a coordenação nacional da
política de saúde do trabalhador, assim como é de competência do SUS a execução de
ações pertinentes a esta área, conforme determinam a Constituição Federal e a Lei
Orgânica da Saúde;

considerando que as determinações contidas na NOB-SUS 01/96 incluem
a saúde do trabalhador como campo de atuação da atenção à saúde, necessitando de
detalhamento para produzirem efeito de instrumento operacional;

considerando as determinações contidas na Resolução no 220, de 6 de
março de 1997, do Conselho Nacional de Saúde, e na Instrução Normativa no 1/97, de 15
de maio de 1997, do Ministério da Saúde, que recomendam a publicação desta Norma,
resolve:

Art. 1.° Aprovar a Norma Operacional de Saúde do Trabalhador, na forma
do anexo a esta Portaria, que tem por objetivo definir as atribuições e responsabilidades
para orientar e instrumentalizar as ações de saúde do trabalhador urbano e do rural,
consideradas as diferenças entre homens e mulheres, a serem desenvolvidas pelas
Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Art. 2.° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

BARJAS NEGRI
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Art. 1.° A presente Norma, complementar à NOB-SUS 01/96, tem por
objetivo orientar e instrumentalizar a realização das ações de saúde do trabalhador e da
trabalhadora, urbano e rural, pelos Estados, o Distrito Federal e os municípios, as quais
devem nortear-se pelos seguintes pressupostos básicos:

I - universalidade e eqüidade, onde todos os trabalhadores, urbanos e
rurais, com carteira assinada ou não, empregados, desempregados ou aposentados,
trabalhadores em empresas públicas ou privadas, devem ter acesso garantido a todos os
níveis de atenção à saúde;
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II -	 integralidade das ações, tanto em termos do planejamento quanto da
execução, com um movimento constante em direção à mudança do modelo assistencial
para a atenção integral, articulando ações individuais e curativas com ações coletivas de
vigilância da saúde, uma vez que os agravos à saúde, advindos do trabalho, são
essencialmente preveníveis;

III - direito à informação sobre a saúde, por meio da rede de serviços do
SUS, adotando como prática cotidiana o acesso e o repasse de informações aos
trabalhadores, sobretudo os riscos, os resultados de pesquisas que são realizadas e que
dizem respeito diretamente à prevenção e à promoção da qualidade de vida;

IV - controle social, reconhecendo o direito de participação dos
trabalhadores e suas entidades representativas em todas as etapas do processo de
atenção à saúde, desde o planejamento e estabelecimento de prioridades, o controle
permanente da aplicação dos recursos, a participação nas atividades de vigilância em
saúde, até a avaliação das ações realizadas;

V - regionalização e hierarquização das ações de saúde do trabalhador,
que deverão ser executadas por todos os níveis da rede de serviços, segundo o grau de
complexidade, desde as básicas até as especializadas, organizadas em um sistema de
referência e contra-referência, local e regional;

VI - utilização do critério epidemiológico e de avaliação de riscos no
planejamento e na avaliação das ações, no estabelecimento de prioridades e na alocação
de recursos;

VII - configuração da saúde do trabalhador como um conjunto de ações de
vigilância e assistência, visando à promoção, à proteção, à recuperação e à reabilitação
da saúde dos trabalhadores submetidos a riscos e agravos advindos do processo de
trabalho.

Art. 2.° Cabe aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios a execução de
ações na área de saúde do trabalhador, considerando as diferenças de gênero.

Art. 3.° Aos municípios, por intermédio de suas secretarias de saúde, caberá
realizar as ações discriminadas, conforme a condição de gestão em que estejam
habilitados, como seguem:

I - �� -���)�	�����	��	�����)�	7!����* assumirá as seguintes ações de
saúde do trabalhador:

a) garantia do atendimento ao acidentado do trabalho e ao suspeito ou
portador de doença profissional ou do trabalho, por meio da rede própria ou contratada,
dentro de seu nível de responsabilidade da atenção, assegurando todas as condições
necessárias para o acesso aos serviços de referência, sempre que a situação exigir;

b) realização de ações de vigilância nos ambientes e processos de
trabalho, compreendendo a identificação das situações de risco e a tomada de medidas
pertinentes para a resolução da situação e a investigação epidemiológica;

c) notificação dos agravos à saúde e os riscos relacionados com o
trabalho, alimentando regularmente o sistema de informações dos órgãos e serviços de
vigilância, assim como a base de dados de interesse nacional;

d) estabelecimento de rotina de sistematização e análise dos dados
gerados no atendimento aos agravos à saúde relacionados ao trabalho, de modo a
orientar as intervenções de vigilância, a organização dos serviços e das demais ações
em saúde do trabalhador.

e) utilização dos dados gerados nas atividades de atenção à saúde do
trabalhador, com vistas a subsidiar a programação e avaliação das ações de saúde neste
campo, e alimentar os bancos de dados de interesse nacional.

II - �� -���)�	 �����	 ��	 �������	 �+�������*	 assumirá, além das já
previstas pela condição de Gestão Plena da Atenção Básica, as seguintes ações de
saúde do trabalhador:
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a) emissão de laudos e relatórios circunstanciados sobre os agravos
relacionados com o trabalho ou limitações (seqüelas) deles resultantes, por meio de
recursos próprios ou do apoio de outros serviços de referência;

b) instituição e operacionalização de um sistema de referência para o
atendimento ao acidentado do trabalho e ao suspeito ou portador de doença profissional
ou do trabalho, capaz de dar suporte técnico especializado para o estabelecimento da
relação do agravo com o trabalho, a confirmação diagnóstica, o tratamento, a
recuperação e a reabilitação da saúde, assim como para a realização dos
encaminhamentos necessários que a situação exigir;

c) realização sistemática de ações de vigilância nos ambientes e
processos de trabalho, compreendendo o levantamento e análise de informações, a
inspeção sanitária nos locais de trabalho, a identificação e avaliação das situações de
risco, a elaboração de relatórios, a aplicação de procedimentos administrativos e a
investigação epidemiológica;

d) instituição e manutenção de cadastro atualizado das empresas
classificadas nas atividades econômicas desenvolvidas no município, com indicação dos
fatores de risco que possam ser gerados para o contingente populacional, direta ou
indiretamente a eles expostos;

Parágrafo único. O município deverá manter unidade especializada de
referência em Saúde do Trabalhador, para facilitar a execução das ações previstas neste
artigo.

Art. 4.° Os estados, nas condições de gestão avançada e plena do sistema
estadual, por intermédio de suas secretarias de saúde, respeitadas as responsabilidades
e prerrogativas dos municípios habilitados nas condições de gestão previstas no artigo
anterior, assumirão as seguintes ações de saúde do trabalhador:

I - controle da qualidade das ações de saúde do trabalhador desenvolvidas
pelos municípios preconizadas nesta Norma, conforme mecanismos de avaliação
definidos em conjunto com as secretarias municipais de saúde;

II - definição, juntamente com os municípios, de mecanismos de referência
e contra-referência, bem como outras medidas necessárias para assegurar o pleno
desenvolvimento das ações de assistência e vigilância em saúde do trabalhador;

III - capacitação de recursos humanos para a realização das ações de
saúde do trabalhador, no seu âmbito de atuação;

IV - estabelecimento de rotina de sistematização, processamento e análise
dos dados sobre saúde do trabalhador, gerados nos municípios e no seu próprio campo
de atuação, e de alimentação regular das bases de dados, estaduais e municipais;

V - elaboração do perfil epidemiológico da saúde dos trabalhadores no
estado, a partir de fontes de informação existentes e, se necessário, por intermédio de
estudos específicos, com vistas a subsidiar a programação e avaliação das ações de
atenção à saúde do trabalhador;

VI - prestação de cooperação técnica aos municípios, para o desenvolvimento
das ações de saúde do trabalhador;

VII - instituição e manutenção de cadastro atualizado das empresas,
classificadas nas atividades econômicas desenvolvidas no estado, com indicação dos
fatores de risco que possam ser gerados para o contingente populacional, direta ou
indiretamente a eles expostos.

§ 1o Recomenda-se a criação de unidades especializadas em Saúde do
Trabalhador para facilitar as ações previstas neste artigo.

§ 2o A organização de unidades especializadas de referência em Saúde do
Trabalhador, o estímulo à implementação de unidades no Município, na região ou em
forma de consórcio, e o registro de 100% dos casos atendidos de acidentes de trabalho e
agravos decorrentes do processo de trabalho, comporão o Índice de Valorização de
Resultados (IVR), de acordo com os critérios a serem definidos pela Comissão
Intergestores Tripartite, e a ser estabelecido em portaria do Ministério da Saúde.
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Art. 5° Esta Norma trata de um conjunto de atividades essenciais para a
incorporação das ações de saúde do trabalhador no contexto das ações de atenção à
saúde, devendo os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que já têm serviços e
ações organizados, ou pelas características de seu parque produtivo e perfil
epidemiológico, ampliar seu espectro de ação para além do que estabelece esta Norma.

Art. 6° A implementação do financiamento das ações de saúde do
trabalhador consiste na garantia do recebimento dos recursos por meio das fontes de
transferências, já constituídas legalmente em cada esfera de governo e na definição de
mecanismos que garantam que os recursos provenientes destas fontes sejam aplicados
no desenvolvimento das ações de saúde do trabalhador estabelecidas nos planos de
Saúde.

Art. 7° Recomenda-se ao Estado e ao Município a revisão dos Códigos de
Saúde, para contemplar as ações de saúde do trabalhador.

Art. 8° Compete ao Estado, ao Distrito Federal e ao Município estabelecer
normas complementares, no seu âmbito de atuação, com o objetivo de assegurar a
proteção à saúde dos trabalhadores.

Art. 9° A presente Norma deverá ser avaliada permanentemente, a partir
dos resultados de sua implementação, consolidados pelo órgão competente do Ministério
da Saúde e amplamente divulgados às instâncias do SUS.

Art. 10. Recomenda-se a instituição de Comissão Intersetorial de Saúde do
Trabalhador, com a participação de entidades que tenham interfaces com a área de
saúde do trabalhador, subordinada aos Conselhos Estadual e Municipal de Saúde, com a
finalidade de assessorá-lo na definição das políticas, no estabelecimento de prioridades e
no acompanhamento e avaliação das ações de saúde do trabalhador.

Publicada no DOU de 10 de novembro de 1998.
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Secretário de Assistência à Saúde, no uso de suas atribuições e
considerando a subnotificação ocasionada pela não-identificação do acidentado

de trabalho na rede de saúde, impedindo o acesso aos benefícios e dificultando as ações
de vigilância à saúde;

considerando o custo real diferenciado aos atos técnico-administrativos para
regularização junto à Previdência Social;

considerando a Resolução no 79, de 2 de setembro de 1993, do Conselho
Nacional de Saúde;

considerando a aprovação desta proposta pela Comissão Tripartite reunida em 4-
9-93, resolve:

1 - Incluir no Sistema de Informações Ambulatoriais do Sistema Único de Saúde
SIA/SUS a atenção ao acidentado do trabalho com o código:
044-2 - ATENDIMENTO ESPECÍFICO PARA ACIDENTE DE TRABALHO -
Componentes = Preenchimento do Laudo de Exame Médico (LEM), constante no verso
da Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT) e dos demais instrumentos para
regularização dos benefícios junto ao INSS, no primeiro atendimento médico a paciente
vítima de acidente do trabalho.

Item de Programação: 02 - ATENDIMENTO MÉDICO - CONSULTA
Nível de Hierarquia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Esp. Ativ. Profissional: 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21,

22, 23, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 37, 38,
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39, 41, 42, 44, 46, 48, 50, 51, 58, 63, 72, 73, 74.
2 - A cobrança do procedimento somente será efetuada mediante a comprovação

da CAT numerada pelo INSS. Esta autoriza tal cobrança unicamente no primeiro
atendimento ao acidentado, sendo vedada nos atendimentos de retorno. A cópia da CAT
deverá ser anexada à ficha de atendimento individual.

3 - O valor do procedimento será fixado quando da publicação da Tabela de
Valores dos Procedimentos do SIA/SUS.

4 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação com efeitos
financeiros a partir de 1° de setembro de 1993.

Carlos Eduardo Venturelli Mosconi – Secretário
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OS MINISTROS DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
SOCIAL E DA SAÚDE, no uso de suas atribuições,

Considerando que o preceito constitucional da universalidade da
assistência inclui, dentre outras responsabilidades do Sistema Único de Saúde (SUS), o
atendimento ao acidentado do trabalho, impondo assim ao Ministério da Saúde a
ampliação de seus recursos financeiros para viabilizar tal encargo;

Considerando que a resposta adequada a este imperativo requer amplo
processo de capacitação técnica e gerencial dos profissionais e serviços que atuam no
SUS;

Considerando que a organização desta área da assistência necessita
desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação e de gestão capazes de
assegurar o suporte técnico indispensável;

Considerando que a pronta e efetiva assistência ao acidentado do trabalho
reduz o tempo de incapacidade com a conseqüente redução do período em auxílio-
doença, e que o retorno às atividades laborais concorre para o ingresso de recursos à
Previdência Social; e

Considerando, finalmente, a imperiosa necessidade de redefinição de
atribuições e fluxos operacionais entre os diferentes órgãos envolvidos na caracterização
e comprovação do evento, bem como na prestação da devida assistência ao trabalhador
acidentado, resolvem:

1 - Estabelecer, em caráter prioritário, o Programa Integrado de Assistência ao
Acidentado do Trabalho (PIAT), custeado com recursos da Seguridade Social oriundos do
Instituto Nacional do Seguro Social/Ministério da Previdência e Assistência Social
(INSS/MPAS) e do Ministério da Saúde/Fundo Nacional de Saúde (MS/FNS), de acordo com
as disponibilidades orçamentárias e financeiras de ambos os Ministérios.

1.1 - O referido programa deverá englobar, nos casos de acidentes de
trabalho ou doenças profissionais ou do trabalho:

I - o atendimento ambulatorial;
II - o atendimento hospitalar;
III - a reabilitação física, compreendendo fisioterapia, terapia ocupacional e

o fornecimento de órtese, prótese; e
IV - o fornecimento de medicamentos.
1.2   - As doenças profissionais ou do trabalho deverão ser atendidas,

preferencialmente, pelos Hospitais Universitários ou unidades apoiadas por centros de
referência especializados.

2 - Constituir Grupo de Trabalho Interministerial, coordenado
conjuntamente pelos Chefes de Gabinete do MPAS e MS, e integrado pelos Secretários
de Previdência Social/MPAS e de Assistência à Saúde/MS, e por representantes do
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Instituto Nacional do Seguro Social/INSS/MPAS e do Fundo Nacional de Saúde/MS, para
no prazo de 30 (trinta) dias propor aos Ministros de Estado signatários da presente
Portaria, o plano geral de implementação do PIAT.

3 - Após aprovação do plano geral, e da implementação do PIAT, o
MPAS/INSS participará do custeio das ações de assistência ao acidentado do trabalho
mediante repasse mensal de recursos oriundos da arrecadação específica do Seguro de
Acidentes do Trabalho (SAT).

4 - O repasse financeiro dos recursos aqui referidos será feito pelo Fundo
de Previdência Adicional Suplementar que vier a ser aprovado.

5 - Esta Portaria entra em vigor da data de sua publicação.

REINHOLD STEPHANES ADIB DOMINGOS JATENE
Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social Ministro de Estado da Saúde

Publicada no DOU, em 6/7/95.
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OS MINISTROS DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
SOCIAL E DA SAÚDE, no uso de suas atribuições e tendo em vista a Portaria MPAS/MS
no11, de 04 de julho de 1995, que institui o “Programa Integrado de Assistência ao
Acidentado do Trabalho (PIAT)”, bem como as recomendações do grupo interministerial
de trabalho criado pela portaria MPAS/MS no 12, de 27 de outubro de 1995 e,
considerando:

A responsabilidade do Ministério da Previdência e Assistência
Social/MPAS no sentido de prover assistência adequada ao trabalhador acometido de
doença profissional ou vítima de acidente do trabalho;

A responsabilidade do Ministério da Saúde/MS enquanto direção nacional
do “Sistema Único de Saúde (SUS)” no sentido de disciplinar aspectos gerais e
particulares da prestação de serviços, destacando-se, no caso, a assistência ao
trabalhador, resolvem:

1. Iniciar a implementação do “PIAT”, através da organização da oferta de
atendimento hospitalar de urgência e emergência, incluindo internação ao trabalhador
acometido de doença profissional ou vítima de acidente do trabalho, sem prejuízo dos
demais componentes do programa previstos na Portaria MPAS/MS no 11, de 04 de julho
de 1995;

2. Divulgar aos organismos interessados, à população em geral e,
especialmente, às entidades representativas dos trabalhadores e dos empregadores, a lista
dos hospitais integrantes do PIAT, definida em cada estado sob a responsabilidade do
Secretário Estadual e dos Secretários Municipais de Saúde, com a recomendação de que,
em caso de acidente do trabalho, estes hospitais sejam procurados preferencialmente;

3. Atribuir remuneração diferenciada, através de sistemática a ser
estabelecida em ato normativo da Secretaria de Assistência à Saúde do Ministério da
Saúde (SAS/MS) aos procedimentos realizados em casos de acidente do trabalho;

4. Para efeito de acompanhamento e controle desta ação, o “Sistema de
Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)” passará a processar o registro dos
atendimentos efetuados a partir de códigos específicos criados na “Autorização de
Internação Hospitalar (AIH)” – documento de base do sistema, gerando relatórios que
serão encaminhados, mensalmente, pelo MS ao MPAS;

5. Para co-participar dos gastos do SUS relativos à assistência ao
trabalhador, o MPAS transferirá, mensalmente, ao MS, recursos oriundos da arrecadação
do “Seguro de Acidente do Trabalho (SAT)”, de acordo com crédito orçamentário
devidamente aprovado.
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Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

REINHOLD STEPHANES ADIB DOMINGOS JATENE
Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social Ministro de Estado da Saúde

Publicada no DOU, em 15/02/96.
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O Secretário de Assistência à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando que o Sistema de Informações Hospitalares do SUS não dispõe de

mecanismos de correlação entre a natureza do agravo e a causa externa que o motivou e
sua etiologia;

Considerando que o Sistema de Informações Hospitalares do SUS não dispõe de
mecanismos de correlação entre o agravo que gerou o atendimento ao trabalhador e sua
ocorrência no local de trabalho;

Considerando que a definição do perfil nosológico da população trabalhadora é
importante para o estabelecimento de políticas de atenção à saúde, principalmente no nível
municipal e estadual, onde estão instalados os programas de saúde do trabalhador; e

Considerando que as ações de promoção e assistência aos trabalhadores, se
bem orientadas, resultarão em inúmeros benefícios sociais, resolve:

1. A partir de 1° de janeiro de 1998 o preenchimento dos campos CARÁTER DA
INTERNAÇÃO, DIAGNÓSTICO PRINCIPAL E DIAGNÓSTICO SECUNDÁRIO nas
Autorizações de Internação Hospitalar (AIH) a serem processadas pelo SUS, obedecerá
aos critérios estabelecidos nesta Portaria.

1.1 Quando o quadro que levou à internação do paciente for compatível com
causas externas definidas nos Capítulos XIX e XX da Classificação Internacional de
Doenças, 10ª Revisão (CID-10).

1.1.1. No campo CARÁTER DA INTERNAÇÃO será utilizado um dos códigos abaixo:
“6” - Quadro compatível com acidente no local de trabalho ou a serviço da empresa;
“7” - Quadro compatível com acidente de trajeto entre residência e trabalho;
“8” - Quadro compatível com outros tipos de acidente de trânsito, não considerados

acidentes de trajeto entre residência e trabalho; e
“9” - Quadro compatível com outros tipos de lesões e envenenamentos, por agentes

físicos ou químicos.
1.1.2. No campo DIAGNÓSTICO PRINCIPAL, o Código referente à natureza da

lesão provocada pela causa externa que motivou a internação, relacionados no Capítulo
XIX da CID-10;

1.1.3. No campo DIAGNÓSTICO SECUNDÁRIO, o Código referente à causa externa
que motivou a internação, conforme o Capítulo XX da CID-10 – Circunstância da Lesão.

1.2. Nas internações cujo quadro clínico não guarda relação aparente com causas
externas e lesões e envenenamentos, por agentes físicos ou químicos.

1.2.1. No campo CARÁTER DA INTERNAÇÃO, um dos códigos abaixo:
“1” - Para internações eletivas;
“3” - Para internações de urgência/emergência, quando a AIH for emitida antes da

internação;
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“5” - Para internações de urgência/emergência, quando a AIH for emitida até 72
horas após a internação.

1.2.2. Os campos DIAGNÓSTICO PRINCIPAL e DIAGNÓSTICO SECUNDÁRIO
devem ser preenchidos com o código CID-10, obedecendo aos princípios de seleção de
causa e códigos previstos na CID-10.

1.2.3. No campo DIAGNÓSTICO SECUNDÁRIO, quando existir mais de um
diagnóstico, o campo correspondente.

2. O registro dos códigos “6”, “7”, “8” ou “9”, no campo CARÁTER DA
INTERNAÇÃO, indica tão-somente compatibilidade do quadro com causas externas.
 3. O DATA-SUS implementará alterações apropriadas nos programas utilizados
para digitação de AIH, visando facultar e assegurar o cumprimento das disposições
constantes desta Portaria.

4. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

ANTÔNIO JOAQUIM WERNECK DE CASTRO
Secretário de Assistência à Saúde

Publicada no DOU, em 17/11/97.
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O Ministro de Estado da Saúde, no uso de suas atribuições, e considerando:
a necessidade do estabelecimento de padrões comuns mínimos que possibilitem

a intercomunicação dos sistemas e base de dados na área da saúde;
a necessidade de definição de atributos comuns, de uso obrigatório, relativos à

identificação do indivíduo assistido, da instituição ou local de assistência do profissional
prestador do atendimento e da ocorrência registrada;

os objetivos da Rede Interagencial de Informações para a Saúde - RIPSA, de que
trata a Portaria no 820, de 25 de junho de 1997;

a deliberação da Oficina de Trabalho Interagencial, instância colegiada
responsável pela condução técnica e o planejamento estratégico da RIPSA,
recomendando a adoção de um conjunto de atributos comuns aplicáveis aos sistemas e
bases de dados na área de saúde, resolve:

Art. 1.º Aprovar os atributos comuns a serem adotados, obrigatoriamente, por todos
os sistemas e bases de dados do Ministério da Saúde, a partir de 1o de janeiro de 1999.

Art. 2.º São atributos mínimos para a identificação do indivíduo assistido:
I - nome completo, obtido de documento oficial, registrado em campo único;
II - número de Cartão do SUS;
III - número de Registro de Identidade Civil (RIC), uma vez regulamentado o seu uso;
IV - data de nascimento, indicando dia, mês e ano (quatro dígitos), em que

ocorreu;
V - sexo, indicando se masculino (M), feminino (F) ou ignorado/indeterminado (I);
VI - nome completo da mãe, obtido de documento oficial, registrado num campo

único;
VII - naturalidade, indicando o Município e o Estado de nascimento, com os

respectivos código do IBGE;
VIII - endereço, indicando nome da via pública, número, complemento,

bairro/distrito, Município, Estado e Código de Endereçamento Postal (CEP).
Parágrafo único. São dados complementares para o reconhecimento do indivíduo

assistido nos sistemas de informação que assim o requererem:
I - raça/cor de acordo com os atributos adotados pelo IBGE;
II - grau de escolaridade, indicando as seguintes situações:
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(I) qual a última série concluída com aprovação; (II) qual o grau correspondente à última
série concluída com aprovação (alfabetização de adultos, antigo primário, antigo clássico
ou científico, ensino fundamental ou 1o grau, ensino médio ou 2o grau, superior, pós-
graduação e nenhum);

III - situação no mercado de trabalho (empregado, autônomo, empregador, aposentado,
dona de casa, estudante e vive de renda);

IV - ocupação, codificada de acordo com a Classificação Brasileira de Ocupações
(CBO), no nível de agregação de quatro dígitos;

V - ramo de atividade econômica, codificando de acordo com o Cadastro Nacional
de Atividades Econômicas (CNAE), no nível de agregação de dois dígitos.

Art. 3.º São atributos mínimos para a identificação da instituição ou local de
assistência:

I - nome completo;
II - razão social;
III - número do CGC do estabelecimento com identificação da unidade prestadora

no caso das instituições públicas;
IV - endereço oficial da unidade prestadora, indicando nome da via pública, número,

complemento, bairro/distrito, Município, Estado e Código de Endereçamento Postal (CEP);
V - tipo de estabelecimento, segundo classificação adotada pelo Ministério da Saúde.
Art. 4.º São atributos mínimos para a identificação do profissional prestador do

atendimento:
I - nome completo, obtido de documento oficial, registrado em campo único;
II - número de Registro de Identidade Civil (RIC), uma vez regulamentado o seu uso;
III - categoria profissional; codificada de acordo com a Cassificação Brasileira de

Ocupações (CBO), no nível de agregação de quatro dígitos;
IV - número do registro no conselho profissional da unidade federada.
Art. 5.º	São atributos mínimos para a identificação do evento ou do atendimento

realizado:
I - data e hora do atendimento;
II - local de ocorrência (quando não, o da instituição prestadora, indicando nome

da via pública, número, complemento, bairro/distrito, município, estado e Código de
Endereçamento Postal (CEP);

III - causa do atendimento, utilizando os códigos da Classificação Internacional de
Doenças, e indicando se acidente do trabalho ou trânsito: sim (S), não (N) e ignorado (I);

IV - diagnóstico, utilizando os códigos da Classificação Internacional de Doenças;
V - procedimentos, segundo tabela padrão estabelecida pelo Ministério da Saúde.
Art. 6.º O Ministério da Saúde, de forma articulada com Estados e Municípios,

desenvolverá, até 31 de dezembro de 1999, os seguintes instrumentos necessários ao
processo de padronização objeto desta Portaria:

I - cadastro de unidades de saúde, de base municipal, abrangendo as redes
pública e privada, definindo-se o elenco mínimo de dados de transmissão obrigatória à
direção nacional do SUS;

II - padronização dos registros clínicos para uso universal no Sistema de Saúde,
público e privado, incluindo procedimentos de atenção básica e de promoção da saúde.

Art. 7.º Fica o Secretário de Políticas de Saúde do Ministério da Saúde incumbido de
promover as medidas necessárias ao integral cumprimento das disposições desta Portaria.

Art. 8.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

7#�A���$$.
Ministro da Saúde

(*) Republicada por ter saído com incorreção, do original, no DO no 227-E, Seção 1, pág. 18 de
26.11.98. DOU, 14 DE JANEIRO DE 1999, Seção 1, pág. 9.
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TÍTULO VII

DA ORDEM SOCIAL
CAPÍTULO II

DA SEGURIDADE SOCIAL
SEÇÃO II

DA SAÚDE
Art. 220. - As ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao

Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e
controle.

§ 1.° - As ações e serviços de preservação da saúde abrangem o ambiente
natural, os locais públicos e de trabalho.

Art. 223.	 - Compete ao Sistema Único de Saúde, nos termos da lei, além de
outras atribuições:

II - a identificação e o controle dos fatores determinantes e condicionantes da
saúde individual e coletiva, mediante, especialmente, ações referentes à:
a) vigilância sanitária;
b) vigilância epidemiológica;
c) saúde do trabalhador.

VI - a colaboração na proteção do meio ambiente, incluindo do trabalho, atuando
em relação ao processo produtivo para garantir:
a) o acesso dos trabalhadores às informações referentes a atividades que comportem
riscos à saúde e a métodos de controle, bem como aos resultados das avaliações
realizadas;
b) a adoção de medidas preventivas de acidentes e de doenças do trabalho;

VII - a participação no controle e fiscalização da produção, armazenamento,
transporte, guarda e utilização de substâncias de produtos psicoativos, tóxicos e
teratogênicos;

Art. 229. - Compete à autoridade estadual, de ofício ou mediante denúncia de
risco à saúde, proceder à avaliação das fontes de risco no ambiente de trabalho, e
determinar a adoção das devidas providências para que cessem os motivos que lhe
deram causa.

§ 1.° - Ao sindicato de trabalhadores, ou a representante que designar, é
garantido requerer a interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo ambiente de
trabalho, quando houver exposição a risco iminente para a vida ou a saúde dos
empregados.

§ 2.° - Em condições de risco grave ou iminente no local de trabalho, será lícito ao
empregado interromper suas atividades, sem prejuízo de quaisquer direitos, até a
eliminação do risco.

§ 3.° - O Estado atuará para garantir a saúde e a segurança dos empregados nos
ambientes de trabalho.

§ 4.° - É assegurada a cooperação dos sindicatos de trabalhadores nas ações de
vigilância sanitária desenvolvidas no local de trabalho.
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Capítulo II

Seção I
Da Saúde

Art. 173.	 A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido através de
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação.

Art. 174. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao
Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e
controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros, pessoa
física ou jurídica de direito privado.

Art. 177. São objetivos do sistema único de saúde no nível estadual:
I - a formulação de políticas destinadas a promover, nos campos econômico e

social, a observância do disposto no art. 189;
II - a identificação e a divulgação dos fatos condicionantes e determinantes da

saúde;
III - a realização integrada das ações assistenciais e das atividades

preventivas.
Art.178. Além do disposto no artigo anterior, compreendem-se ainda no campo do

sistema único de Saúde, no nível estadual:
I - a execução das ações de vigilância sanitária;
II - a execução das ações de vigilância epidemiológica;
III - �	,���+���)�	��	��������	�	�	����������)�	��	�9��+�)�	��	�����	��

�� +�����	�	�����	��	���$��%�*	����="�	��	�����	��	�����	��	���$��%����;
IV - a vigilância nutricional e a orientação alimentar;
V - a formulação da política e a participação na execução de ações de

saneamento básico;
VI -	�	����$����)�	��	������)�	��	����	��$�����;
VII - a participação na formulação da política de produção de

medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos de
interesse para a saúde;

VIII - o controle e a fiscalização de serviços, procedimentos, produtos e
substâncias de interesse para a saúde;

IX - a fiscalização e a inspeção dos alimentos, bem como de bebidas e de
água para consumo humano;

X - �	 ����������)�	 ��	 ��������	 �	 ��	 ,������C��)�	 ��	 ����+�)�*	 ��
����������*	 ��	  +����	 �	 ��	 +����C��)�	 ��	 �+$��J�����	 �	 ����+���	 ��������=��*
�;9����	�+	��������=��;

XI - a formação de recursos humanos na área de saúde;
XII - o desenvolvimento do sistema estadual público regionalizado de

coleta, de processamento e de transfusão de sangue e de seus derivados, vedado
qualquer tipo de comercialização;

XIII - a participação na formulação do plano referente à assistência integral
à saúde da mulher;

XIV - as disposições sobre a fiscalização e a regulamentação de remoção
de órgãos, tecidos e substâncias, para fins de transplante, de pesquisa e de tratamento.
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TÍTULO VI

DA ORDEM SOCIAL E DO MEIO AMBIENTE
CAPÍTULO II
DA SAÚDE

Art. 204.	A saúde é direito de todos e dever do estado, assegurado mediante
políticas sociais, econômicas e ambientais que visem:

I - ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a
redução do risco de doenças e outros agravos;

II - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para
sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.

§ 1.o� �	 �����	 �9������	 �	 �� ���C��)�	 ������	 �	 ����[����*	 �	 ���	 ����
��������������	�	�������������*	�����	�+����*	�	���$��%�*	�	�����*	�	���������)�*	�
����������*	 �	 ����	 ��$�����*	 �	 %�$����)�*	 �	 ����������*	 �	 ��C��*	 �	 ��$������*	 �
��+���)�*	�	������	�	�	+����C��)�	� ������; ���	��	�����:

§ 2.o� ��	 �����	 �	 ���=����	 ��	 �����	 �)�	 ��	 ����=J����	 ��$����	 �	 ��$�	 ��
�����	��$����	�+�	�������C��)�*	�� +��������)�*	,������C��)�	�	��������, devendo
sua execução ser feita, preferencialmente, por meio de serviços públicos e,
complementarmente, por intermédio de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado,
nos termos da lei.

Art. 207.	Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras
atribuições estabelecidas em lei:

I - identificar, intervir, controlar e avaliar os fatores determinantes e
condicionantes da saúde individual e coletiva;

...
X - participar da formulação da política e do controle das ações de

preservação do meio ambiente, nele compreendido o trabalho;
XI - participar no controle e fiscalização da produção, no transporte, na

guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos, mutagênicos,
carcinogênicos, inclusive radioativos;

XII - fiscalizar e controlar os expurgos, lixos, dejetos e esgotos
hospitalares, industriais e de origem nociva, em conformidade com o art. 293, bem como
participar na elaboração das normas pertinentes;

...
XIX - executar a vigilância sanitária mediante ações que eliminem,

diminuam ou previnam riscos à saúde e intervir nos problemas sanitários decorrentes da
degradação do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de
serviços de interesse da saúde;

XX - Executar a vigilância epidemiológica, mediante ações que
proporcionem o conhecimento, detecção ou prevenção dos fatores determinantes e
condicionantes de saúde coletiva ou individual, adotando medidas de prevenção e
controle das doenças ou agravos;

...
Art. 213.	Cabe ao Distrito Federal, em coordenação com a União, �����=��=��

�����	���	=�����	�	������)�*	������)�*	���+�����)�	�	���$������)�	��	�����	���
���$��%������	�+$�������	�	������	�	� ��=��	��=�����	���	���������	�	���������
��	���$��%�, incluídas, entre outras atividades:

I - a informação ao trabalhador, entidade sindical e empresa sobre:
a)  riscos de acidentes de trabalho e de doenças profissionais;
b)  resultados de fiscalização e avaliação ambiental;
c)  exames médicos de admissão, periódicos e de demissão.
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II - a assistência a vítimas de acidentes do trabalho e portadores de
doenças profissionais e do trabalho;

III - a promoção regular de estudos e pesquisas sobre saúde do
trabalhador;

IV - a proibição de exigência de atestado de esterilização, de teste de
gravidez e de anti-HIV como condição para admissão ou permanência no
emprego;

V - a intervenção com finalidade de interromper as atividades em locais de
trabalho comprovadamente insalubres, de risco ou que tenham provocado graves
danos à saúde do trabalhador.

&������.�?@�	
�	���
�	
�	7�I��	0	/UWU

&��A�.(�	>���
Do Meio Ambiente

Art. 214 - O Estado e Municípios obrigam-se, através de seus órgãos da
Administração direta e indireta, a:

II - garantir o amplo acesso da comunidade às informações sobre as fontes e
causas da poluição e degradação ambiental e informar sistematicamente à população a
qualidade do meio ambiente, os níveis de poluição, a presença de substâncias
potencialmente danosas à saúde nos alimentos, água, ar e solo e as situações de riscos
de acidente;

IV - exigir, na forma da lei, para instalação ou atividade potencialmente causadora
de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que
se dará publicidade;

Art. 218	 0	 �	 �������	 ��	 ��$�����	 ��+�!=��	 ����+�	 �	 ��$�����	 ��	 ���$��%�*
,������	 �	 �����	 �$�� ���	 �	  �������	 �	 ����� ��	 �	 ���$��%����	 ������	 ����	 �
<+��<+��	������)�	����=�	L	�+�	�����	,�����	�	������.

Art. 219 - As condições em que se fará a produção, comercialização e utilização
de agrotóxicos e substâncias causadoras de danos à vida e ao meio ambiente serão
definidas em lei que, inclusive, adaptará o respectivo receituário às características do
clima e solo do estado e incentivará o uso de insumos e defensivos biológicos.

&��A�.(�	8�
Da Saúde

Art. 231 - O direito à saúde é assegurado a todos, sendo dever do Estado garanti-
lo mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem”:

I - a eliminação ou redução do risco de doenças ou outros agravos à saúde;
II - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção,

recuperação e reabilitação da saúde.
Art. 236 - O Conselho Estadual de Saúde, órgão deliberativo e fiscalizador,

contará, em sua composição, com a representação de:
I - gestores do sistema;
II - ����������	��	���$��%������X
III - associações comunitárias;
IV - ���������	������������=��	���	�������	����� ������X
V - entidades representativas dos profissionais de saúde.
Parágrafo Único - Os Conselhos Municipais de Saúde devem constituir-se com

composições equivalentes às do Conselho Estadual.
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Art. 238 - Compete ao Sistema Único de Saúde, no Estado, além de outras
atribuições:

���	 0	 �����=��=��	 �����	��	�����	��	 ���$��%����*	 ����+��=�	 �	 �������C��)�*
,������C��)�	 �	 ��������	 ���	 ���=����	 ��	 ������6����	 L	 �����	 �	 ���	 ���������	 ��
�!<+����*	 �<+���������	 �	 ��$�����	 ��	 ���$��%�*	 ������	 �	 ����������	 � ��=��	 L
�����*	��	��������	��	���$��%�X

Art. 239 -	1����	��	��������*	<+�	�+$�����	��+�	����� ����	L	�9�����)�
��	 �+$��J�����	 <+������*	 �;9����	 �+	 ��������=��*	 �$�� ����	 �	 �����C��
��������������	 �9����	 �"�����	 ����=��+���	 �����������*	 �$V���=����	 �
�������%������	 ��	 �����	��	 ���$��%����	 �	 �	 ����)�	 ���	�������	 ��$�=���*	 ��
,����	��	���:

Art. 240 -	 É assegurado ao Poder Público e às organizações sindicais
representativas dos trabalhadores o acesso às informações constantes dos exames
médicos previstos no artigo anterior, garantindo-se o necessário sigilo quanto à
identificação pessoal, observados ainda os preceitos da ética médica.

&������.�?@�	
�	���
�	
	�����7.&�X	/UWU
...
Art. 166 - Ao Sistema Único de Saúde compete, além de atribuições

estabelecidas em lei:
I – Participar na ordenação da formação de recursos humanos na área de

saúde;
II – Garantir aos profissionais de saúde admissão através de concurso

público, incentivo ao tempo integral, capacitação e reciclagem permanentes e condições
adequadas de trabalho para execução de suas atividades em todos os níveis;

III – Promover a pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias,
matérias primas, insumos, imunobiológicos, preferencialmente por laboratórios de capital
nacional, abrangendo também práticas alternativas de diagnósticos e terapêuticas,
inclusive homeopatia, acupuntura e fisioterapia;

IV – Desenvolver o Sistema Estadual de Sangue e Hemoderivados, de
natureza pública, regionalizado, integrado ao Sistema Único de Saúde, vedado todo tipo
de comercialização do sangue;

V – Executar ações de nível mais complexo que extrapolem a órbita de
competência dos municípios, através da manutenção de hospitais, laboratórios e
hemocentros regionais, além de estruturas administrativas e técnicas de apoio em âmbito
regional;

VI – Dispor, observada a lei federal, sobre incentivos, fiscalização, assim
como sobre a normatização da remoção e doação de órgãos, tecidos e substâncias, para
fins de transplantes, pesquisa e tratamento, vedada a comercialização;

VII – Elaborar o Plano Estadual de Alimentação e Nutrição, em termos de
prioridade e estratégias regionais, em consonância com o Plano Nacional de Alimentação
e Nutrição e de acordo com as diretrizes ditadas pelo Conselho Estadual de Saúde e
outros órgãos públicos relacionados com os processos de controle de alimentação e
nutrição;

VIII – Assegurar a assistência dentro dos melhores padrões técnicos,
éticos e científicos do direito à gestação, ao parto e ao aleitamento;
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CÓDIGO DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO
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(Projeto de Lei Complementar no 15/91, do Deputado Roberto Gouveia e outros)
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Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguite lei
complementar:
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Art. 1.° - Este Código estabelece normas de ordem pública e interesse social para

a promoção, defesa e recuperação da saúde, nos termos da Constituição da República e
da Constituição do Estado, e dispõe sobre a organização, a regulamentação, a
fiscalização e o controle das ações e dos serviços de saúde nas esferas estadual e
municipal.

...
Parte Segunda
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Título I

Da Organização do Sistema Único de Saúde no Estado
Capítulo II
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Art. 17 - Compete, ainda, à direção estadual do SUS:
I - Coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços de:
...
,G		�����	��	���$��%����X	�
:::
VI - Participar da normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do
trabalhador, nas instituições e empresas públicas e privadas, atuando, ainda, em
relação ao processo produtivo para garantir:
a)  assistência ao trabalhador vítima de acidente de trabalho ou portador de

doença do trabalho, visando à sua recuperação e reabilitação;
b)  participação em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos

potenciais à saúde existentes no processo de trabalho;
c)  participação na normatização, fiscalização e controle das condições de

produção, extração, armazenamento, transporte, distribuição e manuseio de
substâncias, produtos, máquinas e equipamentos que apresentem riscos à
saúde do trabalhador;

d)  avaliação do impacto que as tecnologias provocam na saúde;
e)  Informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade sindical, e às empresas,

sobre os riscos de acidente de trabalho e doenças do trabalho, bem como
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sobre os resultados de fiscalização, avaliação ambiental e exames de saúde,
de admissão, periódicos e de demissão, respeitados os preceitos da ética
profissional;

f)  revisão periódica, com a colaboração das entidades sindicais, da listagem
oficial de doenças originadas no processo de trabalho;

VII - Participar do controle e da fiscalização da produção, armazenamento,
distribuição, transporte, guarda, manuseio e utilização de substâncias e produtos
psicoativos, tóxicos e teratogênicos;
...
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Art. 18. Compete à direção municipal do SUS, além da observância no disposto
nos artigos 2o e 12 deste Código:

...
III - Executar ações e serviços de:
...
,G	�����	��	���$��%����X	�
...
VI - Exigir estudo prévio sobre os efeitos à saúde da população, em termos de
risco-benefício sanitário, nos casos de projeto de obra ou de instalação de
atividade potencialmente causadora de grave risco para a vida, a qualidade de
vida e a saúde coletiva;
VII - Participar da execução, do controle e da avaliação das ações referentes aos
processos e aos ambientes de trabalho, e exercer a inspeção dos ambientes no
tocante à área da saúde;
...

Capítulo IV
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Art. 34. Compete à autoridade sanitária, de ofício ou mediante denúncia de risco à
saúde, proceder a avaliação das fontes de risco no meio ambiente, nele incluídos o local
e os processos de trabalho, e determinar a adoção das providências para que cessem os
motivos que lhe deram causa.

Art. 35. Ao sindicato dos trabalhadores, ou representantes que designar, é
garantido requerer a interdição de máquina, de setor de serviço, ou de todo o ambiente
de trabalho, quando houver exposição a risco iminente para a vida ou a saúde dos
empregados.

��1o�- Em condições de risco grave e iminente no local de trabalho, será lícito ao
empregado interromper suas atividades, sem prejuízo de quaisquer direitos, até a
eliminação do risco.

��2o�- O estado e os municípios atuarão para garantir a saúde e a segurança dos
empregados nos ambientes de trabalho.

��3o�- São asseguradas, nas ações e nos serviços desenvolvidos pelo sistema de
vigilância sanitária, a cooperação e a participação dos sindicatos de trabalhadores, dos
organismos de defesa do consumidor e das entidades ambientalistas.

��4o�- A autoridade sanitária articular-se-á com o setor de relações do trabalho, de
medicina e segurança do trabalho e com os conselhos de fiscalização do exercício
profissional para avaliação das situações de risco e a adoção das medidas exigidas.

��5o�- É assegurada a cooperação dos sindicatos de trabalhadores nas ações de
vigilância sanitária desenvolvidas nos locais de trabalho, bem como o direito dos
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trabalhadores e dos sindicatos de acesso às informações coletadas e aos relatórios de
avaliação das condições de trabalho registradas processualmente.

...
Parte Segunda
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Título II
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Capítulo I
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Art. 56. - Pela interdependência do seu conteúdo e do desenvolvimento de suas

ações, a vigilância sanitária e a vigilância epidemiológica são tratadas, conceitualmente,
como vigilância em saúde, implicando compromisso solidário do Poder Público, do setor
privado e da sociedade em geral na proteção e defesa da qualidade de vida.

§ 1o - A atuação do sistema de vigilância sanitária, no âmbito do Estado, dar-se-á
de forma integrada com o sistema de vigilância epidemiológica, compreendendo:

I - A proteção do ambiente e a defesa do desenvolvimento sustentado;
V - A proteção do ambiente de trabalho e da saúde do trabalhador;
§ 5o - Entende-se por vigilância em saúde o conjunto de ações capazes de:
I - Eliminar, diminuir ou prevenir riscos de agravos à saúde do indivíduo e da

coletividade;
II - Intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção,

distribuição, comercialização e uso de bens de capital e consumo, e de prestação de
serviços de interesse da saúde; e

III - Exercer fiscalização e controle sobre o meio ambiente e os fatores que
interferem na sua qualidade, abrangendo o ambiente de trabalho, a habitação e o lazer.
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TITULO VII
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Art. 498 - É da competência da Secretaria da Saúde e do Bem Estar Social
promover, estudar, pesquisar, divulgar resultados e fazer recomendações dos seguintes
grupos de doenças de interesse coletivo: �J����, desnutrição, afecções cardio-
vasculares, diabete, acidentes pessoais, ����9�������	 ���	 �����������	 e outras, que
venham especificadas em normas técnicas especiais.

Art. 499	- Com relação às doenças acima enumeradas, a Secretaria de Saúde e
do Bem Estar Social promoverá estudos para o reconhecimento da morbidade e
extensão do problema, na população do estado.

§ Único	 - Para cumprimento deste artigo, será mantido entrosamento com
instituições e serviços públicos ou particulares, especializados, que deverão, por
solicitação da autoridade sanitária fornecer dados estatísticos e outras informações de
interesse epidemiológico, para o reconhecimento da magnitude do problema.

Art. 500 - Caberá à Secretaria da Saúde e do Bem Estar Social estimular o estudo
e a pesquisa dos aspectos epidemiológicos e clínicos das doenças enumeradas no
presente título, com o objetivo de identificar as causas, realizar diagnósticos precoces e
tratamento oportuno; deverá ainda promover medidas de educação sanitária no sentido
de combater ditas afecções.

Art. 501 - Cabe ainda à Secretaria da Saúde e do Bem Estar Social, por seu órgão
de epidemiologia, interpretar o resultado dos estudos levados a cabo, bem como a
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divulgação científica das conclusões, propiciando, desta forma, novas perspectivas de
pesquisas, estudos e tomadas de decisões.

Art. 502 - Com relação ao problema de ����9����)�	���	�����������* a Secretaria
de Saúde e do Bem Estar Social manterá entrosamento permanente com os órgãos do
Ministério da Cultura e Secretaria da Agricultura,	 ����+�����	������	 ���%���������
��+���C����	 ��$��	 �	 ��9�������	 ����	 �	 %����*	 ��	 �����	 ��	 �����������	 ��	 +��
���"�����*	��	� ���+��+��	�	����	�+����	,���.

§ Único	 - Com base nos conhecimentos acima especificados, serão baixadas
Normas Técnicas especiais, visando junto com os demais órgãos interessados,
disciplinar as medidas de fiscalização, distribuição e utilização dos inseticidas.

Art. 503 - Com relação ao câncer, compete à autoridade sanitária manter
levantamentos atualizados sobre a morbidade e mortalidade pela doença, bem como tipo
e classificação dos tumores.

§ Único - Normas Técnicas Especiais disciplinarão os exames a serem realizados
nos Órgãos de Saúde Publica, para o diagnóstico precoce do câncer.

Art. 504 - A Secretaria de Saúde e do Bem Estar Social, através dos seus órgãos
técnicos, manterá estreita colaboração com as entidades que visem o combate do
câncer, sejam de natureza pública ou privada.

Art. 505 - A Secretaria de Saúde e do Bem Estar Social promoverá estudos e
inquéritos para avaliação do estado nutritivo da população e se articulará com os órgãos
federais e estaduais, no sentido de proporcionar melhores níveis alimentares,
especialmente dentro dos programas de saúde materno-infantil e de atendimento aos
escolares.

�A�.(�	>���
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Art. 506 - Todo caso confirmado ou suspeito de doença que, por sua gravidade,
incidência ou possibilidade de disseminação, exigir medidas especiais de controle,
deverá ser notificado compulsoriamente à autoridade sanitária, dentro de 24 horas do seu
conhecimento.

Art. 507 - Notificação de uma doença é a comunicação oficial, por qualquer meio,
da ocorrência de uma doença transmissível ou de outra natureza, no homem ou em
animais.

§ 1° - A notificação será feita à autoridade sanitária local, quando se tratar de
doença no homem, ou de doenças em animais passíveis de transmissão ao homem.

§ 2° - Entende-se por suspeito, o sujeito ou animal, cuja história clínica e
sintomatológica, indiquem estar possivelmente acometido de uma determinada doença
ou tê-la em período de incubação.

Art. 508 - Serão compulsoriamente notificadas as doenças abaixo relacionadas
em três classes, conforme o modo e a urgência da notificação.

CLASSE I - As doenças desta classe devem ser notificadas imediatamente à
autoridade local, por telefone, telex ou outro meio rápido de notificação. Incluem-
se nesse grupo:
A - Doenças Quarentenárias
- peste
- cólera
- febre amarela
- varíola
B - Doenças sujeitas à Vigilância Internacional pela O.M.S.:
- febre recurrente transmitida por piolho
- tifo epidêmico
- malária
- poliomielite



78

- influenza
C - Doenças sujeitas à Vigilância no Estado do Paraná:
- difteria
- febre tifóide e paratifóide
- doença meningocócica
- sarampo
§ 1° - Nos grupos A e B, a notificação é universalmente exigida pelo Regulamento

Sanitário Internacional e a notificação deverá passar à autoridade superior, também de
forma rápida. As doenças do grupo C passarão à autoridade superior em forma de
boletins semanais, remetidos regularmente pelo meio mais prático e rápido.

§ 2° - Em caso de manifestação epidêmica de doenças a comunicação deverá
ser imediata, por telefone, telex ou outra forma rápida de comunicação.

§ 3° -Entende-se aqui, por epidemia, a ocorrência anormalmente alta de casos de
uma doença (X + 1,96 desvio padrão); assim, um único caso de varíola ou de cólera
deverá ser entendido como epidemia.

CLASSE - Doenças cuja notificação será feita de forma mais prática possível à
autoridade sanitária local, semanalmente, em formulários previamente estabelecidos.
- brucelose
- cancro mole
- coqueluche
- doença de Chagas (forma aguda)
- doença diarréica
- gonococcias (uretrites, oftalmias, vulvovaginites)
- hanseníase
- hepatite a vírus
- leishmaníase
- leptospiroses
- linfogranuloma venéreo
- pênfigos
- sífilis
- tétano
- tracoma
- tuberculose
- varicela
- câncer
&(���	��	0	
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- blastomicose
- bouba
- caxumba
- dengue
- eritema infeccioso
- escarlatina
- exantema súbito
- meningoencefalites
- oftalmia do recém-nascido
- quarta moléstia
- rubéola
- riquetsioses
- viroses humanas
0	���������	��	���$��%�
- toxi-infecções alimentares
- intoxicação por inseticidas
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§ 4o - As doenças da Classe II, quando ocorrerem sob a forma de surtos
epidêmicos, devem ser, também, imediatamente comunicadas à autoridade sanitária.

Art. 509. - Para as doenças da Classe I, a Secretaria de Saúda e do Bem Estar
Social deverá comunicar a sua ocorrência ao órgão competente do Ministério de Saúde,
de acordo com as normas em vigor.

Art. 510. - A notificação do caso, confirmado ou suspeito, deverá ser feito
obrigatoriamente `a autoridade sanitária local, pelo médico que o tenha verificado,
mesmo que não assuma a direção do tratamento.

§ Único - Na falta do médico, a notificação deverá ser feita por:
a - Outros profissionais do setor saúde:

- encarregados de laboratórios clínicos;
- enfermeiras ou outro pessoal de enfermagem;
- dentistas, farmacêuticos;
- diretores de hospitais;
- veterinários, nos casos de zoonoses;

b - pelo chefe da família, parentes próximos ou outra pessoa que acompanha ou
presta assistência ao doente ou suspeito;

c - pelo encarregado de habitação coletiva, hotéis, pensões, etc;
d - pelos diretores ou responsáveis por estabelecimentos comerciais, industriais,

agrícolas, escolas, colégios, asilos e outros estabelecimentos;
e - pelos responsáveis por instituições civis ou militares, autarquias, paraestatais

ou de qualquer outra natureza
f - enfim, a notificação é de responsabilidade de todo o cidadão, inclusive o

próprio doente ou suspeito.
Art. 511 - Não constitui quebra do segredo médico a revelação dos casos de

doenças de notificação compulsória, mas se daí puder resultar problemas sociais, a
notificação poderá ser feita de forma confidencial, à autoridade sanitária, que tomará em
cada caso em particular, as providências necessárias.

§ Único - Todos os funcionários da Secretaria da Saúde e do Bem-Estar Social
que, pela natureza de suas atividades, tenha contato com as informações sobre as
doenças de notificacão obrigatória, deverão guardar sigilo profissional, ficando sujeitas às
penalidades impostas pela quebra do segredo profissional.

Art. 512 - A ocorrência de zoonoses deverá ser notificada imediatamente à
autoridade sanitária, pelo veterinário ou qualquer outra pessoa que tenha conhecimento
da doença.

§ Único - Entende-se por zoonose, a infecção ou doença infecciosa transmissível
em condições naturais entre animais vertebrados e o homem.

Art. 513. - Quando a autoridade sanitária tiver conhecimento de um caso de
notificação compulsória, determinará os exames e pesquisas que julgar necessários para
o seu esclarecimento.

§ Único - A recusa do doente, ou seu responsável, à execução dos exames e
pesquisas, importará na aplicação de penalidades.

Art. 514.	 - A autoridade sanitária poderá, sempre que necessário, proceder ao
exame do receituário das farmácias e dos registros dos laboratórios, relativos a doenças
de notificação compulsória.

Art. 515. - Quando a autoridade sanitária suspeitar que um determinado óbito
tenha sido produzido por doença de notificação compulsória, poderá proceder ao exame
cadavérico, à necrópsia e ainda, se necessário, à exumação, investigando qual o
responsável pela sonegação do caso e outras circunstâncias que interessem à saúde
pública.
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CAPÍTULO IV
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Art. 176. A saúde do trabalhador deverá ser resguardada nas relações sociais que
se estabelecem entre o capital e o trabalho, no processo de produção, pressuposta a
garantia da sua integridade e da sua higidez física e mental.

1o Entende-se por processo de produção a relação que se estabelece entre o
capital e o trabalho, englobando os aspectos econômicos, organizacionais e ambientais
na produção de bens e serviços.

2o As ações na área de saúde do trabalhador, previstas neste código,
compreendem o meio urbano e o meio rural.

Art. 177. Para efeito deste Código, considera-se Saúde do Trabalhador o conjunto
de medidas que visem a promoção, proteção e recuperação da saúde, que serão
desenvolvidas através da assistência individual concomitante com a coletiva,
desenvolvendo atividades de prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação, visando a
redução da morbi-mortalidade.

1o As atividades de prevenção referidas no caput deste artigo, devem observar o
nexo causal.

2o As atividades de saúde do trabalhador abrangerão, dentre outras, medidas que
controlem os riscos:

a)  decorrentes de acidentes e doença do e no trabalho;
b)  da ação de agentes físicos, químicos e biológicos;
c)  decorrentes da fadiga ocupacional;
d)  decorrentes de inadaptações somáticas, fisiológicas e psicológicas.
Art. 178. As ações de atenção à saúde do trabalhador são consideradas, dentre

outras:
a) vigilância sanitária relativa à saúde do trabalhador;
b) vigilância epidemiológica relativa à saúde do trabalhador;
c) assistência à saúde do trabalhador.
Art 179. Para fins do disposto no artigo anterior, especial atenção será dada à

realizacão de uma articulação das ações nele mencionados e do estabelecimento do
nexo causal entre as condições de saúde e as do ambiente de trabalho.

Art. 180.  A vigilância sanitária, no âmbito da saúde do trabalhador, será realizada
em estabelecimentos, empresas e locais de trabalho, pela autoridade sanitária
competente que exercerá a fiscalização, abrangendo, dentre outros:

a) condições sanitárias ambientais e os riscos operacionais dos locais de trabalho;
b) condições de saúde do trabalhador;
c) condições relativas aos dispositivos de proteção coletiva e/ou individual;
d) condições relativas à disposição física das máquinas.
Art. 181. Dentre outras obrigações no âmbito da saúde pública, relativamente à saúde

do trabalhador, incumbe ao Sistema Único de Saúde a normatização, fiscalização e controle
das condições de produção, extração, armazenamento, transporte, distribuição, destinação
final dos resíduos e manuseio de substâncias e produtos, de máquinas e equipamentos no
processo de trabalho.

1o Cabe ao Sistema Único de Saúde avaliar o impacto que as tecnologias
provocam na saúde do trabalhador e estabelecer medidas de controle.

2o Cabe ao Sistema Único de Saúde a revisão periódica da legislação pertinente à
defesa da saúde do trabalhador e a atualização permanente da lista oficial de doenças
originadas no processo de trabalho.
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Art. 182. A autoridade sanitária investigará e realizará inspeções sanitárias,
cabendo:

a)  ao trabalhador, a manutenção higiênica, a execução de ações de segurança
operacional e o uso de dispositivos de proteção adequados;

b)  à empresa ou proprietário, a direção, o planejamento, a manutenção e a
execução das medidas preventivas, quanto aos aspectos de salubridade e
periculosidade, ficando os mesmos obrigados a fornecer todos os dispositivos de
proteção necessários.

Art.183. São obrigações do empregador, além daquelas estabelecidas na legislação
em vigor:

I - manter as condições de trabalho e a organização de trabalho adequadas às
condições psicofísicas dos trabalhadores;

II - permitir e facilitar o acesso das autoridades sanitárias aos locais de trabalho a
qualquer dia e horário, fornecendo as informações e dados solicitados;

III - em caso de risco conhecido, dar ampla e constante informação aos
trabalhadores;

IV - em caso de risco ainda não conhecido, arcar com os custos de estudos e
pesquisas que visem esclarecê-los;

V - uma vez detectado o risco, seja físico, químico, biológico, operacional ou
proveniente da organização do trabalho, comunicar imediatamente a autoridade sanitária,
elaborar cronograma para aprovação e implementar a correção dos mesmos.

Art.184. A ocorrência ou reincidência de doenças ou acidentes no momento do
trabalho ou à legislação em vigor no Ministério do Trabalho determinará, obrigatoriamente, o
imediato atendimento de primeiros socorros e encaminhamento à efetiva assistência médica
de urgência, por parte dos circunstantes e do responsável imediato ou principal da empresa ,
estabelecimento, serviço ou atividade.

Art. 185. Os órgãos executores das ações da saúde do trabalhador desempenharão
suas funções observando os seguintes princípios e diretrizes:

I - informar aos trabalhadores e respectivo sindicato sobre os riscos e danos à
saúde, no exercício da atividade laborativa e nos ambientes de trabalho;

II - garantir a participação dos sindicatos de trabalhadores na formulação,
planejamento, avaliação e controle de programas de saúde do trabalhador;

III - garantir aos sindicatos de trabalhadores de participarem nos atos de
fiscalização, avaliações ambientais de saúde, de pesquisas e também, acesso aos
resultados obtidos;

IV - garantir ao trabalhador, em condições de risco grave ou iminente no local de
trabalho, a interrupção de suas atividades, sem prejuízo de quaisquer direitos, até a
eliminação do risco;

V - garantir aos sindicatos o direito de requererem ao órgão competente do
serviço de vigilância sanitária, a interdição de máquinas, de parte ou de todo ambiente de
trabalho, quando houver exposição de risco iminente para a vida ou à saúde dos
trabalhadores, com imediata ação do poder público competente;

VI - dever de considerar o conhecimento do trabalhador como tecnicamente
fundamental para o levantamento das áreas de riscos e dos danos à saúde;

VII - dever da autoridade sanitária, sob pena de responsabilidade, de comunicar
ao Ministério Público todas as condições de risco e agravos à saúde do trabalhador e ao
meio ambiente, decorrentes da atividade das entidades privadas ou públicas, bem como
das ocorrências de acidentes e/ou doenças do trabalho;

VIII - dever de atuar na defesa da saúde do trabalhador, obedecendo as ações
programáticas planejadas em que os objetivos, métodos e avaliações da intervenção
sejam uma rotina;

IX - dever dos órgãos públicos competentes no campo da saúde do trabalhador,
de utilizarem o método epidemiológico, entre outros, como instrumento básico para a
definição de prioridades na alocação de recursos e orientação programática;
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X - dever de priorizar a formação de recursos humanos para a área de atuação na
saúde do trabalhador;

XI - dever de estimular e apoiar pesquisas sobre a saúde nos ambientes de
trabalho;

XII - dever de utilizar instrumentos de informação e comunicação regulamentadas
por normas técnicas especiais ou portarias;

XIII - estabelecer normas técnicas especiais para a proteção da saúde no trabalho
da mulher no período de gestação, do menor e dos portadores de deficiências;

XIV - dever de determinar correções, e quando for o caso, tomar as medidas de
correção nos ambientes de trabalho, observando os seguintes níveis de prioridade:

a) eliminação da fonte de risco;
b) medida de controle diretamente na fonte;
c) medida de controle no meio ambiente de trabalho;
d) os equipamentos de proteção individual – EPIs, somente serão admitidos nas

seguintes situações:
1 - de emergências;
2 - dentro do prazo estabelecido no cronograma de implantação das medidas de

proteção coletiva;
3 - nas condições em que os EPIs são insubstituíveis.

XV - adotar normas, preceitos e recomendações dos organismos internacionais
de trabalho, na ausência de normas técnicas nacionais específicas.

Art. 186. As unidades básicas de saúde serão capacitadas a controlar a
nocividade dos ambientes de trabalho nos momentos preventivos, curativos e de
reabilitação, contando para isso com equipes multiprofissionais.

Art. 187. A investigação dos ambientes de trabalho, abrangida ou não pela
fiscalização, compreende 05 (cinco) fases básicas:

I - fase de reconhecimento preliminar;
II - fase de levantamento sobre o ambiente;
III - fase de avaliação da saúde;
IV - fase da elaboração de dados;
V - fase de planejamento das ações de prevenção.
Parágrafo único - Se em qualquer etapa de desenvolvimento das fases de

investigação for do conhecimento da autoridade sanitária, situação de risco iminente ou
dano constatado à saúde dos trabalhadores, serão implementados, de imediato, ações
preventivas, de correção ou de interdição parcial ou total.

Art. 188. Por meio de reuniões mantidas com trabalhadores e seus representantes
sindicais serão levantadas informações dos locais e condições de trabalho, objetivando a
obtenção de uma visão da empresa e de sua problemática.

Art. 189. Considerando-se as etapas mais desfavoráveis do processo de trabalho
e com base no conhecimento obtido na primeira fase, serão realizadas as avaliações
qualitativas e quantitativas dos fatores ambientais de risco à saúde.

Art. 190. Constatadas patologias conexas aos fatores ambientais agressivos à
saúde, nas duas primeiras fases, mediante critérios epidemiológicos, o estado de saúde
dos trabalhadores será analisado através de exames clínicos-laboratoriais.

Art. 191. As informações e dados levantados na investigação, serão consolidadas
com a inclusão de medidas técnicas de correção e encaminhadas aos representantes
dos trabalhadores investigados, ao sindicato da categoria e à empresa.

Art. 192. A fase de planejamento das ações de prevenção referida no artigo 187,
contará com a participação dos sindicatos de trabalhadores, será estabelecido o
cronograma de acompanhamento e avaliação dos resultados, e a conseqüente
divulgação para os trabalhadores da empresa, outros profissionais da área de saúde do
trabalhador, ou outras instituições que atuaram no processo de investigação.

Art. 193. A autoridade sanitária determinará a elaboração de estudo prévio de
risco - benefício sanitário a toda obra, empreendimento, processo produtivo, de consumo
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e de prestação de serviço, atividades de exploração de recursos naturais de qualquer
natureza e qualquer atividade desenvolvida no meio ambiente, nele incluído o do
trabalho, quando houver importância de benefício potencial ou significativo risco ou
desconhecimento de risco à saúde humana, abordando-se a situação atual de
saneamento e saúde ambientais na área de influência do projeto, assim como as
possíveis conseqüências nocivas e benéficas para a saúde e as medidas eficazes para a
sua proteção, sendo os custos de estudos suportados pelo requerente.

1o No procedimento deste artigo será realizada a audiência pública, nos termos de
normas técnicas especiais, dando-se oportunidade ao público para consultar o estudo no
prazo mínimo de quarenta e cinco dias anteriores à audiência.

2o A notícia da realização da audiência será publicada no Diário Oficial e por jornal
de grande circulação, comunicando-se por carta registrada com aviso de recebimento às
entidades civis não governamentais que intervierem no procedimento.

Art. 194. As empresas de risco 3 com mais de 100 e menos de 500 trabalhadores
por turno, e as empresas de risco 4, com mais de 20 e menos de 500 trabalhadores por
turno, conforme classificação de risco estabelecida pela NR-4, da Portaria nº 3.214/78, do
Ministério do Trabalho, que operem em turnos no período das 18:00h às 6:00h manterão,
obrigatoriamente em funcionamento, estabelecimento de assistência à saúde para
primeiros socorros, com pelo menos 1 (um) enfermeiro do trabalho no período.

Parágrafo único - Os resultados dos levantamentos, realizados pela empresa,
relacionados com os fatores agressivos à saúde serão, obrigatoriamente, levados ao
conhecimento dos trabalhadores e do respectivo sindicato.

Art. 195.  Será assegurada ao trabalhador a assistência à saúde permanente e
contínua durante o turno de trabalho e em horas extras.

Art. 196.	  Especial atenção será dada às diretrizes referidas no artigo 168, e
demais dispositivos deste Código e dos órgãos federais competentes, no que se refere à
prevenção e controle de doenças não transmissíveis causadas por radiação em
profissionais ocupacionalmente expostos ou circunstantes.

Parágrafo único - Os casos a que se refere o ���+� deste artigo são aqueles onde
se associam altas doses de radiação em um curto intervalo de tempo, ou a pequenas
doses de radiação crônica, em um longo intervalo de tempo.

Art. 197. A autoridade sanitária, no que tange às doenças não transmissíveis
causadas por radiação, realizará, de rotina, o cadastramento e a fiscalização dos locais
onde a referida radiação esteja presente.

Parágrafo único - Na luta contra doenças não-transmissíveis causadas por
radiação, referidas no ���+� deste artigo, para melhoria das condições gerais de
salubridade e da terapêutica, serão oferecidas gratuitamente pelos órgãos estaduais e
municipais, quando da integração de ações com os órgãos Federais competentes, todas
as facilidades para o adequado tratamento dos doentes em estabelecimentos oficiais ou
particulares conveniados.
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Art. 515. A Saúde do Trabalhador deverá ser resguardada nas relações sociais
que se estabalecem entre o capital e o trabalho no processo de produção, pressuposta a
garantia da sua integridade e da sua higidez física e mental.
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§1o Entende-se por processo de produção a relação que se estabelece entre o
capital e o trabalho englobando os aspectos econômicos, organizacionais e ambientais
na produção de bens e serviços.

§2o As ações na área de Saúde do Trabalhador previstas neste código,
compreendem os setores públicos e privados dos meios urbano e rural.

Art. 516. São de notificação compulsória à vigilância epidemiológica do SUS, os
agravos à saúde do trabalhador: acidentes de trabalho, doenças profissionais e do
trabalho.

Art. 517. Cabe ao Sistema Único de Saúde (SUS) fiscalizar os serviços contratados,
conveniados e próprios das empresas para atendimento ao trabalhador.

Art. 518. Não é atribuição do Sistema Único de Saúde (SUS) custear as despesas
de exames admissionais, periódicos, de retorno no trabalho, mudança de função e
demissionais, assim como a emissão de Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) dos
trabalhadores do setor privado.

Art. 519. Considera-se grave e iminente risco toda condição ambiental de trabalho
que possa causar acidente de trabalho ou doença profissional com lesão grave à
integridade psico-física do trabalhador.

Art. 520. Entende-se por riscos ambientais aqueles decorrentes da exposição aos
agentes presentes no ambiente de trabalho, que em função da sua natureza,
concentração ou intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar danos à
saúde do trabalhador, são eles:

I.  agentes físicos: ruídos, vibrações, pressão anormal, temperaturas extremas,
radiações ionizantes, bem como o infra-som e ultra som;

II.  agentes químicos: as substâncias, compostos ou produtos que possam
penetrar no organismo pela via respiratória ou absorvida através da pele ou por ingestão.

III.  agentes biológicos: as bactérias fungos, vírus, protozoários, parasitas entre
outros;

IV.  agentes ergonômicos: esforço físico intenso, levantamento e transporte manual
de peso, exigência de postura inadequada, controle rígido de produtividade, ritmo
excessivo, monotonia e repetitividade, situações causadoras de estresse físico e
psíquico, trabalho em turno noturno, jornada de trabalho prolongada;

V.  agentes de acidentes: situações de risco que poderão contribuir para a
ocorrência de acidentes como arranjo físico inadequado, máquinas e equipamentos sem
proteção, ferramentas inadequadas ou defeituosas, iluminação inadequada, eletricidade,
probabilidade de incêndio ou explosão, armazenamento inadequado, animais
peçonhentos.

Art. 521. A autoridade sanitária terá livre acesso a todos os ambientes de trabalho
públicos e privados, portos, aeroportos, embarcações e veículos de qualquer natureza, a
qualquer dia e hora, quando no exercício de suas atribuições.

Parágrafo único - É facultativo ao fiscal ou inspetor da vigilância documentar a
fiscalização utilizando meios audio-visuais que poderão ser anexados ao relatório da
inspeção.

Art. 522. A autoridade de vigilância investigará e fiscalizará:
I.  as condições e o ambiente de trabalho;
II.  as condições do processo de produção, nele incluídos os objetos, os instrumentos,

a tecnologia, os produtos e a organização do trabalho;
III.  as medidas de controle de riscos e de proteção coletiva e individual;
IV.  as condições de saúde dos trabalhadores em suas várias conotações e formas

de trabalho.
Art. 523 - A investigação dos ambientes de trabalho compreende 05 (cinco) fases

básicas que são:
I.  fase de reconhecimento preliminar;
II.  fase de reconhecimento e avaliação do ambiente de trabalho;
III.  fase de avaliação de saúde;
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IV.  fase de elaboração de dados;
V.  fase de planejamento das ações de prevenção.
§1o Os instrumentos administrativos e técnicos para o desenvolvimento dessas

fases serão estabelecidos em Normas Técnicas Especiais.
§2o Se em qualquer etapa de desenvolvimento das fases de investigação, for de

conhecimento da autoridade sanitária, situação de risco grave e iminente a saúde dos
trabalhadores, serão implementadas de imediato, ações preventivas, de correção,
embargo, ou de interdição parcial ou total.

§3o A Autoridade Sanitária quando julgar necessário poderá, mediante critérios
epidemiológicos, solicitar a realização de avaliações qualitativas e quantitativas dos
fatores ambientais de risco à saúde.

Art. 524. A Autoridade Sanitária quando julgar necessário pode, mediante critérios
epidemiológicos, solicitar a realização de exames clínicos laboratoriais para diagnóstico
da saúde dos trabalhadores.

Art. 525. A atenção à saúde do trabalhador compreende as ações individuais e
coletivas desenvolvidas pelos serviços de saúde e incluirão, obrigatoriamente:

I.  atendimento à totalidade da população trabalhadora em todas as dimensões de
formas de trabalho garantindo o acesso a todos os níveis de atenção com utilização de
toda tecnologia disponível;

II.  estabelecer instância de referência hierarquizada e especializada na atenção à
saúde do trabalhador, individual e coletiva, através de procedimentos que visem
caracterizar o nexo causal entre o quadro nosológico apresentado e as condições e
organização do trabalho, de forma a chegar a diagnósticos e tratamentos adequados;

III.  garantia de diagnóstico e tratamento, na rede do Sistema Único de Saúde
(SUS) a todos os casos de suspeitos de doenças profissionais e do trabalho;

IV.  assistência integral a todas as vítimas de acidentes do trabalho;
V.  ações educativas visando a prevenção das doenças ocupacionais e dos

acidentes do trabalho
Art. 526 - A organização do trabalho deverá adequar-se às condições psico-

fisiológicas dos trabalhadores tendo em vista as possíveis repercussões negativas sobre a
saúde quer diretamente através dos fatores que a caracterizam, quer pela potencialização
dos riscos de natureza física, química e biológica, presentes no processo de produção.

Art. 527 - Serão objeto de ação de vigilância à saúde do trabalhador, entre outros,
os seguintes fatores ligados a organização do trabalho:

I.  ritmo de trabalho:
II.  pausas e intervalos;
III.  regime de horário de trabalho;
IV.  duração da jornada de trabalho;
V.  formas de controle;
VI.  conteúdo das tarefas;
VII.  modo operativo.
Art. 528. A secretaria de saúde do estado contribuirá de forma complementar na

elaboração de normas Técnicas relacionadas aos aspectos ergonômicos e da
organização do trabalho que causem riscos a saúde dos trabalhadores.

Art. 529. O transporte, a movimentação, o manuseio e o armazenamento de
materiais, o transporte de pessoas, os veículos e equipamentos usados nessas
operações obedecerão os critérios estabelecidos em Normas Técnicas Especiais, que
preservem a saúde do trabalhador em consonância com a legislação vigente.

Art. 530. A Autoridade Sanitária terá a prerrogativa de exigir o cumprimento de
Normas Técnicas relativas à defesa da saúde dos trabalhadores.

§1o Em caráter complementar ou na ausência de Normas Técnicas Especiais, a
autoridade sanitária terá prerrogativa de adotar normas, regulamentos, preceitos e
recomendações de organismos nacionais e internacionais referentes a proteção à saúde
dos trabalhadores, inclusive as específicas do Ministério do Trabalho.
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§2o - O cumprimento dos preceitos dispostos no presente código não desobriga
ao atendimento dos demais diplomas legais referentes a Vigilância em Saúde do
Trabalhador.

§3o - Normas Técnicas Especiais regulamentarão os casos omissos.
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Título III
Da Vigilância à Saúde

Capítulo I
Disposições Gerais

Art.17- Entende-se por vigilância à saúde o conjunto das ações desenvolvidas nas áreas
de que tratam os incisos I a VII do art. 16, compreendendo, entre outras atividades:

I - a coleta sistemática, a consolidação, a análise e a interpretação de dados
indispensáveis relacionados à saúde;
II - a difusão de informações relacionadas à saúde no âmbito técnico-científico e no
da comunicação social;
III - o monitoramento e as medidas de controle sobre agravos, riscos, condicionantes
e determinantes de problemas de saúde;
IV - a avaliação permanente de práticas, serviços, planos e programas de saúde,
para situações preventivas, normais, críticas e emergenciais.

Art. 18 - As atividades e ações previstas nesta lei serão realizadas, nos âmbitos estadual
e municipal, por autoridades sanitárias, que terão livre acesso aos estabelecimentos e
ambientes sujeitos ao controle sanitário.

Art. 19 - Para os efeitos desta lei, entende-se por:
I - autoridade sanitária o agente público ou o servidor legalmente empossado, a quem
são conferidas prerrogativas e direitos do cargo ou do mandato para o exercício das
ações de vigilância à saúde, no âmbito de sua competência;
II - agente fiscal o servidor em exercício no órgão sanitário, empossado e provido no
cargo que lhe confere prerrogativas, direitos e deveres para o exercício da função de
fiscal sanitário.

Art. 20 - Para os efeitos desta lei, são autoridades sanitárias:
I - o Secretário de Estado da Saúde;
II - os Secretários Municipais de Saúde ou autoridades equivalentes;
III - os demais Secretários de Estado ou Municipais com interveniência na área da
saúde, no âmbito de sua competência;
IV - os dirigentes das ações de vigilância à saúde lotados nos respectivos serviços da
Secretaria de Estado da Saúde, das Diretorias Regionais de Saúde e das Secretarias
Municipais de Saúde ou órgãos equivalentes, no âmbito de sua competência;
V - os componentes de equipes multidisciplinares ou grupos técnicos de vigilância
sanitária e vigilância epidemiológica e de áreas relacionadas à saúde, observada sua
competência legal;
VI - os agentes fiscais sanitários ou os ocupantes de cargo equivalente.
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Art. 21 - Compete privativamente às autoridades sanitárias mencionadas nos incisos I e II
do art. 20:

I - implantar e implementar as ações de vigilância à saúde previstas no âmbito de sua
competência, de forma pactuada e de acordo com a condição de gestão das Normas
Operacionais do Ministério da Saúde;
II - definir as instâncias de recursos dos processos administrativos.

Art. 22 - Compete às autoridades sanitárias mencionadas no inciso III do art. 20 colaborar
e atuar conjuntamente com as autoridades sanitárias do setor de saúde para a efetivação
das ações de vigilância à saúde.

Art. 23 - Compete privativamente às autoridades sanitárias mencionadas no inciso IV do
art. 20:

I - conceder alvará sanitário para funcionamento de estabelecimento;
II - instaurar e julgar processo administrativo, no âmbito de sua competência.

Parágrafo único - Entende-se por alvará sanitário o documento expedido por
intermédio de ato administrativo privativo do órgão sanitário competente, contendo
permissão para o funcionamento dos estabelecimentos sujeitos ao controle sanitário.

Art. 24 - Compete ao agente fiscal sanitário:
I - exercer privativamente o poder de polícia sanitária;
II - inspecionar, fiscalizar e interditar cautelarmente estabelecimentos, ambientes e
serviços sujeitos ao controle sanitário;
III - apreender e inutilizar produtos sujeitos ao controle sanitário;
IV - lavrar autos, expedir intimações e aplicar penalidades.

Parágrafo único - O agente fiscal sanitário no exercício da função terá livre acesso
aos locais de que trata o inciso II deste artigo.

Capítulo V
Da Saúde do Trabalhador

Art. 57 - Para os efeitos desta lei, entende-se como saúde do trabalhador o conjunto de
atividades destinadas à promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde do
trabalhador submetido a riscos e agravos advindos das condições de trabalho.

§ 1º - A saúde do trabalhador será resguardada nas relações sociais que se
estabelecem no processo de produção, de forma a se garantirem sua integridade e sua
higidez física e mental, observado o que dispõe a legislação pertinente.

§ 2º - Entende-se como processo de produção a relação que se estabelece entre
o capital e o trabalho, englobando os aspectos econômicos, organizacionais e ambientais
da produção de bens e serviços.

Art. 58 - Considera-se trabalhador aquele que exerça atividade produtiva ou de prestação
de serviços no setor formal ou informal da economia.

Art. 59 - Os órgãos da administração pública, direta ou indireta, as entidades civis
mantidas pelo poder público inclusive, adotarão como condição para a contratação de
serviços e obras a observância, pelo contratado, da legislação relativa à saúde e à
segurança dos trabalhadores.
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Art. 60 - Compete ao SUS, nas esferas federal, estadual e municipal, em caráter
suplementar e de acordo com sua competência legal:

I - elaborar normas técnicas relativas à saúde do trabalhador que levem em
consideração o ambiente e a organização do trabalho;
II - executar as ações de vigilância à saúde do trabalhador, observando os processos
de trabalho e os danos à saúde causados pelo trabalho;
III - executar as ações de assistência à saúde do trabalhador;
IV - informar os trabalhadores, empregadores e sindicatos sobre os riscos e agravos
à saúde relacionados ao trabalho, respeitados os preceitos éticos;
V - estimular e participar, no âmbito de sua competência, de estudos, pesquisas,
análise, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde do trabalhador;
VI - implantar o gerenciamento do Sistema Informatizado em Saúde do Trabalhador,
para orientação das ações de sua competência;
VII - assegurar o controle social das políticas e ações de saúde do trabalhador;
VIII - adotar preferencialmente critérios epidemiológicos para a definição de
prioridades na alocação de recursos e na orientação das ações de saúde do
trabalhador;
IX - interditar, total ou parcialmente, máquinas, processos e ambientes de trabalho
considerados de risco grave ou iminente à saúde ou à vida dos trabalhadores e da
comunidade na sua área de impacto;
X - exigir do empregador a adoção de medidas corretivas de situações de risco no
ambiente de trabalho, observando a seguinte ordem de prioridade:

a) eliminação da fonte de risco;
b) controle do risco na fonte;
c) controle do risco no ambiente de trabalho;
d) adoção de medidas de proteção individual, que incluirão a diminuição do tempo
de exposição e a utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI -,
respeitadas as normas vigentes;

XI - autorizar a utilização de EPIs somente:
a) em situação de emergência;
b) dentro do prazo estabelecido no cronograma de implantação de medidas de
proteção coletiva;

c) quando as medidas de proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis ou não
oferecerem completa proteção contra os riscos de acidentes e doenças relacionadas
com o trabalho, a critério da autoridade sanitária.

Art. 61 - São obrigações do empregador, sem prejuízo de outras exigências legais:
I - adequar as condições e a organização do trabalho às condições psicofisiológicas
dos trabalhadores;
II - garantir e facilitar o acesso das autoridades sanitárias aos ambientes de trabalho
e a sua permanência pelo tempo que se fizer necessário, fornecendo as informações
e os dados solicitados para o desenvolvimento de suas atividades, estudos e
pesquisas;
III - dar conhecimento à população residente na área de impacto da empresa dos
riscos decorrentes do processo produtivo, bem como das recomendações e das
medidas adotadas para sua eliminação e controle;
IV - realizar estudos e pesquisas que visem a eliminar e controlar situações de risco
no ambiente de trabalho e a esclarecer os trabalhadores sobre elas;
V - permitir aos representantes dos trabalhadores o acompanhamento da vigilância
nos ambientes de trabalho;
VI - paralisar as atividades produtivas em situações de risco grave ou iminente para a
saúde dos trabalhadores e para as áreas circunvizinhas de impacto;
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VII - comunicar imediatamente à autoridade sanitária a ocorrência de situações de
risco grave ou iminente no ambiente de trabalho, estabelecendo cronograma de
adoção de medidas para seu controle e correção;
VIII - fornecer aos trabalhadores e aos seus representantes informações escritas
sobre os diferentes produtos utilizados no processo produtivo, com especificação
precisa das características, da composição e dos riscos que representem para a
saúde e o meio ambiente, bem como as medidas preventivas cabíveis;
IX - executar atividades de eliminação ou redução dos riscos no ambiente de trabalho
de acordo com o disposto nos incisos X e XI do X – instituir programa de controle da
saúde dos trabalhadores, custeando a realização dos exames médicos admissionais,
periódicos, de mudança de função e demissionais, conforme a legislação em vigor, e
colocando os resultados à disposição das autoridades sanitárias;
XI - fornecer cópias dos resultados dos exames complementares e atestados de
saúde ocupacional para os trabalhadores;
XII - assegurar que, em caso de contratação de serviços, a empresa contratada
elabore e implemente programa de controle de saúde de seus trabalhadores,
mantendo-o à disposição dos órgãos de vigilância;
XIII - notificar ao SUS os agravos à saúde dos trabalhadores;
XIV - assegurar postos de trabalho compatíveis com suas limitações aos reabilitados
de acidentes e doenças relacionados com o trabalho;
XV - implantar planos de contingência, com medidas preventivas, corretivas e
emergenciais a serem adotadas, quando necessário, tanto no âmbito da empresa
quanto na área de impacto de suas atividades, bem como programas de treinamento
para a sua operacionalização eficaz.

Art. 62 - A autoridade sanitária poderá exigir o cumprimento das Normas
Regulamentadoras e das Normas Técnicas Específicas relacionadas com a defesa da
saúde do trabalhador, conforme a lei pertinente.

Parágrafo único - Em caráter complementar ou na ausência de norma técnica
específica, a autoridade sanitária poderá adotar normas, preceitos e recomendações de
organismos nacionais e internacionais referentes à proteção da saúde do trabalhador.

Art. 63 - Cabe ao Conselho Estadual de Saúde manter Câmara Técnica de Saúde do
Trabalhador a ele subordinada.

Art. 64 - Fica assegurado aos representantes dos trabalhadores o direito de requerer aos
órgãos gestores a interdição de máquina, processo e ambiente de trabalho considerados
de risco grave ou iminente à vida ou à saúde do trabalhador.

Art. 65 - As edificações obedecerão a requisitos técnicos que garantam perfeita
segurança aos que nelas trabalham.

Art. 66 - É proibido exigir, nos exames pré-admissionais, sorologia para Síndrome da
Imunodeficiência Adquirida – SIDA –, atestados de esterilização, testes de diagnóstico de
gravidez e outros que visem a dificultar o acesso ao trabalho ou que expressem
preconceito, nos termos da Constituição da República.
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O Ministro de Estado da Saúde, no uso das suas atribuições que lhe confere o art.
44 do Decreto no 79.321, de 12 de agosto de 1978, e tendo em vista o disposto no item I
do art. 8º desse mesmo diploma, resolve:

Art. 1o Para os efeitos da aplicação da Lei no 6.259, de 30 de outubro de 1975, e
de sua regulamentação, constituem objeto de notificação compulsória, em todo o território
nacional, as doenças a seguir relacionadas:

. Cólera

. Coqueluche

. Dengue

. Difteria

. Doenças de Chagas (casos agudos)

. Doença Meningocócica e Outras Meningites

. Febre Amarela

. Febre Tifóide

. Hanseníase

. Hepatite B

. Leishmaniose Visceral

. Malária (em área não endêmica)

. Meningite por F����!���"���	��"�	8��

. Peste

. Poliomielite / Paralisia Flácida Aguda

. Raiva Humana

. Rubéola e Síndrome da Rubéola Congênita

. Sarampo

. Sífilis Congênita

. Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (Aids)

. Tétano

. Tuberculose
Art. 2o Todo e qualquer surto ou epidemia, assim como a ocorrência de agravo

inusitado, independentemente de constar na lista de doenças de notificação compulsória,
deve ser notificado imediatamente.

Art. 3o A definição de caso para cada doença mencionada nesta Portaria deve
obedecer a padronização do Ministério da Saúde, contida no Guia de Vigilância
Epidemiológica e das atualizações emanadas pelo Centro Nacional de Epidemiologia
(CENEPI), da Fundação Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde.

Art. 4o O fluxo, a periodicidade e os instrumentos utilizados para a realização da
notificação são definidos nas normas do Sistema de Informações de Agravos de
Notificação (SINAN).

Art. 5o Os gestores estaduais e os municipais do Sistema Único de Saúde
poderão incluir outras doenças e agravos no elenco de doenças de notificação
compulsória, em seu âmbito de competência, de acordo com o quadro epidemiológico em
cada uma dessas esferas de governo.

§ 1o As inclusões de outras doenças e agravos deverão ser comunicadas pelos
gestores estaduais e municipais do Sistema Único de Saúde, ao Centro Nacional de
Epidemiologia.
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§ 2o É vedada aos gestores municipais e aos estaduais do Sistema Único de
Saúde a exclusão de doença e agravos componentes do elenco nacional de doenças de
notificação compulsória.

Art. 6o Esta Portaria entrará em vigor a partir da data da publicação, revogadas as
disposições em contrário.

7#�A���$$.
Ministro da Saúde

Publicada no DOU em 24/12/98.

ESTADO DE SÃO PAULO
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Secretário da Saúde, considerando:
que a Lei 8.080, de 19-9-90, em seu artigo 17, inciso XI, dispõe sobre a

competência da direção do sistema estadual do Sistema Único de Saúde quanto ao
estabelecimento de normas, em caráter suplementar, para o controle e avaliação das
ações e serviços de saúde;

a necessidade de operacionalização do Sistema Estadual de Vigilância Epidemiológica
com vistas a prevenir, controlar, reduzir ou eliminar riscos à saúde da população, ocasionadas
por doenças de notificação compulsória e agravos inusitados à saúde;

ser da competência dos municípios, nos termos do inciso IV do artigo 18 da Lei
8.080/90, a execução das ações de Vigilância Epidemiológica, cabendo à direção
estadual a coordenação do Sistema e execução em caráter complementar;

a necessidade de normatização, no âmbito do Estado de São Paulo, da Tabela de
Procedimentos Ambulatoriais – área de Vigilância Epidemiológica do Sistema de
Informações Ambulatoriais (SIA/SUS), resolve:

Art. 1o A operacionalização e remuneração dos procedimentos referentes às
ações de Vigilância Epidemiológica, nos serviços de saúde integrantes do SUS/SP,
reger-se-ão pelos termos consubstanciados no Anexo I que faz parte integrante desta
Resolução.

Parágrafo único - Os procedimentos citados no ��!"
 caracterizam-se como
atividades específicas de Vigilância Epidemiológica, cuja realização é exclusiva do setor
público, através de suas Unidades de Saúde, devidamente cadastradas no SIA-SUS e
sob responsabilidade do gestor local e/ou regional.

Art. 2o Para efeito de Vigilância Epidemiológica, consideram-se como de
Notificação Compulsória no Estado de São Paulo, a relação constante no Anexo II que
faz parte integrante desta Resolução.

Art. 3o Compete aos Diretores dos Escritórios Regionais de Saúde - ERSA -
através dos responsáveis pela área de Vigilância Epidemiológica e pela Avaliação e
Controle, o acompanhamento, controle e avaliação da programação desenvolvida em sua
região, em articulação com os responsáveis pelas ações de Vigilância Epidemiológica, ao
nível municipal.

Art. 4o Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando
revogadas as disposições em contrário.

&��+������

O Diretor do Centro de Vigilância Epidemiológica, considerando que a listagem
das Doenças de Notificação Compulsória no Estado de São Paulo, publicada como
anexo da Resolução SS-60/92, de 17-2-92, encontra-se desatualizada e que a sua
atualização e ampla divulgação são imprescindíveis para garantir a adequada notificação,
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comunica que a listagem em vigor das Doenças de Notificação Compulsória no Estado
de São Paulo é a que se segue:

Doenças de Notificação Compulsória no Estado de São Paulo

�G	����,����)�	��	�����	�+�������	�P�+	���,�������'
•  Acidentes do Trabalho, Doenças Profissionais e do Trabalho
•  Acidentes por Animal Peçonhento
•  Coqueluche
•  Cólera* (1)
•  Dengue*
•  Difteria*
•  Doença de Chagas (Forma Aguda)
•  Doença Meningocócica* e outras Meningites*
•  Encefalite por Arbovírus
•  Febre Amarela* (1)
•  Febre Purpúrica do Brasil*
•  Febre Tifóide*
•  Leishmaniose Tegumentar Americana
•  Leishmaniose Visceral
•  Leptospirose
•  Malária
•  Oncocercose
•  Paresias e Paralisias Agudas e Flácidas de membro de qualquer etiologia em
menores de 15 anos*
•  Peste* (1)
•  Polimielite*
•  Raiva Humana*
•  Rubéola*
•  Sarampo*
•  Sífilis Congênita
•  Síndrome de Rubéola Congênita
•  Tétano
•  Varíola* (1)
•  Surtos de diarréia, hepatite, conjuntivite e de quaisquer outros agravos
inusitados à saúde*
•  Agravo inusitados à saúde

Os casos suspeitos ou confirmados assinalados com (*) devem ser notificados
imediatamente à Unidade de Saúde Responsável pela Vigilância Epidemiológica da Área.

A notificação das demais doenças deve obedecer aos prazos pré-determinados
pelo Sistema de Vigilância Epidemiológica.

Alterações no prazo podem ocorrer em situações específicas.
(1) Doenças cuja Notificação é exigida pelo Regulamento Sanitário Internacional.

$G	����,����)�	��	�����	���,�������:
•  Esquistossomose
•  Hanseníase
•  Síndrome da Imunodeficiência Adquirida - AIDS
•  Tracoma
•  Tuberculose

DOE; Seção I, São Paulo, 104 (182), terça-feira, 30 ago. 1994 - 21.
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ESTADO DA BAHIA
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DOE de 15/08/97
O SECRETÁRIO DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições

que lhe confere o artigo 44, Decreto no 78.231, de 12 de agosto de 1976 e tendo em vista
o disposto no item 9o desse mesmo diploma,

RESOLVE:

1o - Atualizar a listagem de doenças/agravos de notificação compulsória no Estado
da Bahia, a seguir relacionadas:


��?��	���������A>�� &�
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*AIDS CRIANÇA . 279.5
*AIDS ADULTO 279.1
CANCRO MOLE 099.0
*DOENÇA DE CHAGAS 086.2
*CÓLERA 001.9
CONDILOMA ACUMINADO 078.1
*COQUELUCHE 033.9
*DENGUE 061.9
DIARRÉIA AGUDA 009
*DIFTERIA 032.9
DONOVANOSE 099.2
ESQUISTOSSOMOSE 120.9
*FEBRE AMARELA 060.9
*FEBRE HEMORRÁGICA DA DENGUE 065.4
*FEBRE TIFÓIDE 002.0
GONORRÉIA 098.X
*HANSENÍASE DIMORFA 030.3
*HANSENÍASE INDETERMINADA 030.2
*HANSENÍASE SEM ESPECIFICAÇÃO 030.9
*HANSENÍASE TUBERCULÓIDE 030.1
*HANSENÍASE VIRCHOWIANA 030.0
*HEPATITE A 070.1
*HEPATITE B 070.3
*HEPATITE C 070.5.0
*HEPATITE D 070.5.1
*HEPATITE E 070.5.2
*HEPATITE VIRAL NÃO ESPECIFICADA 070.9
HERPES GENITAL 054.1
*LEISHMANIOSE CUTÂNEA 085.5
*LEISHMANIOSE VISCERAL 085.0
*LEPTOSPIROSE 100.9
LINFOGRANULOMA VENÉREO 099.1
*MALÁRIA 084.6
*MENINGITE POR HAEMOPHILUS 320.0
*MENINGITE PNEUMOCÓCICA 320.1
*MENINGITE TUBERCULOSA 320.4
*MENINGITE MENINGOCÓCICA 320.5
*MENINGITE DEVIDO A OUTRAS BACTÉRIAS ESPECIFICADAS 320.8
*MENINGITE DEVIDO A OUTRAS BACTÉRIAS NÃO ESPECIFICADAS 320.9
*MENINGITE DEVIDO A OUTROS MICRORGANISMOS 321
*MENINGOCOCCEMIA 036.2
*MENINGOENCEFALITE 323.9
*MENINGITE NÃO ESPECIFICADA 322.9
OFTALMIA GONOCÓCICA 037.0
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*PARALISIA FLÁCIDA AGUDA 344.9
*PAROTIDITE 072
*PESTE 020.9
*POLIOMIELITE 045.9
*RAIVA HUMANA 071.9
RUBÉOLA 056.9
*SÍNDROME DE RUBÉOLA CONGÊNITA 771.0
*SARAMPO 055.9
*SÍFILIS CONGÊNITA 090.9
SÍFILIS LATENTE 097.1
SÍFILIS RECENTE PRIMÁRIA 091.0
SÍFILIS SECUNDÁRIA 091.9
SÍFILIS SEM ESPECIFICAÇÃO 097.9
SÍFILIS TARDIA 097.0
*TÉTANO ACIDENTAL 037.9
*TÉTANO NEONATAL 771.3
TRACOMA 076.9
TOXOPLASMOSE CEREBRAL 323.4
*TUBERCULOSE 011.9
URETRITE NÃO GONOCÓCICA 099.4
*VARÍOLA 050.9
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INTOXICAÇÃO ACIDENTAL POR BENZENO – BENZENISMO E862.4
DERMATITE DE CONTATO E OUTROS ECZEMAS (apenas de origem
ocupacional) 692
*INTOXICAÇÃO ACIDENTAL POR PREPARAÇÕES QUÍMICAS E
FARMACÊUTICAS EMPREGADAS EM AGRICULTURA E EM
HORTICULTURA, EXCETO ADUBOS E FERTILIZANTES - INTOXICAÇÃO POR
AGROTÓXICOS E AFINS E863
LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS (LER) 729.9
PERDA AUDITIVA INDUZIDA POR RUÍDO/TRAUMA ACÚSTICO
(apenas de origem ocupacional) 388.1
INTOXICAÇÃO ACIDENTAL POR CHUMBO E SEUS COMPOSTOS E
VAPORES E866.0
ENVENENAMENTO POR DROGAS E MEDICAMENTOS NÃO
ESPECIFICADOS E980.9
*PNEUMOCONIOSE (NÃO ESPECIFICADA) 505
*ACIDENTES NÃO ESPECIFICADOS (ACIDENTES DO TRABALHO
COM ÓBITO) E928.9
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*INTOXICAÇÕES E REAÇÕES TÓXICAS CAUSADAS POR ANIMAIS E
PLANTAS VENENOSAS E905.0

* Doenças sujeitas à investigação epidemiológica.

2o - A sistemática referente ao fluxo da notificação, investigação epidemiológica e
as medidas de controle das doenças/agravos indicados, obedecerá normas estabelecidas
pelo Centro Nacional de Epidemiologia/FNS/MS e do Departamento de Vigilância da
Saúde/SESAB.

3o - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
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ESTADO DO PARÁ
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O Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o disposto na lei federal no 6.259, de 30 de outubro de 1975,
regulamentado pelo Decreto Lei no 78.231, de 12 de agosto de 1976, e tendo em vista o
disposto no item 1 do artigo 8o desse mesmo diploma;
Considerando que na forma do Art. 9o inciso II da Lei Federal no 8.080, de 19.09.1990, a
Direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, mas no âmbito dos Estados
Federados é exercida pelas respectivas secretarias de saúde ou órgãos equivalentes;
Considerando a portaria no 1.100 de 24.05.96, GM/MS,

RESOLVE:

Art. 1o�Para efeito do supramencionado diploma legal, constituir objeto de notificação
compulsória as doenças relacionadas em anexo.

Art. 2o Outras doenças poderão ser consideradas de notificação compulsória, no
âmbito do Município que assim considere, mediante prévia justificativa submetida à
Secretaria de Saúde/Ministério da Saúde.

Art. 3o A sistemática referente ao fluxo de notificação, a investigação epidemiológica
e as medidas de controle das doenças indicadas, obedecerá as normas estabelecidas pelo
Ministério da Saúde

Art. 4o Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA, em 13 de

fevereiro de 1998.
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LISTA DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA


��?��
- AIDS
- CANCRO MOLE
- CERVICITE GONOCÓCICA
- CERVICITE POR CLAMÍDIA
- CONDILOMA ACUMINADO
- DONOVANOSE
- GONORRÉIA
- HANSENÍASE (TODAS AS FORMAS)
- HERPES GENITAL
- LEPTOSPIROSE
- LEISHMANIOSE VISCERAL
- LEISHMANIOSE CUTÂNEA-MUCOSA
- LINFOGRANULOMA VENÉREO
- MALÁRIA
- OFTALMIA GONOCÓCICA
- ONCOCERCOSE
- PARALISIA FLÁCIDA AGUDA (EM MENORES DE 15 ANOS)
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- PESTE
- PNEUMONIA
- SÍFILIS CONGÊNITA
- SÍFILIS - OUTRAS FORMAS
- SÍNDROME DE RUBÉOLA CONGÊNITA
- TUBERCULOSE (TODAS AS FORMAS)
- URETRITE NÃO GONOCÓCICA
- URETRITE POR CLAMÍDIA (HOMEM)
- VARÍOLA
- CÓLERA
- COQUELUCHE
- DENGUE
- DESNUTRIÇÃO GRAVE
- DIARRÉIA
- DIFTERIA
- DOENÇA DE CHAGAS (CASOS AGUDOS)
- ESQUISTOSSOMOSE
- FEBRE AMARELA
- FEBRE TIFÓIDE
- HEPATITE A
- HEPATITE B
- HEPATITE C
- HEPATITE NÃO ESPECIFICADA
- MENINGITE CRIPTOCÓCICA
- MENINGITE ESTREPTOCÓCICA
- MENINGITE ESTAFILOCÓCICA
- MENINGITE BACTÉRIA NÃO ESPECIFICADA
- MENINGITE POR HAEMÓPHILOS
- MENINGITE NÃO ESPECIFICADA
- MENINGITE MENINGOCÓCICA
- MENINGITE MENINGOCOCCEMIA
- MENINGITE TUBERCULOSA
- MENINGITE VIRAL
- POLIOMIELITE
- RAIVA
- SARAMPO
- TÉTANO ACIDENTAL
- TÉTANO NEONATAL
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE no uso de suas atribuições legais que
lhes são conferidas.

Considerando o artigo 269 do Código Penal que legisla sobre quem deve notificar
uma doença;

Considerando que o médico é um dos principais responsáveis pela preservação e
promoção da saúde;

Considerando a Constituição Federal e a Lei 8.080, que conceitua a Saúde do
Trabalhador como um conjunto de ações destinadas a promoção, a recuperação e a
reabilitação dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos de sua
condição de trabalho;

Considerando a resolução do Conselho Federal de Medicina n.º 1.488, e os artigos
12 e 13 do Código de Ética Médica do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de
Janeiro;

Considerando o aumento geométrico dos casos de doenças relacionadas ao
trabalho no Estado do Rio de Janeiro, o agravamento e o aumento da letalidade dos
acidentes de trabalho nos últimos anos, bem como a responsabilidade do Sistema Único
de Saúde no monitoramento da situação epidemiológica do Estado através de um
sistema de informações ágil e dinâmico, capaz de mobilizar as instâncias sanitárias na
sua prevenção, conforme descrito nas Portarias 3.120, de 1 de Julho de 1998 e 3.908, de
30 de Outubro de 1998 do Ministério da Saúde;

RESOLVE:

Art.1º - Ficam obrigados todos os Serviços de Saúde incluídos os de Medicina do
Trabalho que prestam serviços de saúde ocupacional no Estado de Rio de Janeiro a
notificar no prazo devido os agravos relacionados ao trabalho, conforme atualização ao
final desta Resolução.

Parágrafo Único – Na ausência destes os acidentes de trabalho podem ser
notificados por qualquer profissional habilitado e/ou representação da sociedade
organizada.

Art.2º - As notificações deverão ser repassadas através de formulário próprio do
sistema de informação de agravos de notificação – SINAN, para a unidade de saúde mais
próxima do obrigado a notificar.

Parágrafo Único – Todas as unidades de saúde são obrigados a no prazo de 24
(vinte e quatro) horas encaminhar os originais dos formulários da NOTIFICAÇÃO.

Art.3º - Os agravos relacionados ao trabalho sob notificação compulsória no
Estado do Rio de Janeiro e os correspondentes Códigos Internacionais de Doenças (CID)
revisão 09 são: Acidentes de Trabalho Típico, CID E525; Acidentes de Trabalho Trajeto,

REITERA A OBRIGATORIEDADE DE
NOTIFICAÇÃO DOS AGRAVOS À
SAÚDE DECORRENTES DE
ACIDENTES DE TRABALHO E
DOENÇAS OCUPACIONAIS
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CIDE526; Acidentes de Trabalho Não Especificado, CID E529; Intoxicação por
Agrotóxicos, CID E863; Pneumoconiose, CID 0515;  Dermatose Ocupacional, CID 6929;
Surdez de Origem Ocupacional, CID3894, Distúrbio Osteomuscular Relacionado ao
Trabalho, CID 7272 e Benzenismo, CID D612.

Art.4º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as
disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 19 de abril de 1999

$��#"8EF#�5'B�1*=��4��(&�4��#8-8%$#�4��)*&6

O Secretário de Estado de Saúde e Higiene, no uso de suas atribuições, e tendo
em vista o que dispõe o art. 9º do Decreto n.º 78.231, de 12 de agosto de 1936, que
regulamentou a Lei nº6.259, de 30 de outubro de 1975,

RESOLVE:

Art.1º - Aprovar a relação de Doenças  de Notificação Compulsória elaborada pelo
Departamento Geral de Epidemiologia e Controle de Doenças, conforme discriminação
abaixo:

Doenças de Notificação Compulsória
•  .
•  .
•  .
•  Intoxicação por agrotóxicos
•  .
•  .
•  .

Art.2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as
disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 8 de outubro de 1984

EDUARDO DE AZEVEDO COSTA
Secretário de Estado de Saúde e Higiene

APROVA RELAÇÃO DAS DOENÇAS
DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA
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DISPÕE SOBRE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA
DE ACIDENTES DE TRABALHO GRAVES E
DOENÇAS DE ORIGEM OCUPACIONAL

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE no uso de suas atribuições legais e,

Considerando o perfil epidemiológico encontrado no Estado, que tem como uma
de suas características a presença de doenças degenerativas genericamente
relacionadas com o processo desordenado de urbanização e industrialização;

Considerando que a melhoria da qualidade dos cuidados à saúde do cidadão é
uma das diretrizes prioritárias na implantação da Reforma Sanitária no Estado;

Considerando que as ações de vigilância sanitária devem se consubstanciar  na
identificação dos problemas sanitários e encaminhamento de soluções para modificação
no produto, no resíduo ou no próprio processo de trabalho a fim de que nas repercussões
a nível de saúde ambiental do consumidor e do trabalhador sejam minimizados;

Considerando que a criação de um sistema de notificação de agravos relacionados
diretamente com a ocupação permite criar uma via de investigação e intervenção nos
problemas críticos que afetam à saúde da população como um todo e do trabalhador em
particular;

RESOLVE:

Art.1º - São objeto de notificação compulsória semanal ao Departamento de
Higiene e Vigilância Sanitária os acidentes de trabalho graves, bem como as seguintes
doenças de origem ocupacional:
a) Doenças hiperbáricas,
b) Lesões por Esforços Repetitivos,
c) Alterações hematológicas causadas por agentes químicos ou físicos,
d) Pneumopatias,
e) Dermatoses,
f) Intoxicações exógenas,
g) Surdez.

Parágrafo Único – Para os efeitos desta Resolução, considera-se acidentes de trabalho
graves, os acidentes dos quais decorra o óbito ou careçam de intervenção hospitalar de
emergência.

Art.2º - O descumprimento do art.1º, acarretará a aplicação das penalidades
previstas no Decreto lei nº 214 de 17/7/75, sem prejuízo de outras sanções legais
cabíveis.

Art.3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 7 de janeiro de 1988
ANTONIO SÉRGIO DA SILVA AROUCA

Secretário de Estado de Saúde
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APROVA A RELAÇÃO DAS DOENÇAS DE
NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE no uso de suas atribuições e tendo em
vista o disposto no art.9º do Decreto 78.231 de 12/8/76 que regulamentou a Lei 6.229 de
10/10/75.

Resolve:

Art.1º -  São objeto de notificação compulsória no âmbito do Estado do Rio de
Janeiro, as doenças e agravos a saúde a seguir relacionadas:
•  Acidentes de trabalho grave
•  
•  
•  .
•  .Dermatoses de origem ocupacional
•  
•  Doença hiperbárica de origem ocupacional
•  
•  
•  Intoxicações por agrotóxicos
•  
•  
•  
•  Pneumoconioses ( asbestoses, silicose e outras )
•  Surdez de origem ocupacional

Parágrafo Único – para os efeitos desta Resolução considera-se acidente de
trabalho grave, aquela do qual decorre o óbito ou que necessita de atendimento
hospitalar de emergência.

Art.2º - Serão estabelecidas através da Portaria da Superintendência de Saúde
Coletiva, num prazo máximo de 30 dias a contar da publicação desta Resolução, as
normas e instruções complementares necessárias à ordenação do Sistema de
Notificação Compulsória de Doenças e Agravos à Saúde do estado do Rio de Janeiro.

Art.3º - O descumprimento do disposto no art. 1º acarretará a aplicação das
penalidades previstas no Decreto-Lei nº 217 de 17/7/75,sem prejuízo de outras sanções
legais cabíveis.

Art. 4º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições anteriores sobre a mesma matéria e as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 2 de junho de 1989

JOSÉ CARVALHO DE NORONHA
Secretário de Estado de Saúde
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O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei:

Art. 1o O SUS - Sistema Único de Saúde atuará no sentido de garantir o estado de
saúde e a segurança dos trabalhadores, no processo de produção e no ambiente de
trabalho, bem como de prestar assistência à saúde física e mental dos trabalhadores.

Parágrafo único - O estado de saúde expressa-se em qualidade de vida, segundo
define o artigo 3o da Lei Complementar no 791/95, numa ação intergovernamental e
intersecretarial.

Art. 2o O SUS, através de seus órgãos competentes, garantirá a normatização,
fiscalização e controle das condições de produção, extração, armazenamento,
comercialização, transporte e destinação de resíduos, do método de organização do
trabalho e do manuseio de substâncias, produtos, máquinas e/ou equipamentos, que
apresentem riscos à saúde do trabalhador ou da coletividade.

Art. 3o As ações e os serviços do trabalhador abrangem a promoção, a proteção e
a recuperação da saúde do trabalhador, submetidos aos riscos e agravos advindos do
ambiente e das condições de trabalho.

§1o A assistência integral ao trabalhador vítima de acidente do trabalho ou
portador de doença do trabalho, física ou mental, será prestada através da rede pública
e/ou conveniada.

§2o O SUS, através de seus órgãos competentes, garantirá a adoção de medidas
preventivas contra os acidentes e as doenças do trabalho, priorizando as medidas
coletivas às individuais.

§3o Por ocasião do atendimento dos acidentes de trabalho, o empregador e a rede
pública e privada comunicará ao SUS e ao sindicato dos trabalhadores esta ocorrência,
através de cópia da respectiva CAT – Comunicações de Acidente do Trabalho.

Art. 4o O SUS participará da proteção do meio ambiente, nele incluindo o do
trabalho, desenvolvendo atividades educativas, para divulgar os métodos e as normas
adequadas a serem utilizadas no processo de produção.

Art. 5o O SUS, através de seus órgãos competentes, promoverá também:
I-  A avaliação dos impactos que as tecnologias e as atividades produtivas

provocam na saúde dos trabalhadores, na saúde coletiva e no meio ambiente.
II-  Estudos, pesquisas, avaliações e elaboração de normas técnicas para

prevenção e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de
trabalho.

III-  A revisão periódica, com a colaboração de entidades sindicais, da listagem
oficial das doenças originadas no processo de trabalho.

IV-  Treinamento e reciclagens para seus agentes.
V-  Sistematização e difusão das informações produzidas.
Parágrafo único - Na existência de normas ou padrões próprios, ficam adotados

de pronto pelo SUS, com a devida divulgação, o uso de normas já consagradas e
existentes, em âmbito nacional ou internacional.

Artigo 6o É dever da autoridade competente do SUS indicar, e obrigação do
empregador adotar, todas as medidas necessárias para a plena correção de
irregularidades nos ambientes de trabalho, observando os seguintes níveis de prioridade.
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I-  Eliminação das fontes de risco na sua origem.
II-  Medida de controle diretamente na fonte.
III-  Medida de controle no ambiente de trabalho.
IV-  Diminuição do tempo de exposição ao risco, através da redução da jornada.
Art. 7o Compete ainda à autoridade local do SUS fiscalizar regularmente de ofício,

por critério epidemiológico, ou mediante denúncia de risco à saúde física ou mental,
proceder à avaliação das fontes de risco no ambiente de trabalho e determinar a adoção
das devidas providências para que cessem os motivos que lhe deram causa, conforme
expresso no artigo 34 da Lei Complementar nº 791/95.

§ 1o A CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, através de seus
representantes eleitos, à Comissão de Saúde e Meio Ambiente e/ou ao representante
sindical dos trabalhadores será garantido acompanhar o Agente de Saúde do SUS na
fiscalização do ambiente natural, nele compreendido o do trabalho.

§ 2o O SUS informará aos sindicatos, aos representantes locais dos trabalhadores, e
às empresas, os resultados de fiscalizações, avaliações ambientais, exames de saúde (de
admissão, periódicos e de demissão), respeitados os preceitos da ética profissional.

Art. 8o Ao sindicato dos trabalhadores, ou a representantes que designar, é
garantido requerer ao SUS a interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo o
ambiente do trabalho quando houver exposição a risco iminente para a vida ou à saúde,
física ou mental dos trabalhadores, conforme expresso no artigo 35 da Lei Complementar
no 791/95.

Art. 9o Em condições de risco grave ou iminente no local de trabalho, será lícito ao
empregado interromper suas atividades, sem prejuízo de quaisquer direitos, até a
eliminação da adversidade.

Art. 10. Vetado.
Art. 11. Para obtenção dos objetivos previstos ficam os empregadores, públicos

ou privados, obrigados a:
I - Nortear suas atividades por uma política de eliminação na origem dos riscos à

saúde e ao meio ambiente.

II - Treinar os trabalhadores em relação às medidas de prevenção de riscos à
saúde, física ou mental.

III - Permitir a ação dos agentes credenciados do SUS a qualquer dia e hora, bem
como a sua permanência pelo tempo que se fizer necessário nos ambientes de trabalho,
sejam urbanos ou rurais, públicos ou privados.

IV - Transmitir toda e qualquer informação pertinente à saúde do trabalhador, que
venha a ser solicitada pelas autoridades do SUS.

V - Fornecer de modo adequado, claro e por escrito aos trabalhadores, e também
aos seus representantes quando solicitadas, as informações sobre os diferentes produtos
e equipamentos utilizados no processo produtivo, com a especificação correta de
quantidade, características, composição e riscos que representam à saúde e ao meio
ambiente, bem como as medidas preventivas cabíveis.

VI - Submeter também à aprovação da autoridade local do SUS e das CIPAs
existentes anualmente, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, o
Programa de Controle do Meio Ambiente de Trabalho e o Programa de Prevenção de
Riscos Ambientais.

Art. 12. Todos os laboratórios de análises clínicas, públicos ou privados, que
realizarem exames de monitorização de exposição a agentes tóxicos nos ambientes de
trabalho ficam obrigados a apresentar mensalmente à autoridade local do SUS,
independentemente dos resultados obtidos, notificação com os seguintes dados: razão
social e endereço da empresa, nome do trabalhador, meio biológico analisado e os
resultados obtidos.

Art. 13. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta do
orçamento vigente.
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Art.14. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio dos Bandeirantes, 11 de março de 1997.

�#���	&�>��
G����������$��1"���� - Secretário da Saúde

4����	�3���	���- Secretário-Chefe da Casa Civil
�	
7	����	����
� - Secretário de Governo

Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 11 de março de 1997.
Republicada por ter saído com incorreção, no DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO, Volume 107, número 49, 13 de março de1997.

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
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O Secretário de Estado de Saúde, no uso de suas atribuições legais que lhe
confere os artigos 277, 278 e 279 da Lei 1.293 de 21 de setembro de 1992 e,

Considerando que é da competência comum da União, dos estados, do Distrito
Federal e dos municípios, cuidar da saúde da população, prevista no artigo 23, inciso II
da Constituição Federal;

Considerando que cabe ao Sistema Único de Saúde (SUS), executar as ações de
Saúde do Trabalhador, previstas no artigo 200, inciso II da Constituição Federal e no
artigo 178, inciso II da Constituição Estadual;

Considerando a responsabilidade da Secretaria de Estado da Saúde, no âmbito
de sua competência, no encaminhamento das deliberações da 2a Conferência Nacional
de Saúde do Trabalhador, realizada de 13 a 16 de março de 1994.

RESOLVE:

Art. 1o Aprovar a Norma Operacional de Saúde do Trabalhador no Sistema Único
de Saúde - NOST/SUS, que tem por objetivo definir as atribuições e responsabilidades
para orientar e instrumentalizar as ações de saúde do trabalhador a serem desenvolvidas
pela Secretaria de Estado de Saúde e pelas Secretarias Municipais de Saúde.

Art. 2o As normas a que se refere esta resolução serão adotadas em todo o
Território do Estado de Mato Grosso do Sul, e sua inobservância constitui infração de
natureza sanitária, prevista na Lei nº 1.293 de 21 de Setembro de 1992, Código Sanitário
do Estado do Mato Grosso do Sul, ficando os infratores ficando sujeito às penalidades
nele previstas e ao processo de infração sanitária, sem prejuízo das responsabilidades
civil e penal cabíveis.

Art. 3o A Secretaria de Estado de Saúde exigirá o cumprimento desta Resolução,
através da Coordenadoria de Saneamento e Vigilância Sanitária, que desenvolverá as
seguintes ações:

I - Orientação e fiscalização das condições ambientais e operacionais de trabalho,
oferecidos por todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como
empregados, nos municípios onde o serviço de vigilância sanitária não estiver
descentralizado.
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II - Supervisão e controle de qualidade das ações municipais, onde o serviço de
vigilância sanitária estiver descentralizado.

Art. 4o Após o período de um ano de vigência e implementação, esta Norma
deverá ser avaliada conjuntamente com representantes dos municípios e dos
trabalhadores, sob a coordenação desta Secretaria.

Art. 5o A presente Norma, complementar à NOB-SUS 01/96, tem por objetivo
orientar e instrumentalizar a realização das ações de saúde do trabalhador, pelo estado e
pelos municípios, as quais devem nortear-se pelos seguintes pressupostos básicos:

§ 1o Universalidade e eqüidade, onde todos os trabalhadores, urbanos e rurais,
com carteira assinada ou não, empregados, desempregados ou aposentados,
trabalhadores em empresas públicas ou privadas devem ter acesso a todos os níveis de
atenção.

§ 2o Integralidade das ações, tanto em termos de planejamento quanto de
execução, com um movimento constante em direção à mudança do modelo assistencial
para a atenção integral, articulando ações individuais/curativas com ações coletivas de
vigilância à saúde uma vez que os agravos à saúde advindos do trabalho são
essencialmente preveníveis.

§ 3o Direito à informação sobre a saúde, adotando como prática cotidiana o
acesso e o repasse de informações aos trabalhadores.

§ 4o Participação e controle social, reconhecendo o direito de participação dos
trabalhadores e suas entidades representativas em todas as etapas do processo de
atenção à saúde, desde o planejamento e o estabelecimento de prioridades, o controle
permanente da aplicação dos recursos, a participação nas atividades de vigilância em
saúde, até a avaliação das ações realizadas.

§ 5o Regionalização e hierarquização, onde as ações de saúde do trabalhador,
desde as básicas até as especializadas, serão desenvolvidas na rede de serviços,
obedecendo a um sistema de referência e contra referência, local e regional.

§ 6o Utilização do critério epidemiológico no planejamento e na avaliação das
ações, no estabelecimento de prioridades e alocação de recursos.

§ 7o Configuração da saúde do trabalhador como um conjunto de ações de
vigilância e assistência, visando a promoção, a proteção, a recuperação e a reabilitação
da saúde dos trabalhadores submetidos a riscos e agravos advindos das condições de
trabalho.

Art. 6o Cabe ao estado e aos municípios a execução de ações na área de saúde
do trabalhador.

§ 1o Aos municípios através de suas secretarias de saúde, caberá realizar as
ações discriminadas conforme a condição de gestão em que estejam enquadradas, como
seguem:

I - Gestão Plena de Atenção Básica – assume as seguintes ações de saúde do
trabalhador:

a)  Garantir o atendimento ao acidentado do trabalho e ao suspeito ou portador de
doença profissional ou do trabalho, através de rede própria ou contratada, assegurando
todas as condições necessárias para o acesso aos serviços de referência, sempre que a
situação exigir;

b) Realizar a emissão de laudos e relatórios circunstanciados sobre os agravos
relacionados com o trabalho ou limitações (seqüelas) deles resultantes, por meio de
recursos próprios ou do apoio de outros serviços de referência.

b)  Realizar, sistematicamente, as ações de vigilância nos ambientes e processos
de trabalho, compreendendo a identificação das situações de risco e a tomada de
medidas pertinentes para a resolução da situação.

d) Notificar, regularmente, os agravos relacionados com o trabalho para alimentar
os sistemas de informações dos órgãos e serviços de vigilância, assim como a base de
dados estadual e nacional
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e) Estabelecer prática rotineira de sistematização e análise dos dados gerados no
atendimento aos agravos à saúde relacionados ao trabalho, de modo a orientar as
intervenções de vigilância, a organização dos serviços e das demais ações de saúde do
trabalhador.

II - A Gestão Plena do Sistema Municipal – assume, além das ações já previstas
pela condição de gestão Plena de Atenção Básica, as seguintes ações de saúde do
trabalhador:

a) Criar e operacionalizar um sistema de referência para o atendimento ao
acidentado do trabalho e ao suspeito ou portador de doença profissional ou do trabalho,
capaz de dar suporte técnico especializado para o estabelecimento da relação do agravo
com o trabalho, a confirmação diagnóstica, tratamento, a recuperação e a reabilitação da
saúde, e para a realização dos encaminhamentos necessários que a situação exigir.

b) Realizar, sistematicamente, as ações de vigilância nos ambientes e processos
de trabalho, compreendendo o levantamento e análise de informações, a inspeção dos
locais de trabalho, a identificação e avaliação das situações de risco, a elaboração de
relatórios e aplicação de procedimento administrativos (termo de notificação, auto de
infração, aplicação de multa ou interdição, conforme a situação exigir);

§ 3o Criar e manter atualizado o cadastro de empresas, classificadas nas
atividades econômicas desenvolvidas no município, associando ainda os fatores de risco
por ela gerados e o contingente populacional, direta ou indiretamente a eles submetidos.

§ 4o Utilizar os dados gerados nas atividades de atenção à saúde do trabalhador,
com vistas a subsidiar a programação e avaliação das ações de saúde neste campo, e
alimentar os bancos de dados de interesse estadual e nacional.

Art. 7o O estado, através da Secretaria de Estado de Saúde, assumirá as
seguintes ações de saúde do trabalhador, respeitadas as responsabilidades e
prerrogativas, bem como os procedimentos operacionais dos municípios inclusos na
condição de gestão previstas:

§ 1o Controlar a qualidade das ações de saúde do trabalhador desenvolvidas
pelos municípios, que estão preconizados nesta norma, conforme mecanismo de controle
e avaliação definidos em conjunto com as secretarias municipais de saúde.

§ 2o Definir os mecanismos de referência e contra referência, bem como outras
medidas necessárias para assegurar o pleno desenvolvimento das ações de assistência
e vigilância em saúde do trabalhador em que haja necessidade de articulação entre
municípios.

§ 3o Capacitar os recursos humanos, no seu âmbito, para a realização das ações
de saúde do trabalhador.

§ 4o Estabelecer prática rotineira de sistematização, processamento e análise dos
dados sobre saúde do trabalhador, gerados nos municípios e no seu próprio âmbito e
alimentar, regularmente, a base de dados nacional.

§ 5o Elaborar o perfil epidemiológico da saúde dos trabalhadores do Estado, a
partir de fontes de informação existentes e, se necessário, através de estudos específicos
com vistas a subsidiar a programação e avaliação das ações de atenção à saúde do
trabalhador.

§ 6o Prestar cooperação técnica aos municípios para o desenvolvimento das
ações de saúde do trabalhador.

Art. 8o Esta norma trata de um conjunto de atividades essenciais para a
incorporação das ações de saúde do trabalhador no contexto das ações de atenção à
saúde, devendo os municípios que já têm serviços e ações organizadas, ou pelas
características do seu parque produtivo e perfil epidemiológico, ampliar seu espectro de
ação para além do aqui estabelecido.

Art. 9o A implementação do financiamento das ações de saúde do trabalhador,
consiste na garantia do recebimento dos recursos por meio das fontes de transferência já
constituídas legalmente em cada esfera de governo e na definição de mecanismos que
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garantam que os recursos provenientes destas fontes sejam aplicados no
desenvolvimento das ações de saúde do trabalhador estabelecidas nos planos de saúde.

Art. 10. Recomenda-se aos municípios atualizarem os Códigos de Saúde,
comtemplando ações de saúde do trabalhador.

Art. 11. Compete ao município legislar e normatizar complementarmente as ações
de saúde do trabalhador, no seu âmbito de atuação, com o objetivo de assegurar a
proteção à saúde dos trabalhadores.

Art. 12. Recomenda-se a criação da Comissão Intersetorial de Saúde do
Trabalhador, subordinada aos Conselhos Estadual e Municipais de Saúde, com a
finalidade de assessorá-los na definição das políticas, no estabelecimento de prioridades
e no acompanhamento e avaliação das ações de saúde do trabalhador.

Art. 13. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Campo Grande, MS, 02 de junho de 1997

5A"�#5�%.$%#�.�-.;.$��
Secretário de Estado de Saúde
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O SECRETÁRIO DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições
legais que lhe conferem o art. 18 do Decreto no 1.898, de 07.11.88; considerando o que
dispõem as Constituições Federal no seu art. 200, inciso II; e Estadual nos seus artigos
238 e 240; a Lei Federal no 8.080, de 19.09.90 nos artigos 6, 15, 17 e 18; bem assim a
Consolidação das Leis do Trabalho no seu artigo 154; o Decreto no 684, de 18.11.91, em
virtude da necessidade de desenvolver as ações de vigilância com o objetivo de se
buscar a promoção e a proteção da saúde do trabalhador

RESOLVE
Art. 1o São atribuições do Sistema Único de Saúde quanto à Vigilância à Saúde do

Trabalhador:
I. Coordenar o Sistema Estadual de Vigilância à Saúde do Trabalhador, e

desenvolver as ações segundo o estabelecido pelo Manual de Normas e Procedimentos
Técnicos em Vigilância à Saúde do Trabalhador.

II. Realizar inspeções nos ambientes de trabalho, como parte das ações do
Sistema de Vigilância à Saúde do Trabalhador, com o objetivo de buscar a promoção e a
proteção da saúde nos ambientes de trabalho.

III. Articular-se com outras instituições e entidades como Delegacia Regional do
Trabalho, FUNDACENTRO, Ministério Público, Secretaria de Estado do Trabalho,
Sindicatos de Trabalhadores, Instituto Nacional do Seguro Social e Empresa Baiana de
Desenvolvimento Agrícola, no sentido de garantir maior eficácia das ações realizadas.

IV. Promover estudos, levantamentos e inquéritos epidemiológicos quando o
Sistema de Vigilância à Saúde do Trabalhador assim indicar.

V. Promover treinamentos e reciclagens para os técnicos envolvidos no Sistema
de Vigilância à Saúde do Trabalhador.

VI.  Sistematizar e difundir as informações produzidas.
Art. 2o Os técnicos credenciados para o desenvolvimento das ações de vigilância

da saúde do trabalhador devem pertencer às Divisões do Departamento de Vigilância da
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Saúde-DEVISA, à Seção de Vigilância Ocupacional e de Vigilância Sanitária da 1ª
Diretoria Regional de Saúde (DIRES), da Seção de Vigilância Sanitária e Ocupacional
das DIRES tipo B e da Seção de Vigilância da Saúde das DIRES tipo C, e são
competentes para:

I. Efetuar vistorias em geral, elaborar mapas de risco e avaliações ambientais.
II. Analisar prontuários médicos de trabalhadores nos serviços médicos das

empresas, quando o técnico credenciado for médico.
III. 
IV. Analisar, avaliar e pronunciar-se sobre o desempenho de atividades,

processos, equipamentos, matérias-primas e produtos.
V. Verificar a ocorrência de irregularidades e a procedência de denúncias, apurar

responsabilidades e orientar quanto às medidas necessárias para a correção dos
ambientes de trabalho.

VI. Solicitar força policial para garantia do exercício de suas atribuições, quando
impedidos pelo empregador ou seus representantes.

VII. Permitir a participação de representantes dos trabalhadores nas investigações
dos ambientes de trabalho, quando solicitada.

Art. 3o São obrigações dos empregadores:
I. Permitir a ação dos técnicos credenciados a qualquer dia e hora, e sua

permanência pelo tempo que se fizer necessário nos ambientes de trabalho, sejam
urbanos ou rurais, privados ou públicos.

II. Colocar à disposição dos técnicos credenciados, todas as informações
solicitadas.

III. Prestar esclarecimentos em local e data previamente fixados.
IV. Acatar e cumprir recomendações feitas pelo Sistema de Vigilância à Saúde do

Trabalhador.
Art. 4o Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

7#�A�+.$/.�4��+.C."9F���5�--#
SECRETÁRIO DA SAÚDE

Publicada no DOE Nº 15.989, pág. 29, em 26 de julho de 1995.

ESTADO DA BAHIA
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atribuições legais que lhe conferem o art. 18 do Decreto no 1.898, de 07.11.88, em virtude
da  necessidade de ampliarem-se as ações da área de saúde do trabalhador no Estado
da Bahia,

Considerando que a construção do Sistema Único de Saúde é um processo de
responsabilidade do poder público, orientado pelas diretrizes e princípios da
descentralização das ações e serviços de saúde, da universalidade, eqüidade e
integralidade da ação, da participação e controle social e que pressupõe a efetiva
implantação das ações de saúde do trabalhador neste processo;
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Considerando que as determinações contidas na Norma Operacional Básica –
SUS 01/93 sobre a área de saúde do trabalhador necessitam de detalhamento para
produzirem efeito de instrumento operacional;

Considerando que cabe ao Secretário da Saúde a coordenação estadual da
política de saúde do trabalhador, assim como é competência do SUS a execução de
ações pertinentes a esta área, conforme determinam a Constituição Federal e a Lei
Orgânica de Saúde;

Considerando o que dispõe a Constituição do Estado da Bahia nos seus artigos
238 e 240;

Considerando o que dispõe o Decreto no. 684, de 18.11.91;
Considerando o que determina a Portaria no 2.320, de 25.07.95, que estabelece

as atribuições do SUS/BA quanto ao desenvolvimento das ações de vigilância da saúde
do trabalhador;

Considerando a responsabilidade da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, no
âmbito de sua competência, no encaminhamento das deliberações da II Conferência
Estadual de Saúde do Trabalhador, realizada em fevereiro de 1994 e da II Conferência
Nacional de Saúde do Trabalhador, realizada em março de 1994;

RESOLVE:
Art. 1o Aprovar a Norma Operacional de Saúde do Trabalhador no SUS/BA -

NOST, que tem por objetivo definir procedimentos técnico-normativos para orientar e
instrumentalizar as ações e a organização dos serviços de atenção à saúde do
trabalhador a serem desenvolvidas pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia e
secretarias municipais de saúde.

Art. 2o Após o período de um ano de vigência e implementação, esta Norma
deverá ser avaliada, conjuntamente com representações dos municípios e dos
trabalhadores, sob a coordenação desta SESAB.

Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas
as disposições em contrário.

7#�A�+.$/.�4��+.C."9F���5�--#
Secretário da Saúde
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Art. 1o A presente norma, complementar à Norma Operacional Básica – SUS
01/93, tem por objetivo orientar e instrumentalizar a realização das ações de atenção à
saúde do trabalhador, pelo estado e pelos municípios, as quais devem nortear-se pelos
seguintes pressupostos básicos:

1) Universalidade e eqüidade, onde todos os trabalhadores, urbanos e rurais, com
carteira  assinada ou não, empregados, desempregados ou aposentados, trabalhadores
em empresas públicas ou privadas, devem ter acesso garantido a todos os níveis de
atenção.

2)	 Integralidade das ações, tanto em termos do planejamento quanto da
execução, com um movimento constante em direção à mudança do modelo assistencial
para a atenção integral, articulando ações individuais/curativas com ações coletivas de
vigilância da saúde, uma vez que os agravos à saúde advindos do trabalho são
essencialmente preveníveis.

3) Direito à informação sobre a saúde, adotando como prática cotidiana o acesso
e o repasse de informações aos trabalhadores.

4) Participação e controle social, reconhecendo o direito de participação dos
trabalhadores e suas entidades representativas em todas as etapas do processo de
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atenção à saúde, desde o planejamento e estabelecimento de prioridades, o controle
permanente da aplicação dos recursos, a participação nas atividades de vigilância em
saúde, até a avaliação das ações realizadas.

5) Regionalização e hierarquização, onde as ações de saúde do trabalhador,
desde as básicas até as especializadas, serão desenvolvidas na rede de serviços,
obedecendo a um sistema de referência e contra-referência, local e regional.

6) Utilização do critério epidemiológico no planejamento e na avaliação das ações,
no estabelecimento de prioridades e na alocação de recursos.

7) Configuração da saúde do trabalhador como um conjunto de ações de
vigilância e assistência, visando a promoção, a proteção, a recuperação e a reabilitação
da saúde dos trabalhadores submetidos a riscos e agravos advindos das condições de
trabalho.

Art. 2o Cabe ao Estado e aos Municípios a execução de ações na área de saúde
do trabalhador.

Art. 3o Aos municípios, através das suas secretarias de saúde, caberá realizar as
ações discriminadas, conforme a condição de gestão em que estejam enquadrados,
como seguem:

a) -���)�	 ����������: assume, imediata ou progressivamente, de acordo com
suas condições técnico-operacionais, em cronograma negociado com as Comissões
Bipartites em cada estado, as seguintes ações de saúde do trabalhador:

a1 - Elaborar e atualizar os planos municipais de saúde contemplando as ações
de saúde do trabalhador.

a.2 - Manter programa permanente de capacitação dos profissionais da rede de
serviços para realizar as ações de assistência e vigilância em saúde do trabalhador.

a.3 - Garantir o atendimento ao acidentado do trabalho e ao suspeito ou portador
de doença profissional ou do trabalho, através da rede própria ou contratada,
assegurando todas as condições necessárias para o acesso aos serviços de referência,
sempre que a situação exigir.

a4 - Realizar os encaminhamentos necessários, inclusive os previdenciários, para
o atendimento dos trabalhadores portadores de doenças relacionadas ao trabalho e
acidentados, garantindo, através de recursos próprios ou do apoio de serviços de
referência, a emissão de laudos e relatórios circunstanciados sobre os agravos ou
limitações (seqüelas) deles resultantes.

a5 - Realizar, sistematicamente, ações de vigilância dos ambientes e processos
de trabalho, compreendendo a identificação das situações de risco e a tomada de
medidas pertinentes para a resolução da ação, segundo prioridades definidas no Plano
Municipal de Saúde.

a6 - Notificar os agravos à saúde relacionados com o trabalho e alimentar,
regularmente, o sistema de informações dos órgãos e serviços de vigilância, assim como
a base de dados nacional.

a7 - Estabelecer prática rotineira de sistematização e análise dos dados gerados
no atendimento aos agravos à saúde relacionados ao trabalho de modo a orientar as
intervenções de vigilância, assim como a elaboração e revisão dos planos de saúde.

b) -���)�	 �������: assume, além das já previstas pela condição de gestão
incipiente, as seguintes ações de saúde do trabalhador:

b.1- Executar, sistematicamente, ações de vigilância dos ambientes e processos
de trabalho, compreendendo o levantamento e análise de informações, a inspeção nos
locais de trabalho, a identificação e avaliação das situações de risco, a elaboração de
relatórios e a aplicação de procedimentos administrativos (termo de notificação, auto de
infração, aplicação de multa ou de interdição, conforme a situação exigir), segundo
prioridades definidas no Plano Municipal de Saúde.

b.2- Criar e manter atualizado cadastro das empresas, classificadas nas atividades
econômicas desenvolvidas no município, associando ainda os fatores de risco por elas
gerados e o contingente populacional, direta ou indiretamente, a eles submetidos.
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c) -���)�	����0�����: assume, além das descritas nas condições anteriores, as
seguintes ações de saúde do trabalhador:

c.1- Criar e operacionalizar um sistema de referência para o atendimento ao
acidentado do trabalho e ao suspeito ou portador de doença profissional ou do trabalho
capaz de dar suporte técnico especializado para o estabelecimento da relação do agravo
com o trabalho, a confirmação diagnóstica, o tratamento, a recuperação e a reabilitação
da saúde, e para a realização dos encaminhamentos previdenciários necessários e
outros que a situação exigir.

c.2- Dispor de capacidade instalada, em seu âmbito ou por intermédio de
consórcio ou outras formas de cooperação entre municípios, para desenvolver todas as
ações de saúde do trabalhador.

Art. 4o A SESAB assumirá as seguintes ações de saúde do trabalhador,
respeitadas as responsabilidades e prerrogativas bem como os procedimentos
operacionais dos municípios inclusos nas condições de gestão incipiente, parcial ou
semi-plena:

a) Elaborar e atualizar o Plano Estadual de Saúde contemplando as ações de
saúde do trabalhador.

b) Avaliar a qualidade das ações de saúde do trabalhador desenvolvidas pelos
municípios que estão preconizadas nesta Norma, conforme definição de mecanismos de
controle e avaliação, em conjunto com as secretarias municipais de saúde.

c) Definir os mecanismos de referência e contra-referência bem como outras
medidas necessárias para assegurar o pleno desenvolvimento das ações de assistência
e vigilância em saúde do trabalhador em que haja necessidade de articulação entre
municípios.

d) Capacitar os recursos humanos, no seu âmbito, para a realização das ações de
saúde do trabalhador.

e) Estabelecer prática rotineira de sistematização, processamento e análise dos
dados sobre saúde do trabalhador, gerados nos municípios e no seu próprio âmbito, e
alimentar, regularmente, a base de dados nacional.

f) Elaborar, com periodicidade definida no Plano Estadual de Saúde, o perfil
epidemiológico da saúde dos trabalhadores no Estado, a partir de fontes de informação
existentes e, se necessário, através de estudos específicos, com vistas a subsidiar a
programação e avaliação das ações de atenção à saúde do trabalhador.

g) Prestar cooperação técnica aos municípios para o desenvolvimento das ações
de saúde do trabalhador.

h) Executar todas as ações de saúde do trabalhador previstas no Art. 3o desta
Norma, para os municípios que, por avaliação da Comissão Bipartite, não tenham
condições técnicas e materiais de assumí-las.

§ 1o - Os municípios de que trata o item (h) serão alvo de um programa de
capacitação, sob a responsabilidade do estado, para que possam assumir
gradativamente as responsabilidades e prerrogativas que caracterizam a condição de
gestão incipiente, até que venham a cumprir os requisitos para sua inclusão nesta
sistemática.

Art. 5o O financiamento das ações de saúde do trabalhador deve estar incluído no
total de recursos dos Fundos Municipal e Estadual de Saúde, segundo orçamento
estipulado nos Planos de Saúde Municipal e Estadual.

Art. 6o Os recursos financeiros da esfera federal destinados à assistência
hospitalar e ambulatorial via SIH/SUS e SIA/SUS incluem o atendimento aos agravos à
saúde relacionados ao trabalho.
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Art. 7o Esta Norma trata de um conjunto de procedimentos essenciais para a
incorporação das ações de saúde do trabalhador no contexto das ações de atenção à
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saúde, devendo os municípios, que já têm serviços e ações organizados, ou pelas
características de seu parque produtivo e perfil epidemiológico ampliar seu espectro de
ação para além do aqui estabelecido.

Art. 8o A implementação do financiamento das ações de saúde do trabalhador
consiste na garantia do recebimento dos recursos das fontes já constituídas e definidas
legalmente em cada esfera de governo e na definição de mecanismos que garantam que
os recursos provenientes destas fontes sejam aplicados no desenvolvimento das ações
de saúde do trabalhador estabelecidas nos Planos de Saúde.

Art. 9o Fica estabelecida a necessidade da atualização do Código Sanitário do
Estado.  Recomenda-se aos municípios atualizarem os Códigos de Saúde contemplando
as ações de saúde do trabalhador.

Art. 10. Compete ao município legislar e normatizar complementarmente as ações
de saúde do trabalhador, no seu âmbito de atuação, com o objetivo de assegurar a
proteção à saúde dos trabalhadores.

Art. 11. Fica criada a Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador,
subordinada ao Conselho Estadual de Saúde, com a finalidade de assessorá-lo na
definição das políticas, no estabelecimento de prioridades e no acompanhamento e
avaliação das ações de saúde do trabalhador.  Recomenda-se aos municípios a criação
desta comissão vinculada ao Conselho Municipal de Saúde, com os mesmos objetivos.
Publicada no Diário Oficial do Estado da Bahia em 23 de novembro de 1995.

ESTADO DE PERNAMBUCO
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O SECRETÁRIO DE SAÚDE E PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE
SAÚDE AMAURY DE MEDEIROS – FUSAM, à condição de gestor do SUS/PE, no uso
de suas atribuições,

Considerando a previsão dos artigos 7–XXII, 198–II, 200–II–VII–VIII da
Constituição Federal e 166–IX, alíneas a, b, c e d da Constituição do Estado de
Pernambuco que determina a criação de um Programa de Saúde voltado exclusivamente
para atender a Saúde do Trabalhador, além das Leis Orgânicas de Saúde 8.080/90 e
8.142/90,

Considerando que dito Programa vem sendo trabalhado no âmbito da
SS/FUSAM/SUS/PE, desde 1989, logo após a promulgação da Carta Política Estadual,

Considerando por fim que o PST/SUS/PE constitui uma das prioridades do
SUS/PE,

RESOLVE:
I. O Programa de Saúde do Trabalhador do SUS/PE se constitui com a

participação da equipe multidisciplinar da Diretoria de Epidemiologia e Vigilância Sanitária
(DIEVIS) e da Diretoria de Assistência à Saúde (DAS), Centrais Sindicais, FETAPE,
Instituições Públicas que tenham interface com a Saúde do Trabalhador e Entidades
Patronais.

II. Dada a peculiaridade da atenção à saúde do trabalhador, deverá ser
criada uma Comissão Interinstitucional de Saúde do Trabalhador (CIST), se constituindo
como órgão permanente de articulação interinstitucional, de caráter consultivo,
funcionando como Assessoria Técnica ao Conselho Estadual de Saúde na definição de
políticas, estabelecimento de prioridades e no acompanhamento e avaliação das Ações
de Saúde do Trabalhador, além de um Fórum aberto à sociedade para discussão das
questões pertinentes à Saúde do Trabalhador.

III. O Programa de Saúde do Trabalhador será executado por um
colegiado formado por técnicos da área de saúde do trabalhador lotados na DAS e
DIEVIS.



112

IV. O planejamento e execução das ações dos PST/SUS/PE terá
necessariamente a participação das Centrais Sindicais e FETAPE, enquanto usuário do
SUS, cuja indicação dos representantes dar-se-á por escolha democrática das entidades
acima referidas.

V. Na fase de planejamento, compete ao colegiado formado por
representantes da DAS, DIEVIS e o Movimento Sindical acima citados:

a) Definir as condições para proporcionar assistência à Saúde do
Trabalhador, mediante a criação de Centros de Referência à Saúde do Trabalhador -
CRESATs, de modo a adequar a rede pública para atendimento às doenças ocupacionais
e acidentes do trabalho.

b) Definir as linhas de atuação da Vigilância à Saúde do Trabalhador
voltadas à defesa de sua saúde.

c) estabelecer níveis de articulação entre o PST/SUS/PE e outras
Instituições Públicas e Entidades Privadas que apresentam interface com a Saúde do
Trabalhador e o Meio Ambiente.

§ 1o O colegiado de planejamento será coordenado por um coordenador e
um adjunto eleitos pelos integrantes do colegiado.

§ 2o O colegiado de planejamento terá regimento próprio a ser elaborado
no prazo de 30 (trinta) dias após a publicação desta portaria.

§ 3o As decisões do colegiado de planejamento serão tomadas mediante a
apuração dos votos da maioria dos integrantes do mesmo, em cada seção.

VI. Na fase de execução, compete ao colegiado formado pela DAS,
DIEVIS e Movimento Sindical supervisionar os trabalhos a serem desenvolvidos pela
rede, objetivando:

1 – Cumprir as metas traçadas pelo colegiado de planejamento de modo a:
a) Atender adequadamente as demandas dos trabalhadores que careçam

de assistência médica, inclusive notificando compulsoriamente os casos de acidentes do
trabalho, doenças ocupacionais e do trabalho à Diretoria de Epidemiologia e Vigilância
Sanitária.

b) Realizar inquéritos epidemiológicos e de vigilância sanitária, inclusive
intervindo nos locais de trabalho para torná-los menos agressivos ao trabalhador.

c) Monitorar a Saúde do Trabalhador.
d) Promover periodicamente reuniões de trabalho e cursos para

trabalhadores, visando criar uma consciência crítica e preventiva sobre a ocorrência de
acidentes de trabalho, doenças ocupacionais e do trabalho.

Os municípios que assumiram os modelos de gestão parcial ou semi-plena
preconizadas pela NOB-01/93 terão gestão sobre o PST/SUS de seus municípios.  Os
municípios que assumiram o modelo de gestão incipiente, terão gestão parcial sobre o
PST/SUS, assessorado pelas DIRES e os municípios que ainda não tenham definido seu
modelo de gestão, o PST/SUS será gerenciado pelas DIRES, cabendo ao Nível Central a
responsabilidade técnica de capacitá-los para que quando da municipalização assumam
a gestão do programa.

2 – O PST/SUS/PE na sua execução será coordenado por 03 (três)
Coordenadores Adjuntos: 01 (um ) representando a Vigilância Epidemiológica, 01 (um)
representando a Vigilância Sanitária e 01 (um) representando a Assistência à Saúde do
Trabalhador, escolhido por seus pares.  O Coordenador Geral será indicado pelo
Secretário de Saúde.  Todos os coordenadores deverão estar vinculados ao
PST/SUS/PE.

VII. A cada 03 (três) meses, os Coordenadores Adjuntos deverão
consolidar relatórios críticos das atividades desenvolvidas em área de jurisdição.  Ditos
relatórios deverão ser o resultado do trabalho realizado e avaliado pelos técnicos de cada
unidade onde o PST esteja sendo realizado.  Sistematizados em um relatório geral do
PST/SUS/PE, tal produto servirá como oportunidade de aperfeiçoamento do
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planejamento, da execução e dos meios empregados nas ações que visem a melhoria da
qualidade de vida dos trabalhadores.

VIII. Esta portaria entrará em vigor a partir de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário.

Recife, 14 de dezembro de 1994
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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PROIBE A INSTALAÇÃO DE EMPRESAS QUE
UTI-LIZAM O JATEAMENTO DE AREIA NA
LIMPEZA, REPARO E CONSTRU-ÇÃO DOS
CASCOS DE NAVIO E DETERMINA PRAZO
PARA A UM-DANÇA TECNOLÓGICA DAS QUE
UTILIZAM ESTE PROCEDIMENTO

Art. 1º - Ficam proibidos os sistemas de jateamento de areia que degradam o meio
ambiente e põem em risco a saúde do trabalhador em estaleiros, refinarias, indústrias,
metalúrgicas e outras a critério do Poder Executivo.

§ 1 – A proibição constante no caput deste artigo passa a vigorar a 180 (cento e
oitenta) dias da publicação desta Lei.

§ 2 – Os projetos de substituição do jateamento de areia deverão ser submetidos
SEEMA e ao Conselho Estadual de Saúde do Trabalhador criado pela Resolução n.º 605,
de 27 de dezembro de 1990, assegurada a adoção das melhores tecnologias disponíveis
para a proteção ambiental e à saúde do trabalhador.

Art. 2º - A Comissão de Ciência, Energia e Tecnologia da Assembléia Legislativa
do Estado do Rio de Janeiro acompanhará os projetos de mudança tecnológica, em
conjunto com os sindicatos, empresários e especialistas das áreas ambiental e de saúde.

Art. 3º - O descumprimento do disposto nessa Lei implicará a apuração da
responsabilidade administrativa, civil e criminal, previstas na legislação ambiental
específica..

Parágrafo Único – A infração administrativa importará na imposição das
penalidades previstas na legislação ambiental estadual.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as em
contrário

Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, em 25 de março de 1992

DEPUTADO JOSÉ NÁDER
Presidente

Projeto de Lei n.º 371/91
Autoria: Deputado Carlos Mino
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ESTABELECE NORMAS DE PREVENÇÃO DAS
DOENÇAS E CRITÉRIOS DE DEFESA DA
SAÚDE DOS TRABALHADORES EM RELAÇÃO
ÀS ATIVIDADES QUE POSSAM DESENCADE-
AR LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS –
LER , NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:

Art.1º - Esta Lei estabelece normas de prevenção de doenças e critério de defesa
da saúde dos trabalhadores nas esferas pública e privada do Estado do Rio de Janeiro,
com a finalidade de protegê-los das Lesões por Esforços Repetitivos – LER.

Art.2º - Define-se como Lesões por Esforços Repetitivos – LER: as afecções que
acometem os tendões, sinóvias, músculos, nervos, fácias, ligamentos isolada ou
insidiosamente, com ou sem degeneração de tecidos atingindo principalmente, porém
não-somente, os membros superiores, região escapular, pescoço e coluna vertebral. São
provocadas pelas atividades no processo de trabalho, assim como, de sua organização,
que exigem do trabalhador de forma combinada ou não de:

a) Utilização repetitiva continuada e forçada dos músculos;
b) Manutenção de posturas inadequadas;
c) Tensão psicológica decorrente do ritmo, intensidade, duração da jornada ou mecanismos

de controle do trabalho; e
d)  Fatores relacionados aos postos de trabalho, aos equipamentos e as condições de

trabalho que limitam a autonomia dos trabalhadores sobre os movimentos do próprio
corpo e reduzem a sua criatividade e a sua liberdade de expressão.

Art. 3º - O Sistema Único de Saúde, através dos Programas de Saúde do Trabalhado,
aplicará em suas atividades de fiscalização os seguintes critérios:

I – de procedimento de diagnóstico, tratamento e condutas das lesões por
Esforços Repetitivos – LER – Normas Técnicas para a Avaliação de Incapacidade –
MPS/INSS,1993:

II – de organização do trabalho, seguir os procedimentos da NR17 – Ergonomia –
Normas Regulamentadoras – NR – do Capítulo V, Título II da CLT, Portaria nº 3.214 de
08 de junho de 1978;

III – de prevenção das Lesões por Esforços Repetitivos – LER baseada na adoção
obrigatória das seguintes medidas:

a) garantia de informação aos trabalhadores sobre os riscos a que estão
submetidos em função das condições de trabalho, assim como sobre as
medidas adotadas pela empresa para evitar agravos à sua saúde;

b) estabelecimento de pausas e limitação do tempo de trabalho em determinados
postos que possam desencadear Lesões por Esforços Repetitivos, garantidas
as pausas de 10 minutos para cada 50 minutos trabalhados, com jornada de
trabalho de 6 horas, sem as pausas computadas como tempo trabalhado;

c) determinação de alterações nos processos e organização de trabalho, de
modo que permita o enriquecimento e alternância das tarefas, bem como, o
controle do ritmo de trabalho pelo trabalhador que o executa, visando a
redução das pressões e tensões do trabalho;
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d) adequação de máquinas, mobiliários, dispositivos, equipamentos e
ferramentas de trabalho às características dos trabalhadores, de modo a
reduzir a intensidade dos esforços aplicados e corrigir posturas desfavoráveis
na realização de movimentos repetitivos;

e) adequação do ambiente de trabalho em relação à temperatura e aos níveis de
ruído e iluminação, garantindo o bem estar dos trabalhadores;

f) estabelecimento de ações de vigilância da saúde dos trabalhadores com
avaliações periódicas das condições e organização de trabalho;

g) estabelecimento de procedimentos de rotina de exames clínicos periódicos
especiais, incluindo os de retorno do trabalho após licença médica superior a
15 (quinze) dias e no momento da demissão.

Art. 4º - Os casos de Lesões por Esforços Repetitivos – LER, mesmos os suspeitos,
deverão ser notificados, por qualquer empresa, pessoa, órgão, ou entidade, aos órgãos
competentes do Sistema Único de Saúde – SUS – que tomarão as providências
necessárias.

Art. 5º - O descumprimento do estabelecido por esta Lei acarretará as penalidades
seguintes:

I – advertência;
II – multa diária de 1 a 1000 UFERJ’s;
III – suspensão temporária das atividades em caso de reincidência ou risco grave

à saúde.

Art. 6º - O Sistema Único de Saúde – SUS, através dos Programas de Saúde do
Trabalhador, fiscalizará o cumprimento e aplicará as penalidades previstas na legislação
vigente, especialmente as enumeradas no artigo 5º desta Lei.

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Rio de Janeiro, 03 de julho de 1996

MARCELLO ALENCAR
Projeto de Lei n.º 1.342- A/93
Autoria: Deputados Carlos Minc e Lúcia Souto.
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ESTABELECE A POLÍTICA ESTADUAL DE
QUALIDADE AMBIENTAL OCUPACIONAL E DE
PROTEÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR.

�	�����$�"��	(� ������=�	��	�����	��	���	��	4������
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���:	 /Q	 0	 Fica criada a Política Estadual de Qualidade Ambiental Ocupacional e de
Proteção da Saúde do Trabalhador, regulamentando os artigos 284 e 290, inciso X, da
Constituição do Estado do Rio de Janeiro.
���:	2Q	0	Para efeitos desta Lei, adotam-se as seguintes definições:
�	0	Ocupacional – Referente ou relacionado ao local, ambiente ou rotinas de trabalho;
��	 0	Risco – Probabilidade de que ocorram danos ou agravos à saúde, decorrentes de
atividade profissional em ambiente nocivo;
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���	 0	 Exposição - Qualquer situação em que o trabalhador está submetido a risco
ocupacional;
�>	0	Padrão - Norma estabelecendo limites, critérios e diretrizes destinados a redução do
risco ocupacional e a proteção da saúde do trabalhador;
>	0	Poluição - Qualquer alteração física, química ou biológica do meio ambiente capaz de
provocar risco em decorrência da exposição ocupacional.
���:	 3Q:	 0	 A Política Estadual de Qualidade Ambiental Ocupacional e de Proteção da
Saúde do Trabalhador tem por objetivos:
�	0	Estabelecer e fiscalizar o cumprimento de padrões de qualidade ambiental ocupacional
objetivando a redução da exposição a situações efetiva ou potencialmente causadoras de
risco para a saúde e a vida do trabalhador;
��	0	Estimular e promover atividades destinadas a reduzir a ocorrência efetiva ou potencial
de enfermidades e dos riscos decorrentes das peculiaridades das diversas atividades
profissionais;
���	0	Apoiar a pesquisa e o desenvolvimento de métodos e tecnologias orientados para a
melhoria da qualidade ambiental ocupacional, bem como o desenvolvimento de estudos
médicos que permitam estabelecer correlações entre enfermidades específicas e a
exposição ocupacional;
�>	0	Promover e estimular a divulgação de informações e a implementação de programas
de treinamento orientados para a melhoria da qualidade ambiental e a redução do risco
ocupacional, mantendo base de dados atualizada acessível a consulta pública;
>	 0	 Implantar e aperfeiçoar sistemas de monitoragem contínua e mecanismos de
autocontrole que assegurem a confiabilidade e o amplo acesso às informações
relacionadas ás condições de qualidade ambiental ocupacional.
Y	/Q	 0	Os padrões a que se refere o inciso II do "caput" deste artigo não serão menos
rigorosos que aqueles estabelecidos pelo Governo Federal, com base na legislação
trabalhista ou recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pela
Organização Internacional do Trabalho (OIT), da Organização das Nações Unidas (ONU).
Y	2Q	 0	Os padrões estabelecidos com base nesta Lei aplicam-se a todas as atividades
exercidas no meio ambiente de trabalho, independente de sua execução ser feita por
profissional autônomo, empregado de empreiteira ou subempreiteira e terceirizados.
Y	3Q	0	Elaborar relatórios de monitoragem periódicos; serão realizados às expensas dos
responsáveis pelas instalações ou atividades causadoras de poluição.
Y	5Q	 0	Entre as atividades a que se refere o Inciso II do "caput" deste artigo merecerão
especial atenção aquelas orientadas para a participação dos trabalhadores sujeitos à
exposição ocupacional no controle dos padrões de qualidade ambiental em vigor
(incluindo os padrões de emissão previstos no licenciamento das atividades poluidoras)
através de comissões às quais tenham sido delegadas atribuições específicas ou
similares.
���:	 5Q	 0	 Os órgãos estaduais encarregados da formulação e da implementação das
políticas de meio ambiente e de saúde pública serão os encarregados pela elaboração e
estabelecimento de padrões de qualidade ambiental ocupacional, podendo valer-se, para
tanto, da ajuda de quaisquer entidades científicas idônea, públicas ou privadas para a
realização dos estudos e levantamentos que se fizerem necessários, devendo, ainda, agir
de forma coordenada
visando alcançar os objetivos previstos nessa Lei.
���! ��,�	�����	0	Os órgãos estaduais que elaborarem estabelecerem os padrões de
qualidade ocupacional deverão incluir a participação dos trabalhadores sujeitos a
exposição dos riscos ocupacionais, através de comissões formadas para estas
atribuições.
���:	TQ	0	Os órgãos estaduais competentes divulgarão anualmente os seus programas de
trabalho e correspondentes relatórios de atividades relacionados ao cumprimento do
disposto nesta Lei.
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���:	 ZQ	 0	As propostas de padrões a que se refere esta Lei deverão, antes de serem
regulamentadas, ser colocadas para análise por todos os setores interessados da
sociedade, tais como organizações sindicais de trabalhadores e patronais e por
instituições públicas e privadas garantindo-se o amplo direito de manifestação,
apresentação de contestações e propostas alternativas, em prazos e trâmites a serem
estabelecidos pelos órgãos responsáveis pela formulação e implementação dos padrões
de qualidade ambiental ocupacional.
Y	 /Q	 0	 As propostas de padrões a que se refere o "caput" deste artigo deverão ficar
disponíveis para consulta pública pelo prazo mínimo de 90 (noventa) dias antes de sua
promulgação.
Y	2Q	0	O prazo para consulta pública será iniciado após a publicação, no primeiro caderno
de órgão de imprensa de grande circulação em todo o Estado do Rio de Janeiro, de
anúncio contendo informações sobre o padrão objeto do procedimento da
regulamentação, bem como o local, o período e o horário para a referida consulta, sob o
título "Qualidade Ambiental Ocupacional".
Y	3Q	 0	Até o máximo de 15 (quinze) dias após o término do prazo de consulta pública,
qualquer pessoa poderá apresentar comentários escritos à proposta de estabelecimento
de padrões de qualidade ambiental ocupacional.
Y	 5Q	 0	No prazo total de 45 (quarenta e cinco) dias após a data do início da consulta
pública, o Ministério Público, bem como qualquer organização sindical ou patronal que se
encontre legalmente constituída há mais de 02 (dois) anos e represente parcela dos
trabalhadores ou empresas interessadas no padrão em questão poderão solicitar, por
escrito, com base em justificativa circunstanciada, a realização de audiência pública
prévia à promulgação do regulamento.
Y	TQ	 0	Antes da realização da audiência pública a que se refere o parágrafo anterior, o
órgão estadual competente tentará esclarecer as dúvidas através da realização de
reuniões informais entre as partes interessadas no padrão objeto da promulgação de
regulamento específico.
Y	ZQ	0	As audiências públicas serão promovidas pelo órgão competente até 90 (noventa)
dias após o encerramento do prazo para apresentação do requerimento, conforme
disposto no parágrafo 2º deste artigo.
Y	 \Q	 0	 A realização de audiências públicas será precedida de publicação contendo
informações sobre o tema, local, a data e horário do evento, a ser efetuada no mínimo 15
(quinze) dias antes de sua realização na mesma forma do disposto no parágrafo 2º deste
artigo, sob o título "Audiência Pública".
Y	WQ	 0	No prazo máximo de 60 (sessenta) dias após o término do período de consulta
pública ou da realização da audiência pública concluídos os procedimentos objeto deste
artigo e seus parágrafos, o órgão estadual competente consolidará as informações e fará
publicar o padrão, com justificativa detalhada e resumo dos comentários recebidos na
fase preparatória.
Y	UQ	0	Os prazos mínimos e máximos para o início da vigência dos padrões de qualidade
ambiental ocupacional serão, respectivamente, de 02 (dois) e de 03 (três) anos.
Y	/R	0	Qualquer pessoa poderá solicitar ao órgão competente, com base em justificativa
adequada, a realização de estudos sobre a saúde ocupacional e a elaboração ou a
revisão de padrões de qualidade ambiental ocupacional.
���:	 \Q	 0	 As empresas e instituições responsáveis pelas atividades efetiva ou
potencialmente causadoras de poluição ambiental ocupacional deverão assegurar o
atendimento dos padrões e de outros requerimentos estabelecidos com
base no disposto desta Lei.
���! ��,�	 �����	 0	O pagamento de adicionais de insalubridade e periculosidade não
será considerado forma substitutiva da adoção dos padrões
���:	WQ	0	O descumprimento desta Lei constituirá infração administrativa e será apurada
pelos órgãos competentes através de processo administrativo, com direito a defesa e
devido procedimento legal.
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���! ��,�	 �����	 0	Os infratores desta Lei serão responsabilizados com as seguintes
penalidades administrativas:
�	0	Advertência;
��	0	Multas de 10 a 10.000 UFERJ's
���	0	Interdição.
���:	UQ	0	O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 120 (cento e vinte) dias,
a partir de sua publicação.
���:	/R	0	Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
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CRIA A COORDENAÇÃO DE SAÚDE DO
TRABALHADOR E DO MEIO AMBIENTE

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art.1º - Fica criada, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde e subordinada
ao Departamento Geral de Higiene e Vigilância Sanitária, a Coordenação de Saúde do
Trabalhador e do Meio Ambiente tendo por objeto o exercício de atividades de Vigilância
Sanitária na área de saúde do trabalhador e do meio ambiente.

Parágrafo Único – As atividades mencionadas no presente artigo compreendem:
I – Vigilância Sanitária dos agravos a saúde de origem ocupacional;
II – Controle das condições do meio ambiente potencialmente danosa à saúde humana.

Art.2º - Os membros da coordenação ora criada, serão designados em ato próprio
a ser oportunamente expedido.

Art.3º - Compete à Coordenação de Saúde
I – Receber Notificação Compulsória Semanal de Acidentes de trabalhos Graves e de
Doenças de Origem Ocupacional;
II – Proceder às atividades epedemio-sanitárias decorrentes da citada notificação;
III – Investigar denuncias relativas à saúde do trabalhador e do meio ambiente;
IV – Estabelecer programas com vista à consecução de suas finalidades.

Art.4º - Compete, ainda, à Coordenação de Saúde do Trabalhador e do Meio
Ambiente prestar assessoria técnica aos demais órgãos do SES, no que se refere à
saúde do trabalhador e do meio ambiente.

Art.5º - Fica delegada competência ao Coordenador Geral para expedir os atos
necessários ao fiel cumprimento do disposto.

Art.6º - Esta Resolução entra em vigor na data de publicação, revogando-se as
disposições em contrário.
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Rio de Janeiro, 07 de Janeiro de 1988

ANTONIO SÉRGIO DA SILVA AROUCA
Secretário de Estado de Saúde
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INSTITUI O CONSELHO ESTADUAL DE
SAÚDE DO TRABALHADOR E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e
considerando:

- As atribuições decorrentes da implantação do Sistema Único de Saúde e da
Constituição do Estado do Rio de Janeiro que estabelece a competência do
artigo 22 incisoXI.

- “Coordenar e estabelecer diretrizes e estratégias nas ações de vigilância
sanitária e epidemiológica e colaborar no controle do meio ambiente e
saneamento”;

- A fragmentação das ações relativas a área de saúde do trabalhador do Estado
do Rio de Janeiro e a necessidade de acompanhamento permanente destas
ações,

RESOLVE:
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– Secretaria de Estado da Saúde
– Conselho dos Secretários Municipais de Saúde do Rio de Janeiro
– Delegacia Regional do trabalho
– Secretaria do Trabalho e Ação Social
– Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente
– Universidade do Estado do Rio de Janeiro
– Universidade Federal do Rio de Janeiro
– Universidade Federal Fluminense
– Fundação Osvaldo Cruz
– Departamento Intersindical de Estudos de Saúde e Ambientes de Trabalho
– Comissão Estadual de Saúde do Trabalhador da CUT

Representante Sindical dos Setores de Saúde
Representante Sindical dos Setores de Transportes
Representante Sindical dos Setores dos Químicos
Representante Sindical dos Setores dos Metalúrgicos
Representante Sindical dos Setores Rural
Representante Sindical dos Setores Construção Civil
Representante Sindical de outros ramos de serviços
Representante Sindical do Comércio
Representante Sindical de outros ramos da industria

Parágrafo Único - O Conselho terá como secretário executivo o responsável pela
área de saúde do trabalhador do Estado do Rio de Janeiro.
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Art.2º - O conselho Estadual de Saúde do Trabalhador tem como atribuições:
•  Promover o desenvolvimento de ações integradas na área da saúde do trabalhador

no Estado do Rio de Janeiro
•  Estabelecer política de treinamento e de recursos humanos para a área
•  Estabelecer prioridades das inspeções, fiscalizações, análise de ambientes e

processos de trabalho, bem como outras ações de vigilância sanitária e
epidemiológicas, relacionadas com a área

•  Promover a implantação de ações de assistência a saúde do trabalhador nos
diferentes níveis do sistema de saúde

•  Avaliar as ações de saúde do trabalhador desenvolvida pelo sistema de saúde
•  Promover a vigilância sanitária e epidemiológicas dos acidentes graves e doenças de

origem ocupacional sob notificação compulsória

Art.3º - Para o exercício de suas funções os membros da comissão terão acesso
permanente às informações necessárias contidas em um sistema de informações
referentes à saúde do trabalhador.

Art.4º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 1990

MARIA MANUELA P. C. ALVES DOS SANTOS
Secretária do Estado de Saúde

(Publicado no D.O. de 2 de janeiro de 1991)
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SUS: COMPETÊNCIA NAS AÇÕES EM SAÚDE DO TRABALHADOR

Lenir Santos1

Leila Maria Reschke2

Antônio Lopes Monteiro3

Sumário: 1 – Introdução. 2 – Saúde: antes e depois da Constituição de 1988. 3 – Saúde
do Trabalhador. 4 – Inspeção do Trabalho. 5 – Competências. 6 – Conclusões.

1. INTRODUÇÃO

O Conselho Nacional de Saúde, através da Comissão Intersetorial de Saúde do
Trabalhador (CIST), constituiu um grupo de trabalho com a finalidade de estudar a
polêmica questão das ações em Saúde do Trabalhador, incluindo-se a competência de
fiscalização, regulamentação e controle dos processos e ambientes do trabalho e
normatização.

Alegam muitos que a Saúde do Trabalhador é competência exclusiva do
Ministério do Trabalho, cabendo ao Ministério da Saúde e às secretarias estaduais e
municipais de saúde, tão somente, o papel de colaboradores do Ministério do Trabalho,
mediante convênio.

O Ministério do Trabalho afirma que as ações e os serviços de vigilância em
Saúde do Trabalhador executadas pelos órgãos competentes do Sistema Único de
Saúde nas três esferas de governo, invadem competência privativa da União.

Fundamenta a sua alegação no art. 21. XXIV, da Constituição Federal, que dispõe
ser competência privativa da União B
�����D���� ������� �� �I������� �� �������
� �

�����	�
D e nos arts. 154 a 201, da CLT, que tratam da B���������� ����������� �

�����	�
D, e da competência exclusiva dos agentes federais do Ministério do Trabalho
(MTb) para realizar a inspeção dos ambientes do trabalho.

A discussão conduz a um aparente conflito positivo de competência para fiscalizar
os ambientes de trabalho, no que tange à Saúde do Trabalhador: de um lado, os órgãos
do Sistema Único de Saúde, nas suas três esferas de governo e, do outro, a
exclusividade da União através do Ministério do Trabalho (MTb).

Diante de tal impasse, este grupo de trabalho produziu o presente estudo que é o
resultado das discussões em grupo e dos diversos estudos jurídicos já produzidos.

2. SAÚDE: ANTES E DEPOIS DA CONSTITUIÇÃO DE 1988
Até o advento da Constituição de 1988, a Saúde no Brasil limitava-se a um direito

do trabalhador, que consistia em assistência sanitária, hospitalar e médico-preventiva
(art. 165, XV da Constituição de 1967/69), como contraprestação do Estado àqueles
trabalhadores contribuintes da Previdência Social1.

                                                          
1 Procuradora da UNICAMP.
2 Procuradora do Município de Porto Alegre.
3 Promotor de Justiça de Acidentes do Trabalho.  Ministério Público do Estado de São Paulo.
1
 Antes a Saúde era apenas mencionada na competência xxx da União e na programação dos municípios conforme artigos 5o, XVII, “c”,

8o, XIV, e 25, § 4o, da Constituição de 1960.
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O anterior Sistema Nacional de Saúde, organizado de acordo com a Lei no

6.229/75 (revogada expressamente pela Lei no 8.080/90) incluía as ações e os serviços
executados pelos Ministérios da Saúde, da Previdência e Assistência Social, do Trabalho,
do Interior e da Educação e Cultura. �	�����	��	 ���$��%����	 ����=�	 ��	 J�$���	 ��
������"���	��	���$��%�:

Esta lei definia o Sistema Nacional de Saúde da seguinte forma:
“�����!��0��������$�)��������
���!��������������
���!��$��� �$��
�����!������
�)#��� ��� �	
������� ��� ����� � ��	�
�
"�� �� ���
���� A����	��� ��� ����� 
����	�8�����������!��	����	���
���������
����� �����	��	�������
�$�������&"�
$����� -� !����).� � !��
�).�� �� ���"!���).�� ��� ����� � 	��� ���"�	
��
���!��,,,” e distribuía competência para a execução dos serviços de saúde
entre os Ministérios acima mencionados, conferindo ao Ministério do Trabalho
competência para “�"�������������	�������"��	)�����
������� �!��$�	).����
�����	
�� �������	)���!��������	����������	$��$���!������������!��!���).�
����.����������!��������
��������”,2

Na atual Constituição, todas as ações e serviços públicos de saúde integram uma
rede regionalizada e constituem um sistema único, organizado de forma descentralizada,
com direção única em cada esfera de governo (art. 198).

Enquanto as constituições anteriores mal se ocuparam da saúde, a Constituição
de 1988 foi bastante pródiga.  E não sem razão, pois a saúde é bem indisponível que
necessita da atuação do Estado para a sua garantia.  .���������������
�����������	��

�
���� 2� J��� ���� ������������ 	������ �
� ������
� K� ����� J��� �������� J��	J���
����������
��������
��	'

Este é o panorama atual da SAÚDE prevista na Constituição de 1988, a permear
direta ou reflexamente todas as relações que com ela dizem respeito.

3.  SAÚDE DO TRABALHADOR3

A “Saúde do Trabalhador vem expressamente incluída na seção que disciplina o
Direito à Saúde, como competência do Sistema Único de Saúde, consoante dispõe o art.
200, II:

“��
,�:;;���������
����<	����������������!�
� ����������"
�����
���"�)#�� �	��

������������=
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>>����0��"
�������)#����������	!�����������������������
	L��������������������

�������
������	���
�M'''D
A Lei no 8.080/90, denominada Lei Orgânica da Saúde, regulamentadora deste

artigo, conceitua e delimita no § 3o do art. 6o, o campo de atuação das ações em saúde
do trabalhador pelo Sistema Único de Saúde:

O�3o�%	
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Ora, este parágrafo 3° afirma que ��� �� ��� ��� ������ �
� �����	���
� serão
executadas através de =� ��J����	�����!���	e =� ��J����	���������; ���: Por sua vez os
parágrafos 1o e 2o, do mesmo artigo definem que:

O� Jo� %	
�	������ !��� ����	!����� �������� um conjunto de ações capaz de
��������*	�����+��	�+	���=����	������	L	�����	�	��	�����=��	���	���$�����	�����!����

                                                          
2
  Lenir Santos, “Distribuição de Competências no SUS”, Caderno Direito e Saúde, no 3, OPAS/OMS, Brasília.

3
 “Saúde do Trabalhador” é conceituada como: “um campo de atividades interdisciplinares, em que os aportes da engenharia, da

medicina, da saúde pública, da sociologia, da psicologia, da ergometria e de outros ramos da ciência e tecnologia concorrem para a
promoção e proteção da saúde do trabalhador e da melhoria das condições e do ambiente do trabalho...”.  GUIDO IVAN DE
CARVALHO & LENIR SANTOS. “Sistema Único de Saúde - Comentários à Lei Orgânica de Saúde - Lei no 8.080/90 e Lei no

8.142/90”.  Ed. HUCITEC, 2a Ed.., pag.171.
172
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�����������	��	����	��$�����, da produção e circulação de bens e da prestação de
serviços de interesse à saúde, abrangendo: (...)

O� Mo� %	
�	������ !��� ����	!����� �������
	L���� um conjunto de ações que
proporcionam o conhecimento, a ������)� ou ���=���)�	��	<+��<+��	�+�����	 ���
,������	 �������������	 �	 ��������������	 ��	 �����	 ����=��+��	 �+	 ������=�, com a
finalidade de recomendar e ������	��	�������	��	���=���)�	�	��������	���	�������
�+	� ��=��:::D

Por outro lado, quando a Constituição Federal estabelece o regramento de direito
da saúde, visando precipuamente K�������
��
�����
�����
����������
���
�������
�
(art. 196) e prevê como diretriz básica o atendimento integral, priorizando as �� ��
����������� (art. 198, II) reconhece ao Sistema Único de Saúde a �
��������������
�����������������������
������������������	�
'

Neste sentido andou bem a Constituinte particularmente no caso do trabalhador,
onde o ambiente de trabalho é o fator determinante e condicionante da doença
profissional ou acidente do trabalho, vez que estes agravos à saúde resultam
precipuamente da interação trabalhador-ambiente do trabalho.

Convém ressaltar que, como as doenças profissionais e do trabalho
invariavelmente são irreversíveis, e os acidentes do trabalho deixam sequelas em regra
permanentes, �� ��������� ��������� 
�� �����������	� �
��
� 
�� ����� ���
	��� �����
���'  Portanto, a prevenção no próprio ambiente de trabalho ainda é o meio mais eficaz
no combate à doença e acidente do trabalho.

Nesta mesma linha de raciocínio, os dispositivos da Lei nº 8.080/90 anteriormente
citados, também priorizam as ações preventivas nos ambientes e processos de trabalho.

Deste modo, negar a competência do Sistema Único de Saúde de inspecionar os
���������� �
� �����	�
� �� ��
����
�� ��� �����	�
� além de contrariar as prioridades
estabelecidas na Constituição de 1988 (no caso, a atuação preventiva no cuidado à
saúde), parece-nos ensejar responsabilidade por omissão do poder público competente,
em razão do poder-dever conferido ao SUS pela Lei Orgânica da Saúde (LOS), como
acima demonstrado.

Assim, a fim de realmente efetivar os princípios e regras constitucionais que
amparam a Saúde do Trabalhador, necessariamente há que se reconhecer a
competência do SUS para fiscalizar ou inspecionar os ���������� ��� �����	�
.
Entendimento diverso, implicaria em restringir a competência do Sistema Único de Saúde
tão-só à espera impotente do trabalhador já doente ou acidentado para dele cuidar no
estabelecimento de saúde.

Fica evidente que a expressão �������
�-����	���
� é por demais abrangente,
alcançando todo e qualquer trabalhador, regido ou não pelas leis trabalhistas (CLT), já
que todos, sem exceção, devem receber atenção à saúde e proteção no ambiente do
trabalho.

Da mesma forma o legislador ao inserir o �����	
�� ��� 
������� no âmbito da
competência do Sistema Único de Saúde, na seção da Saúde, quis abarcar 
���� �
&"��&"��������	
�����
�������, seja o de entidade pública ou privada, urbana ou rural, de
sorte que hoje não apenas as entidades privadas estão sujeitas à fiscalização pelos
órgãos próprios do Sistema Único de Saúde, mas também os estabelecimentos públicos.

4. INSPEÇÃO DO TRABALHO
Analisada a nova concepção de saúde e “Saúde do Trabalhador”, vejamos o atual

conceito de “inspeção do trabalho”.
Do mesmo modo que a expressão “Saúde do Trabalhador”, o significado da

expressão “Inspeção do Trabalho” também deve ser analisado à luz da nova ordem
Jurídico-Constitucional.

Inspeção do trabalho, competência privativa da União (art. 21, XXIV), exercida
nos termos da organização administrativa federal, pelo Ministério do Trabalho, não pode
mais compreender ações e serviços de Saúde do Trabalhador, sob pena de tal
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entendimento gerar um conflito de competência dentro do próprio Texto Constitucional, o
que não é possível admitir, já que a Constituição não pode conter disposições
contraditórias.

������)�	 ��	 ���$��%� deve ser entendida, pois, como o conjunto de todas as
ações e serviços que digam respeito às relações do trabalho, isto é, à verificação do
cumprimento da legislação trabalhista (CLT), como registro do trabalho em carteira,
trabalho do menor, cumprimento de carga horária, horas extras, trabalho noturno etc.,
abrangendo apenas a fiscalização nas empresas privadas, excluídas as entidades
públicas.  Estas atividades são típicas do Ministério do Trabalho, entretanto, não podem
compreender ações ligadas à saúde, por serem próprias do Ministério da Saúde, no
âmbito federal.  E por imperar o princípio constitucional (art. 198, I) ��	�����)�	�����	��
����	 ��,���	 ��	  �=����, não há que se falar em dois setores da mesma esfera
governamental cuidando de saúde, sob pena de se ferir o princípio constitucional inscrito
no artigo 198, I.

Tendo a Lei nº 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde) definido o que seja Saúde do
Trabalhador, não há como confundí-la com inspeção do trabalho, uma vez que a própria
Constituição inseriu a inspeção do trabalho na competência privativa da União, enquanto
conferiu às três esferas de governo competência para cuidar da �����	 �	 ������6����
��$����, tendo, coerentemente com os demais artigos, incluindo no campo de incidência
do SUS, a Saúde do Trabalhador (arts. 23, II e 200, II, da CF).

Por conclusivo, podemos afirmar que a expressão �������
� �
� �����	�
 
constante no inciso XXIV, art. 21, da Constituição Federal, �)�	����������	�	�����	��
���$��%����:

De sorte que, depois da Constituição atual, �������
���������	�
 (art. 21, XXIV)
engloba tão-só a relação empregador-empregado, ou seja, tudo que for objeto do
contrato de trabalho, excetuadas as �� �������������
�-����	���
��������������

�����	�
'

5. COMPETÊNCIAS
Sendo a inspeção do trabalho competência material privativa da União (art. 21,

XXIIV) por sorte não se pode admitir que dentro deste conceito resida a expressão Saúde
do Trabalhador.

Ora, Saúde do Trabalhador está no campo de incidência do SUS e o SUS é um
sistema de saúde, de âmbito nacional, cuja competência material é comum das três
esferas do governo: União, estados e municípios.

Assim é competência comum das três esferas de governo (União, estados e
Municípios), de acordo com o que dispõe o artigo 23, II da Constituição Federal, cuidar da
saúde da população.

Quanto à competência legislativa no campo da saúde ela é concorrente: União
legisla sobre normas gerais e os Estados suplementam a legislação nacional.

Já a inspeção do trabalho é competência privativa da União, não comportando,
portanto, ações de outros entes da Federação.

Citando novamente LENIR SANTOS7,
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I idem, pág. 42.
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Neste diapasão a Procuradora Raquel Elias Ferreira Dodge muito bem definiu
que:
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Em suma as ações de Saúde do Trabalhador no ambiente do trabalho competem
exclusivamente aos órgãos que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), cuja
competência está distribuída entre as três esferas de governo, na forma dos artigos 16,
17 e 18 da Lei Orgânica da Saúde.

6.  CONCLUSÕES
1 - A Saúde do Trabalhador deve ser entendida e tratada dentro do conceito de

Saúde do cidadão, como um direito social constitucionalmente previsto (arts. 196 e 200, II
da CF).

                                                          
7 In: “Limite da Competência do Sistema Único de Saúde nas questões relativas à saúde do trabalhador”.

Documento encaminhado ao Conselho Nacional de Saúde como contribuição do Ministério Público
Federal.
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2 - A Saúde do Trabalhador não se confunde nem está compreendida no conceito
de “Inspeção do Trabalho”.  Esta é de competência exclusiva da União e seu âmbito se
circunscreve aos direitos trabalhistas (art. 21, XXIV da CF).

3 - As ações em Saúde do Trabalhador são de competência do SUS nas três
esferas de governo (art. 23, II da CF).

4 - Por ações em Saúde do Trabalhador deve ser entendido um conjunto de
atividades que visem à promoção, proteção recuperação e reabilitação da saúde dos
trabalhadores, incluindo-se aí a fiscalização e controle dos processos e ambientes do
trabalho, implementadas através das ações de Vigilância Epidemiológica e Vigilância
Sanitária (art. 6o, §§ 1o, 2o, 3o da Lei no 8.080/90).

5 - O Poder Público, através dos agentes do SUS nas três esferas do Governo,
tem o poder-dever de fiscalizar todos os ambientes do trabalho independentemente de
Regime Jurídico, CLT, Estatutário, formal ou informal.

6 - A competência para editar normas gerais, os estados as suplementam e o
município, no interesse local, pode suplementar e complementar a legislação federal e
estadual (art. 24, XII).

6.1  - A União edita normas gerais, os Estados as suplementam e o Município, no
interesse local, pode suplementar e complementar a legislação federal e estadual.  (arts.
24, §§ 1° e 2° e 30, I e II da CF).

6.2   - Na ausência de normas gerais expedidas pela União, cabe aos Estados
legislar plenamente (art. 24, § 3o da CF).

6.3   - Na insuficiência de legislação federal e estadual para entender ao interesse
local, o município pode editar normas sobre saúde (art. 30, I e II da CF).

7 - No exercício da fiscalização da Saúde do Trabalhador, a direção do SUS
municipal ou suplementarmente a estadual, pode aplicar as normas técnicas editadas
pela União, combinando-as com as sanções previstas em regulamentos próprios.

8 - Os estados devem editar seus Códigos de Vigilância em Saúde, dispondo
sobre fiscalização, controle e sanções às infrações referentes à Saúde do Trabalhador.

São Paulo, 19 de novembro de 1996.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE

MEMORIAL PERTINENTE AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR QUE INSTITUI O
CÓDIGO MUNICIPAL DE SAÚDE

Assunto: Análise das justificativas das propostas de emendas ao
projeto de lei complementar do executivo nº28/94 (proc. 2689/94),
que institui o código municipal de saúde no município de Porto
Alegre, em discussão e votação na câmara dos vereadores, que
visam suprimir os arts. WR*�*�*,* *%*	F:/TG*	���:	TT*	���	F:33G*	���:	Z/
F:35G	 �	 ���:	 Z2	 F:3TG*	 pertinentes a saúde do trabalhador e
ambiente de trabalho. Contra as emendas 15, 31, 32, 33, 34 e 35.

Sr. Vereador:

A Secretaria Municipal de Saúde solicita a esta Procuradoria Geral do Município
análise jurídica das justificativas apresentadas pelo vereador Reginaldo Pujol que
embasam as propostas de emendas 15, 31, 32, 33, 34, 35 ao projeto de lei complementar
do executivo no 28/94 (proc. 2689) que institui o código municipal de saúde no município
de Porto Alegre, visando suprimir diversos artigos e incisos, todos relacionados à saúde
do trabalhador e ambiente do trabalho.
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Em suma, afirma o proponente das emendas supressivas, que as disposições
previstas nos art. 8o, d, e, f, g, h(E. 15), art. 55 III (E. 31), art. 56 (E. 32), art. 60, I, V, XI,
XIII, a, b, c, d e XIV, a, b e c (E. 33), art. 61 (E 34) e art. 62 (E 35), se aprovadas,
comprometeriam a constitucionalidade e legalidade do Código Municipal de Saúde, vez
que invadem competência da união prevista no art. 21 XXIV e art. 22, I, da Constituição
Federal e disposições da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), razão pela qual
entende bem suprimi-las.

As justificativas do vereador que propôs as emendas supressivas estão
embasadas em parecer emitido pelo presidente da Associação Gaúcha de Inspetores do
Trabalho (AGITRA) (p. 270/290) que, por sua vez, cita o parecer do Dr. Célio Borja
entitulado “A Constituição e a Inspeção do Trabalho”, formulada em março de 1994.

Entretanto, o parecer do Dr. Célio Borja não enfrenta a questão da fiscalização da
saúde do trabalhador e vigilância do ambiente do trabalho no âmbito do Sistema Único de
Saúde, matéria ora discutida, apenas afirma que a inspeção do trabalho, cuja atividade
consiste exigir o cumprimento 21, XXIV, (CF/88), concluindo que não haveria
possibilidade de descentralização.

O referido parecer é dispensável no presente caso e não pode servir de base às
justificativas das emendas citadas.  Em primeiro lugar, porque não é essa a questão
central da presente discussão, isto é, se a competência para inspecionar trabalho
(normas aplicáveis ao direito do trabalho e à relação de emprego-empregador-
empregado) é privativa da união, que não admite descentralização política na fiscalização
destas normas de natureza trabalhista; em segundo lugar, porque a matéria está ditada
expressamente pela constituição no art. 21 XXIV, 22, I, da CF/88.

Em verdade, a questão central reside em saber se, após o advento da
Constituição Federal de 1988, saúde do trabalhador e ambiente do trabalho são
expressões de natureza trabalhista, portanto, o objeto do direito do trabalho, a atrair a
incidência dos art. 21, XXIV, e art. 22, I, citados ou são expressões afetas ao direito da
saúde, cujo regramento constitucional está delineado pelos arts. 23, II, 24, XII, 196, 197,
e 198, 200, II e VIII, todas da única Constituição Federal em vigor.

Do acima exposto, teríamos dois caminhos:
1) Ou, as ações de saúde do trabalhador e vigilância do ambiente de trabalho

estão implicitamente contidas no art. 21, XXIV e art. 22, I da CF/88, onde a competência
está centralizada na União e nesse sentido o município não possuiria competência para
fiscalizar os ambientes do trabalho;

Ou
2) As ações de saúde do trabalhador e vigilância do ambiente do trabalho não

estão no art. 21 XXIV e art. 22, I da CF/88, portanto, esses artigos não se aplicam à
espécie e, nesse caso, o município, com base nos arts. 200, II, VII e Lei Orgânica da
Saúde - Lei no 8.080/90, e o Código Municipal de Saúde (em exame) teria competência
para fiscalizar os ambientes do trabalho.

A solução desse aparente impasse está na constituição que possibilita-nos,
auxiliados pelo método da hermenêutica constitucional, chegar a um entendimento
lógico-racional do conteúdo destas normas, harmonizando-as dentro de um ordenamento
jurídico vigente, através de uma interpretação sistemática e teleológica.

Seguindo a primeira linha de raciocínio, como deseja o ilustre vereador Reginaldo
Pujol, com base na argumentação da Associação dos Inspetores do Trabalho (neste se
compreende a antiga medicina e segurança do trabalho) estão implicitamente previstas
no art. 21, XXIV e 22, I, cuja competência é centralizada privativamente na União, pois se
trata de normas do direito do trabalho, conclui-se inelutavelmente que:
1) Haveria um conflito de normas constitucionais entre os arts. 21, XXIV, 22, I
(competência exclusiva e privativa da União) e arts. 23, II, 24, XII, art. 30, II, 196, 197,
198, 200, II e VII (competência comum dos três entes federados);
2) Saúde do trabalhador e ambiente do trabalho diz respeito tão só ao trabalhador
celetista, excluindo-se os demais trabalhadores da sociedade como os servidores
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públicos e demais tipos de trabalhadores expostos aos mesmos riscos e agravos da
saúde tanto quanto o trabalhador celetista.
3) A nova ordem constitucional não alterou em nada o tratamento dispensado à saúde do
trabalhador e o ambiente de trabalho valendo o sistema antigo, da CLT, quanto à
fiscalização do ambiente do trabalho.

Com efeito, essas conclusões são juridicamente absurdas, tendo em vista que
decorrem de uma interpretação isolada de um ou dois artigos da constituição (art. 21,
XXIV e art. 22, I), desconectados de todo ordenamento constitucional, princípios,
diretrizes e demais regras constitucionais atinentes à saúde pública, para atender
interesses de determinados setores da sociedade, em prejuízo exclusivo do nosso
trabalhador.

Já o segundo raciocínio decorre de uma interpretação sistemática e teleológica,
harmonizando as disposições contidas nos artigos 21, XXIV, e art. 22, I (relativas ao
direito do trabalho) e arts. 23. II, 30, II, 196, 198, 199 e 200 da CF/88 (relativas ao direito
da saúde) ordenamento jurídico constitucional, donde se conclui que as ações em saúde
do trabalhador e ambiente de trabalho não podem estar presentes nos arts. 21, XXIV e
art. 22, I.

Senão vejamos:
A CF/88 quando prevê a saúde do trabalhador e ambiente do trabalho o faz

expressamente no capítulo do direito à saúde (art. 200, II, VIII).  Portanto, estabelece que
saúde do trabalhador e ambiente do trabalho está efetivamente no campo da saúde.

A saúde, por sua vez, é considerada pelo legislador constitucional como um direito
de todos e dever do estado (art. 196), inclusive diz que ações e serviços de saúde são de
relevância pública (art. 197), com ações conjuntas dos três entes federados num sistema
único, tendo por diretrizes a descentralização política e o atendimento integral,
priorizando a ação preventiva (art. 198).  Desta forma, demonstra com todas as letras que
a competência no campo da saúde, nela se inclui a saúde do trabalhador e o ambiente do
trabalho, é comum a todas as esferas do governo, e não exclusiva da União.

Na repartição das competências a CF/88 diz, expressamente, que cuidar da
saúde é competência comum da União, dos estados/DF e dos municípios (art. 23, II), e
legislar sobre a defesa da Saúde compete concorrentemente a União, aos estados (art.
24, XII) e, suplementarmente, aos municípios (art. 30, II).

Ora, se a saúde do trabalhador e o ambiente do trabalho estão no campo da
saúde, cuja regra é a descentralização política de atuação, cabendo aos três entes
federados, através do Sistema Único de Saúde, cuidar da saúde do trabalhador e
ambiente de trabalho, não se concebe juridicamente estarem ao mesmo tempo no âmbito
do direito do trabalho, cujo tratamento é a centralização na União, sob pena de
estabelecer um conflito na constituição.

Destarte, na expressão �	�!�).�����
�������, constante do inciso XXIV, art. 21 da
Constituição Federal, necessariamente não pode apresentar no seu bojo de ações de
saúde do trabalhador e ambiente do trabalho (a antiga Segurança e Medicina do Trabalho)
porque estas ações estão expressamente previstas no art. 200 – Sistema Único de Saúde,
cuja competência pertence às três esferas do governo (União, estados/DF e municípios),
em ação conjunta.

De sorte que inspecionar trabalho (não se trata de inspeção do ambiente de
trabalho previsto no SUS) engloba somente a relação empregador-empregado, contrato
de trabalho, cuja competência é privativa da União, exclusive as ações de saúde do
trabalhador e ambiente do trabalho.

Dessa interpretação decorre outra conclusão importante:
A Constituição Federal de 1988 alterou substancialmente a concepção de saúde

do trabalhador e ambiente do trabalho, em relação ao sistema anterior previsto na
Constituição de 1969 e na CLT (1943).  Até a CF/88, o ambiente do trabalho e saúde do
trabalhador, sob título de segurança e medicina do trabalho, era exclusivamente
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competência do direito do trabalho consolidado, hoje faz parte do direito da saúde e
compete às três esferas do governo, através do SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.

Assim, tudo que há na CLT atinente a saúde do trabalhador e ambiente de
trabalho que esteja em conflito com a CF/88, está automaticamente revogada, sobretudo
no que tange à competência exclusiva da União em fiscalizar ambientes de trabalho.

Desta forma, embora não queira aceitar o Ministério do Trabalho, a Associação
Gaúcha dos Inspetores do Trabalho, a constituição é óbvia:	�)�	%!	����	�����;���	��
+��)�	��$��	�	�����	�	�� +�����	��	���$��%����	��	��$�����	��	���$��%�:

E a Constituição atual assiste razão, porque o direito da pessoa a condições
seguras e salubres de trabalho resulta não do direito do trabalho, mas, do direito à vida, à
saúde, à integridade física, presente em qualquer relação jurídica, isto é, não é exclusiva
da relação de emprego.

Aliás, o direito à saúde é, em última análise, +�	 �������	 �+$V���=�	 ��$����
���������=��:		����	�	�����	��	���$��%����	�)�	��������	�)�	�������	�	����=��+�	�
�	 �������	 ���	 �	 <+��	 ����"�	 �����)�	 ��	 ����� �*	 ����	 ��	 %��;����	 ��
���$���=J����	���	������	��	�����	��	���$��%����*	%!	+��	���������6����	�����
�����)�	��	����� �*	��	��$�������	��	���������	��$����:  Tal constatação motivou a
constituição federal à atual modificação, retirando do âmbito do direito do trabalho a
saúde do trabalhador e vigilância do ambiente do trabalho, enquanto fator determinante
da saúde ou doença do trabalhador.

Depreende-se ainda que o legislador constituinte ao utilizar a expressão
trabalhador, quando menciona, saúde do trabalhador no art. 200, II da CF/88, está se
referindo �	����	�	<+��<+��	���$��%����*	��$����	�+	���=���*	�� ���	�+	�)�	���	&(�:
�����*	���	�9���)�*	�������	�+�����	L	�+�	�����	�	������)�	��	��+	��$�����	��
���$��%�* pois se a constituição avança profundamente no campo da saúde erigindo-a
como direito subjetivo público indisponível, como direito à integridade física, direito à vida,
não pode dispensar ao trabalhador tratamento diferenciado de qualquer cidadão.

De igual modo também, quando fala no ambiente de trabalho, previsto no inciso
VIII do art. 200, compreende qualquer ambiente que ofereça risco à saúde e à integridade
física do trabalhador, isto é, não só estabelecimentos privados, mas também os
estabelecimentos públicos estão sujeitos à fiscalização pelo Sistema Único de Saúde.

Por outro lado, quando a Constituição Federal estabelece o regramento do direito
da saúde visando precipuamente a redução dos riscos de doenças e de outros agravos
(art. 196) e prevê como diretriz básica o atendimento integral, priorizando as ações
preventivas (art. 198, II) reconhece a necessidade do Sistema Único de Saúde de atuar
preventivamente no ambiente do trabalho.

Particularmente, no caso do trabalhador, o ambiente de trabalho é o principal fator
determinante e condicionante da doença profissional ou acidente de trabalho, vez que a
doença profissional ou acidente do trabalho resulta precipuamente da interação trabalhador-
ambiente de trabalho

De ver contudo que doenças profissionais invariavelmente são irreversíveis, nos
casos de acidentes de trabalho, as seqüelas permanentes são freqüentes, onde se
verificou que a medicina curativa ou assistencial pouco ou nada resolve nesta área.
Portanto, a prevenção no próprio ambiente de trabalho ainda é o meio mais eficaz de
combate à doença e acidentes de trabalho.

Assim a inspeção ou fiscalização do ambiente de trabalho visa diagnosticar os
impactos do ambiente do trabalho sobre à saúde do trabalhador não visa evidentemente
inspecionar a relação de emprego: empregado X empregador.

Aliás pouco importa ao cuidado de saúde do trabalhador verificar se foi pago
percentuais relativos a insalubridade, periculosidade, etc. Também não interessa verificar
a regularidade dos encargos sociais devidos e do próprio contrato de trabalho, isso como
já se disse, compete exclusivamente ao direito do trabalho e se insere no conceito de
inspeção do trabalho, previsto no art. 21, XXIV.
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Por outro lado, não se concebe que a constituição, que elegeu a ação preventiva
como prioridade na área de saúde, queira dispensar ao trabalhador apenas a medicina
curativa ou assistencial.  Inclusive, tal tratamento agride o senso comum, não �+����	��
�����	 do trabalhador, prevenindo-a, mas optar por cuidar da doença, de certa forma
experimenta o trabalhador como cobaia ou amostrador dos perigos advindos do ambiente
de trabalho, inseguro, sem proteção, sem fiscalização nenhuma por parte do Sistema
Único de Saúde que somente ���������� ��!�
�	
���	
�� �� 
����������� ���	
�� �"
�����	
���,

Com efeito, a interpretação equivocada da constituição trazida pelo vereador,
autor das emendas, desconsiderando o novo ordenamento previsto para a saúde do
trabalhador e ambiente do trabalho, visa precipuamente impedir a entrada da secretaria
municipal de saúde nos ambientes de trabalho, que na qualidade de direção municipal do
Sistema Único de Saúde, iria cuidar, preventivamente, da saúde e da integridade física e
psíquica do trabalhador nos ambientes e processos de trabalhos insalubres, perigosos,
principal fator de doenças profissionais e acidentes do trabalho, cumprindo efetivamente
o estabelecido na Constituição Federal.

Assim, diante de uma interpretação racional e harmônica das disposições
constitucionais ora discutidas, se conclui que os artigos e incisos presentes no Código
Municipal de Saúde, objeto das emendas supressivas, em verdade, �)�	 ��=����
������6����	 �9��+��=�	 ��	 .��)�*	 =�C	 <+�	 ��	 �����	 ��	 �����	 ��	 ���$��%����	 �
=� ��J����	���	��$������	 �	 ���������	 ��	 ���$��%�*	 ��	 J�$���	 ��	 ������6����	 ��
�.�*	�)�	���)�	���������	��	�9�����)�	����?@�	
�	���7�(I�*	�����+��	�)�
�$V����	��	�������	��	���$��%�*	�)�	��������	��������	�	�����6����	���	���:	2/*	88�>
�	���:	22*	�:

�	���������	�����	��	���$��%����	�	��$�����	��	���$��%�	���)�	��	�����
��	�����	��$����*	 �+V�	 ������6����	 "	 ���+�	���	 ��6�	 �����	 ,��������*	����	 ��
���������=��	 ��	 ���V���	 ��������	 �����	 �������	 ���������	 ,+��������	 ��
=�������	 ��	 ���:	 2RR*	 ��	 �	 >���*	 <+�	 �������	 �9�����������	 ��$��	 �	 =� ��J����	 ��
�����	��	���$��%����	�	��$�����	��	���$��%�:

Ademais, disso cabe referir que a redação dos dispositivos relativos à saúde do
trabalhador e ambiente do trabalho presentes no código, objeto das emendas em
discussão, ���!	��	���,��������	���	��	������	��	���	W:RWRPUR	S	(��	�� J����	��
�����* que estabelece as normas gerais sobre saúde pública, conceitua saúde do
trabalhador e dispõe sobre a vigilância nos ambientes e processos de trabalho de risco à
saúde do trabalhador, consoante se verifica no art. 6o, O� 3o e incisos e art. 18. da Lei
Orgânica da Saúde (em anexo). 	��������0��	<+�	�	&�� �����	��������	����=�+	�	���
�R	 W:RWRPUR*	 ���	 ��	 ������	 ��	 ���V���	 ��	 &;�� �	 �	 �)�	 ���������+	 �	 �+�����
���������+�����������:

Os artigos obedecem na sua redação as recomendações relativas à saúde do
trabalhador para elaboração dos códigos de saúde.

Ainda, a título de argumentação, desconsiderando completamente o que até
agora foi dito sobre a competência do SUS em vigilância da saúde do trabalhador e
ambiente do trabalho, cumpre lembrar que a própria CLT, no capítulo da segurança e
medicina do trabalho, determina a fiscalização nos ambientes do trabalho pelos
Municípios em cumprimento aos Códigos e Regulamentos Sanitários Municipais, quando
diz no art. 154:

“��
,� JQE� �� �� �����$/	��� � ��� 
����� ��� ������� ��� 
������� � ��� ���!��
�
	��
�� ��!�
"�� � 	.�� ���������� ��� ��!������ ��� �"�!����	
�� ��� �"
���
���!���)#���&"� � ���� ����).��-���
���� � ��*��� �	��"����� ����'��������
����� � ���"����	
��� ��	�
(����� ���� %�
����� �"� 3"	���!���� ��� &"�� ��
��
"���������!��
�$�����
���������	
�� ������������&"��������"	������
��	$�	)#�������
�$������
�������”9grifamos).

De sorte que, àquelas mais resistentes aos avanços estabelecidos em saúde do
trabalhador pela constituição de 88, que vivem no sistema anterior à CF/88, vale, no
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mínimo, o art. 154 da CLT, para admitir a presença dos artigos relativos à saúde do
trabalhador e ambiente do trabalho que fundamentam o poder de polícia do Município no
projeto do Código Municipal de Saúde em exame.

Por fim, percebe-se que a dificuldade maior não é exatamente jurídica, mas sim
de ordem prática e política pois o reconhecimento do avanço na saúde do trabalhador
importa em se libertar do modelo tradicional e consolidado pelo tempo na CLT, que
considerava saúde e segurança no trabalho como afeta tão só à relação de emprego.

Demais disso, o período de transição do direito novo exige mudanças e também
daqueles mais relutantes a modificações, para não deixar de cumprir o que estabelece a
constituição.

Em se tratando de bem jurídico tão relevante para a sociedade, como é a saúde, a
omissão neste sentido ainda é mais grave, pois ensejará um retrocesso drástico, com
prejuízo irreparável à saúde do trabalhador.

Assim, no âmbito desse legislativo municipal, a supressão dos artigos e incisos
relativos à saúde do trabalhador e fiscalização do ambiente do trabalho, objeto das referidas
emendas ao projeto do Código Municipal de Saúde, será imperdoável, de um lado por
desconsiderar o novo ordenamento previsto para a matéria, reduzindo a saúde do
trabalhador à relação eminentemente privada como anteriormente ocorria, conseqüen-
temente ensejando um retrocesso na consolidação da municipalização da saúde do
trabalhador no Município de Porto Alegre, de outro, porque esvaziará toda ação fiscal da
secretaria municipal de Saúde, que necessita urgentemente das normas do presente projeto
do Código Municipal de Saúde, para cumprir o seu papel como direção municipal do SUS e
fazer valer, dentro dos limites da lei, o seu poder-dever de polícia sanitária nos ambientes de
trabalho e em saúde do trabalhador.

Essas são as considerações que submeto à avaliação de V.S.a., visando obter
deste ilustre vereador um voto consciente e de fundamental importância para a
comunidade de Porto Alegre, me colocando à disposição para qualquer esclarecimento
que V. Sa. entender necessário.

Porto Alegre, 08 de outubro de 1996.
"�/".�+.$/.�$���9O�
����"����������3"	���!��
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����	-��(	
�	���
�
��-P���7
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���� - Questionamento do CESAT quanto à possibilidade jurídica de
indicação das Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do
Trabalho em seus pareceres técnicos.
Diferença substancial entre competência para legislar sobre "saúde do
trabalhador" e para  fiscalizar condições e ambientes de trabalho. C.F./88
estendeu ao Estado da Bahia a competência para a fiscalização e,
concorrentemente, para legislar sobre a matéria. .����C��)�	 �� �����	���
������	,�������	���������������	��	<+���)�:

O Departamento de Vigilância da Saúde (DEVISA), em sede do presente
processo, solicita pronunciamento desta REPGE no que concerne ao alcance e
aplicabilidade dos instrumentos legais que vêm sendo utilizados para fundamentar os
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pareceres técnicos emitidos pelo CESAT (Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador)
ao avaliarem empresas em licenciamento junto ao Centro de Recursos Ambientais -
CRA.

Relatam que, no curso do processo de licenciamento, perante o CRA, o CESAT
(órgão criado em 1988 como Divisão de Saúde Ocupacional do DEVISA) tem solicitado
às empresas envolvidas que forneçam um Plano de Saúde Ocupacional relacionado a
seus empregados.

Enviado esse Plano, o CESAT procede à avaliação e inspeção da empresa,
emitindo, desde que necessário, parecer técnico do qual constam as recomendações
cabíveis relativas às medidas de proteção da saúde dos trabalhadores ali lotados.

Ocorre que, ao avaliarem tecnicamente tais empresas no aspecto relacionados às
condições ambientais do trabalho, informa o consulente que os pareceres emitidos
remetem, com frequência, às Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do
Trabalho (NR’S), o que tem gerado o questionamento de algumas empresas, haja vista
que aquelas normas se tratam de regulamentos federais.

A alegação precípua das empresas que contestam a utilização de tais NR’s é no
sentido de que não poderia o CESAT impor o seu cumprimento por não tratar-se de
legislação estadual e que, portanto, não seria válida a indicação de exigências (relativas
ao ambiente de trabalho e à saúde do  trabalhador) oriundas dos citados diplomas, nos
pareceres técnicos emitidos por aquele Centro de Estudos.
 O questionamento gravita, precisamente, nesse particular:

�.���!���($�����"�	.�����A������4��"����	
�������������"��	)����3�����	����
��������� 	�� /���
�� ��� �%@>�� � !���� $��� ���� !��������� 
��	����� ���
����� !���
�%���T

1) DA DISCIPLINA JURÍDICA-POSITIVA DA MATÉRIA
 

 A !�����, no escopo de examinarmos tão complexa questão, faz-se mister
perquirirmos o tratamento legal dispensado à questão da “��������� 
����������”
no ordenamento jurídico pátrio.

 
 Consoante esclarecido pelo consulente, sabe-se que, no âmbito do Ministério do
Trabalho, até o advento da Constituição Federal de 1988, as ações relativas à “��������

����������” revestiam-se de um caráter preventivo, consistindo na fiscalização de
empresas quanto ao cumprimento das Normas Regulamentadoras da Segurança e
Medicina do Trabalho, constantes da Portaria no 3.214/78 e do Decreto no 6.514/76, que
regulamentavam o Capítulo V da CLT.
 Portanto, a matéria encontrava-se delimitada pela CLT e a legislação que a
complementava, sendo certo que, com fulcro no art. 155 consolidado, a fiscalização da
Segurança e a Medicina do Trabalho eram de competência exclusiva da União, “�����
������	�).� � ��	
������� �"!��$��.�����3�	��
����������������”, por intermédio de suas
Delegacias Regionais do Trabalho.

 Àquela época, pois, havia a necessidade de delegação expressa para que outros
entes públicos, quer federais, estaduais ou municipais, pudessem proceder à referida
fiscalização, através de convênio celebrado com o Ministério do Trabalho, segundo o art.
159 da CLT.

 Com a promulgação da ���
��3��	�����JK�� e a criação do Sistema Único de
Saúde (SUS), a disciplina da matéria veio a ser modificada, na medida em que o
constituinte atribuiu ao SUS também �	 ��������	 ��� ���������	 �	 ��$������	 ��
���$��%�, ao assim dispor em seu art. 200:

 "Art 200 - Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras
atribuições, nos termos da lei:
 (...)
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 II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, ��������
���������������
����������,
 (...)
 VII - colaborar na !��
�).�� ��� ����� �����	
� � 	���� ���!���	����� �� ��

�������”,

 
 A Constituição Estadual da Bahia, em 1989, também disciplinou a questão da
seguinte forma:

 "Art. 238 - Compete ao Sistema Único de Saúde, no Estado, além de
outras atribuições:
 (...)
 III - ����	$��$����)#���������������
���������� ��	��"��$����	����
�8�).� 
�������8�).�� �� ��	
����� ���� ���$�)��� ��� �����
�	���� -� ������ �� ���
��	��)#�� � �(&"�	�� � �&"�!���	
��� �� �����	
�� ��� 
������� � ������� �
!�
�	����������$���-������ �	��!�����������
�������?
 (...)
 V - �0������ �� ��	
���� � �	�!�).�� �� �������8�).�� ���� ���$�)��� ��� �����,
inclusive os que usam substâncias mutagênicas e carcinogênicas e
equipamentos radioativos (...)".

 
 Como se pode depreender – aliás, consoante brilhantemente ressaltado no
parecer de fls. 09/13, proferido por representante do MP de São Paulo – houve uma
espécie de redimensionamento de competências em virtude da promulgação da CF/88,
haja vista que tanto a União, como os Estados-Membros e municípios vieram a integrar o
SUS, passando, pois, o Estado da Bahia a ser competente para a execução de atos
destinados a promover a avaliação de condições ambientais de trabalho e a interceder
com medidas concretas para assegurar o direito à saúde dos trabalhadores em geral.
 
 Isso porque o art. 4º da Lei no 8.080/90 assim define o SUS:
 

 "Art. 4º. O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e
instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração
direta ou indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, �������+�
�	�������	�����	��	�����:"

 Desse modo, depreende-se que a atividade prevista no art. 200 da ���
�
C"	����	
������JK��, no que tange à competência do SUS para executar as atividades
de vigilância da saúde do trabalhador e colaborar na proteção do ambiente de trabalho,
caracteriza-se como fundamento legal da atuação dos estados-membros (como a Bahia)
nesse setor, para tanto criando os meios administrativos necessários a atender ao
escopo da norma constitucional.
 Em abono a essa tese, transcrevemos o conclusivo do parecer colacionado aos
autos, da lavra de Promotor de Justiça vinculado ao Centro de Apoio Operacional das
Promotorias de Acidentes de Trabalho, senão vejamos:

 
 "(a) União, Estados-Membros e Municípios 
��� ���!�
�	���� ��	�����	
�
!�����0��"
������������8�).��������	��)#����������	
������
�������;
  (b) O exercício da fiscalização incumbe à Vigilância Sanitária Epidemiológica,
por indicação da própria lei, que todavia não obsta a atuação complementar
de outros órgãos públicos".

 
2) CONCLUSÃO

Em assim sendo, há de se concluir ser indiscutível a competência do
CESAT para proceder à multicitada fiscalização das condições e ambientes de
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trabalho visto que a própria Constituição Federal, através de norma autorizadora e
permissiva, facultou ao Estado a sua criação.

O CESAT, como uma Divisão vinculada ao Departamento de Vigilância da
Saúde (DEVISA), tem suas atribuições legalmente definidas e especificadas no
Decreto nº 684/91, Regimento da Secretaria da Saúde.

Outrossim, no que se refere à utilização das Normas Regulamentadoras de
Segurança e Medicina do Trabalho, entendo que não procede a irresignação das
empresas em licenciamento perante o CRA quanto à sua utilização como
fundamento embasador dos pareceres técnicos emitidos pelo CESAT.

Isso se justifica, pois a competência estadual para proceder a fiscalização
das condições e ambientes de trabalho, com fincas no art. 200 da Constituição
Federal de 1988, no art. 238 da C.E.B. de 1989, na Lei Federal 8080/90, no art.
154 da CLT e no Decreto Estadual nº 684/91 tem em cunho estritamente
operacional e executivo.

Com efeito, apesar de ter sido redimensionada essa competência de
fiscalização (!����	��������������0�������
�	
��!����+	�.� �&"�	
��!�������
�����
�������� �� �"	���!���), a competência legislativa acerca da questão não foi
retirada da União, passando tão-somente, a ser exercida concorrentemente com
os estados, nos termos do art. 24, inc. XII da CF/88, o que significa dizer que a
competência da União permaneceu intacta no que concerne às normas gerais,
não excluindo a competência suplementar dos estados.

Dessa forma, a exigência constante do art 159 da CLT quanto à
necessidade de delegação pela via de convênio com o Ministério do Trabalho
para que o estado pudesse vir a legislar sobre "������ ��� 
����������" não foi
recepcionada pela Carta Magna de 1988, tendo sido tacitamente revogada.

Portanto, não há que se contestar (como vêm fazendo as empresas
submetidas à fiscalização do CESAT) a aplicabilidade da Portaria 3.214/78 e do
Decreto nº 6.514/76, vez que foram elas emitidas por entidade de direito público
constitucionalmente competente para tanto.

Por outro lado, entendendo que a competência do Estado da Bahia para
legislar sobre essa matéria apenas exsurgirá na hipótese prevista no citado
comando constitucional, ou seja, de forma suplementar, respeitadas as normas
gerais emitidas pela União.

Por este motivo, há de se concluir que a utilização das multi-referidas
Normas Regulamentadoras nada tem de indevido ou ilegal, sendo incensurável a
sua invocação nos pareceres técnicos proferidos pelo CESAT.

Destarte, restando plenamente explicitada a diferença substancial
referente à competência para legislar em matéria de condições e ambientes de
trabalho (a cargo da União e, concorrentemente, dos estados e o DF.) e a
competência para fiscalização, de caráter operacional e executivo (que passou o
Estado da Bahia a possuir, após o advento da CF/88), entendo ser juridicamente
incensurável a utilização das Normas Regulamentadoras de Segurança e
Medicina do Trabalho, emitidas pela União, nos pareceres técnicos do CESAT.

É o parecer, smj.
REPGE/SESAB, 17 DE SETEMBRO DE 1997.

.4$/.5.�+�P�$�%.$%84.
����"����������%�
���
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O Conselho Federal de Medicina, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei
nº 5.200, de 30 de setembro de 1957, regulamentada pelo Decreto nº 44.045, de 19 de
julho de 1958 e,

Considerando que o trabalho é um meio de prover a subsistência e a dignidade
humana, não devendo gerar mal-estar, doenças e mortes;

Considerando que a saúde, a recuperação e a preservação da capacidade de
trabalho são direitos garantidos pela Constituição Federal;

Considerando que o médico é um dos principais responsáveis pela preservação
e promoção da saúde;

Considerando a necessidade de normatizar os critérios para estabelecer o nexo
causal entre o exercício da atividade e os agravos da saúde;

Considerando a necessidade de normatizar a atividade dos médicos que
prestam assistência médica ao trabalhador;

Considerando o estabelecido no artigo 1º, inciso IV, artigo 6º e artigo 7º, inciso
XXII da Constituição Federal, nos artigos 154 e 168 da Consolidação das Leis do
Trabalho, bem como as normas do Código de Ética Médica e a Resolução CREMESP nº
76/96;

Considerando as recomendações emanadas da 12ª Reunião do Comitê Misto
OIT/OMS, realizada em 5 de abril de 1995, onde foram discutidos aspectos relacionados
com a saúde do trabalhador, medicina e segurança do trabalho;

Considerando a nova definição da medicina do trabalho, adotada pelo Comitê
Misto OIT/OMS, qual seja: proporcionar a promoção e manutenção do mais alto nível de
bem-estar físico, mental e social dos trabalhadores;

Considerando as deliberações da 49ª Assembléia Geral da OMS, realizada em
25.8.96, onde foram discutidas as estratégias mundiais para a prevenção, controle e
diminuição dos riscos e das doenças profissionais, melhorando e fortalecendo os serviços
de saúde e segurança ligados aos trabalhadores;

Considerando que todo médico, independentemente da especialidade ou do
vínculo empregatício estatal ou privado, responde pela promoção e recuperação da
saúde coletiva e individual dos trabalhadores;

Considerando que todo médico, ao atender seu paciente, deve avaliar a
possibilidade de que a causa de determinada doença, alteração clínica ou laboratorial
possa estar relacionada com suas atividades profissionais, investigando-a da forma
adequada e, caso necessário, verificando o ambiente de trabalho;

Considerando, finalmente, o decidido na Sessão Plenária realizada em 11 de
fevereiro 1998;

RESOLVE:
Art. 1o Aos médicos que prestam assistência médica ao trabalhador,

independentemente de sua especialidade ou local em que atuem, cabe:
I. assistir ao trabalhador, elaborar seu prontuário médico e fazer todos os

encaminhamentos devidos;

II. fornecer atestados e pareceres para o afastamento do trabalho sempre que
necessário, considerando que o repouso, o acesso à terapia ou o afastamento de
determinados agentes agressivos faz parte do tratamento;

III. fornecer laudos, pareceres e relatórios de exame médico e dar
encaminhamento, sempre que necessário, para benefício do paciente e dentro dos
preceitos éticos, quanto aos dados de diagnóstico, prognóstico e tempo previsto de
tratamento.  Quanto requerido pelo paciente, deve o médico por à sua disposição tudo o
que se refira ao seu atendimento, em especial cópia dos exames e prontuário médico.
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Art. 2o Para o estabelecimento do nexo causal entre os transtornos de saúde e
as atividades do trabalhador, além do exame clínico (físico e mental) e os exames
complementares, quando necessários, deve o médico considerar;

I. a história clínica e ocupacional, decisiva em qualquer diagnóstico e/ou
investigação de nexo causal;

II. o estudo do local de trabalho;
III. o estudo da organização do trabalho;
IV. os dados epidemiológicos;
V. a literatura atualizada;
VI. a ocorrência de quadro clínico ou subclínico em trabalhador exposto a

condições agressivas;
VII. a identificação de riscos físicos, químicos, biológicos, mecânicos,

estressantes e outros;
VIII. o depoimento e a experiência dos trabalhadores;
IX. os conhecimentos e as práticas de outras disciplinas e de seus profissionais,

sejam ou não da área da saúde.
Art. 3o Aos médicos que trabalham em empresas, independentes de sua

especialidade, é atribuição:
I. atuar visando essencialmente à promoção da saúde e à prevenção da doença,

conhecendo, para tanto, os processos produtivos e o ambiente de trabalho da empresa;
II. avaliar as condições de saúde do trabalhador para determinadas funções e/ou

ambientes, indicando sua alocação para trabalhos compatíveis com suas condições de
saúde, orientando-o se necessário, no processo de adaptação;

III. dar conhecimento aos empregadores, trabalhadores, comissões de saúde,
CIPAS e representantes sindicais, através de cópias de encaminhamentos, solicitações e
outros informes técnicos de que dispuser, desde que resguardado o sigilo profissional;

IV. promover a emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho, ou outro
documento que comprove o evento infortunístico, sempre que houver acidente ou
moléstia causada pelo trabalho.  Essa emissão deve ser feita até mesmo na suspeita de
nexo causal da doença com o trabalho.  Deve ser fornecida cópia dessa documentação
ao trabalhador;

V. notificar, formalmente, o órgão público competente quando houver suspeita ou
comprovação de transtornos da saúde atribuíveis ao trabalho, bem como recomendar ao
empregador a adoção dos procedimentos cabíveis, independentemente da necessidade de
afastar o empregado do trabalho;

Art. 4o São deveres dos médicos de empresa que prestam assistência médica ao
trabalhador, independentemente de sua especialidade:

I. atuar junto à empresa para eliminar ou atenuar a nocividade dos processos de
produção e organização do trabalho, sempre que haja risco de agressão à saúde;

II. promover o acesso ao trabalho de portadores de afecções e deficiências para
o trabalho, desde que este não agrave ou ponha em risco sua vida;

III. opor-se a qualquer ato discriminatório impeditivo do acesso ou permanência
da gestante no trabalho, preservando-a, e ao feto, de possíveis agravos ou riscos
decorrentes de suas funções, tarefas e condições ambientais.

Art. 5o Os médicos do trabalho (como tais reconhecidos por lei), especialmente
aqueles que atuem em empresa como contratados, assessores ou consultores em saúde
do trabalhador, serão responsabilizados por atos que concorram para agravos à saúde
dessa clientela conjuntamente com os outros médicos que atuem na empresa e que
estejam sob sua supervisão nos procedimentos que envolvam a saúde do trabalhador,
especialmente com relação à ação coletiva de promoção e proteção à saúde.

Art. 6o São atribuições e deveres do perito médico de instituições previdenciárias
e seguradoras:

I. avaliar a capacidade de trabalho do segurado, através do exame clínico,
analisando documentos, provas e laudos referentes ao caso;
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II. subsidiar tecnicamente a decisão para a concessão de benefícios;
III. comunicar, por escrito, o resultado do exame médico-pericial ao periciando,

com a devida identificação do perito médico (CRM, nome e matrícula);
IV. orientar o periciando para tratamento quando eventualmente não o estiver

fazendo e encaminhá-lo para reabilitação, quando necessária;
Art. 7o Perito médico judicial é aquele designado pela autoridade judicial,

assistindo-a naquilo que a lei determina.
Art. 8o Assistente técnico é o médico que assiste às partes em litígio.
Art. 9o Em ações judiciais, o prontuário médico, exames complementares ou

outros documentos poderão ser liberados por autorização expressa do próprio assistido.
Art. 10. São atribuições e deveres do perito-médico judicial e assistentes

técnicos:
I. examinar clinicamente o trabalhador e solicitar os exames complementares

necessários;
II. o perito-médico judicial e assistentes técnicos, ao vistoriarem o local de

trabalho, devem fazer-se acompanhar, se possível, pelo próprio trabalhador que está
sendo objeto de perícia, para melhor conhecimento do seu ambiente de trabalho e
função.

III. estabelecer o nexo causal, considerando o exposto no artigo 4º e incisos.
Art. 11. Deve o perito-médico judicial fornecer cópia de todos os documentos

disponíveis para que os assistentes técnicos elaborem seus pareceres.  Caso o perito-
médico judicial necessite vistoriar a empresa (locais de trabalho e documentos sob sua
guarda), ele deverá informar oficialmente o fato, com a devida antecedência, aos
assistentes técnicos das partes (ano, mês, dia e hora da perícia).

Art. 12. O médico de empresa, o médico responsável por qualquer Programa de
Controle de Saúde Ocupacional de Empresas e o médico participante do Serviço
Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho não podem ser peritos judiciais,
securitários ou previdenciários, nos casos que envolvam a firma contratante e/ou seus
assistidos (atuais ou passados).

Art. 13. A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.

Brasilia-DF, 11 de fevereiro de 1998.

Q."4/$�,./;.�+��R8/-. .5-S5/#�9�5$/R8��,�4$#�.�5�-#
�������	
� �����
(����1����
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REGULAMENTOS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO

(��	�R	Z:T/5*	��	22	��	��C��$��	��	/U\\	– Altera o Capítulo V do Título II da
Consolidação das Leis do Trabalho, relativas à Segurança e Medicina do
Trabalho.

��������	 �Q	 3:2/5*	 ��	 RW	 ��	 V+�%�	 ��	 /U\W – Aprova as Normas Regulamentadoras
(NR), do capítulo V do Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas à
Segurança e Medicina do Trabalho.
������	�-.(�����
����
NR-1 Disposições gerais
NR-2 Inspeção prévia
NR-3 Embargo ou Interdição
NR-4 Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do

Trabalho (SESMT)
NR-5 Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA)
NR-6 Equipamento de Proteção Individual (EPI)
NR-7 Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
NR-8 Edificações
NR-9 Programa de Prevenção de Riscos Ambientais
NR-10 Instalações e serviços em eletricidade
NR-11 Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais
NR-12 Máquinas e equipamentos
NR-13 Caldeiras e vasos de pressão
NR-14 Fornos
NR-15 Atividades e operações insalubres
NR-16 Atividades e operações perigosas
NR-17 Ergonomia
NR-18 Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção
NR-19 Explosivos
NR-20 Líquidos, combustíveis e inflamáveis
NR-21 Trabalho a céu aberto
NR-22 Trabalhos subterrâneos
NR-23 Proteção contra incêndios
NR-24 Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho
NR-25 Resíduos industriais
NR-26 Sinalização de segurança
NR-27 Registro profissional do técnico de segurança do trabalho no Ministério do

Trabalho e da Previdência Social
NR-28 Fiscalização e penalidades
NR-29 Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho Portuário.

��������	�R	3:RZ\*	��	/2	��	�$���	��	/UWW	– Aprova Normas Regulamentadoras Rurais
(NRR) do art.13 da lei no 5.889, de 05-06-1973, relativas à Segurança e Higiene
do Trabalho Rural.
������	�-.(�����
����	�.����*	3/5
NRR-1 Disposições gerais
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NRR-2 Serviço Especializado em Prevenção de Acidentes do Trabalho Rural
(SEPATR)

NRR-3 Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho Rural
(CIPATR)

NRR-4 Equipamentos de Proteção Individual (EPI)
NRR-5 Produtos Químicos


������	�R	U3:5/3* de 15-10-1986 – Promulga a Convenção no 148 sobre a proteção dos
trabalhadores contra os riscos profissionais devidos à contaminação do ar, ao
ruído e às vibrações no local de trabalho.

&��,��6����	 �������������	 ��	 ���$��%�	 S	 &��=���)�	 /5W – Convenção sobre a
proteção dos trabalhadores contra os riscos profissionais devidos à contaminação
do ar, ao ruído, às vibrações no local de trabalho.

��������	 �R	 3:\2R* de 13-10-1990 – Exclusão de abreugrafia do conjunto de exames
obrigatórios. 
������	�R	/2\*	de 22-5-1991 – Promulga a Convenção nº 161, da
Organização Internacional do Trabalho (OIT), relativa aos Serviços de Saúde do
Trabalho.

��������	�R	/, de 28-5-1991 – Altera o anexo no 12 da NR-15, que institui os “Limites de
tolerância para poeiras minerais – asbestos”.


������ �R	 /T\, de 2-7-1991 – Promulga Convenção no 139, da Organização
Internacional do Trabalho (OIT), sobre a Prevenção e Controle de Riscos
Profissionais causados pelas Substâncias ou Agentes Cancerígenos.

��������	 ����������������	 �Q	 5* de 31-7-1991 – Estabelece normas técnicas para uso,
manuseio, cadastro, instalações e condições limites de operação e de segurança
do ambiente e do pessoal, em unidades de esterilização de materiais, pelo
processo de gás de óxido de etileno puro ou de suas misturas com gás inerte
liquefeito.

��������	 �R	 3* de 20-2-1992 – Classifica os cremes protetores como Equipamento de
Proteção Individual (EPI), com sua inclusão na NR-6 da portaria nº 3.214/78 e
demais providências.


������	(� ������=�	�R	2*	de 17-3-1992 – Aprova a Convenção nº 155, da Organização
Internacional do Trabalho, sobre a Segurança e Saúde dos Trabalhadores e o
Meio Ambiente de Trabalho.

��������	 ����������������	 �R	 /W* de 11-11-1993 – Institui o Grupo Executivo
Interinstitucional de Saúde do Trabalhador (GEISAT).

�����+�)�	 �������=�	 ����������������	 �R	 /	 , de 24-3-1994 – Dispõe sobre os
procedimentos da Inspeção do Trabalho na Área Rural.

�����+�)�	�������=�	�R	/	* de 11-4-1994 – Estabelece regulamento técnico sobre o uso
de equipamentos para proteção respiratória.


������	 �R	 /:2T3* de 27-9-1994 – Promulga a Convenção nº136, da Organização
Internacional do Trabalho, sobre a proteção contra os riscos de intoxicação
provocadas pelo benzeno, assinada em Genebra, em 30-06-1971.


������	 �R	 /:2T5* de 29-9-1994 – Promulga a Convenção nº 155, da Organização
Internacional do Trabalho, sobre segurança e saúde dos trabalhadores e o meio
ambiente de trabalho, concluído em Genebra , em 22-6-1981.


������	 �R	 /:2TT*	  de 29-9-1994 – Promulga a convenção nº 119, da Organização
Internacional do Trabalho, sobre a proteção das máquinas, concluída em
Genebra, em 25-6-1963.

��������	 �R	 25* de 29-12-1994 – Altera a redação da NR-7 – Programa de controle
médico de saúde ocupacional.

��������	�R	2T* de 29-12-1994 – Altera a redação da NR-9 – Riscos ambientais da NR-5
e da NR-16.

��������	�R	2Z,	de 29-12-1994 – Classifica os cremes protetores como Equipamento de
Proteção Individual (EPI), com sua inclusão na NR-6.
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(��	�R	U:R2U* de 13-4-1995 – Proíbe a exigência de atestados de gravidez e esterilização,
e outras práticas discriminatórias, para efeitos admissionais ou de permanência da
relação jurídica de trabalho, e dá outras providências.

��������	�R	/* de 12-5-1995 – Altera o Quadro I da NR-4 – Serviços Especializados em
Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT).

��������	�R	5* de 4-7-1995 – Aprova novo texto da NR-18 – condições e meio ambiente
do trabalho na indústria da construção.

��������	�R	/5* de 20-12-1995 – Altera o item “Substâncias Cancerígenas” do anexo 13
da NR-15 – Atividades e Operações Insalubres, acrescenta o anexo 13a

�����+�)�	 �������=�	 �R	 /* de 20-12-1995 – Aprova o texto que dispõe sobre a
“Avaliação da Concentrações de Benzeno em Ambientes de Trabalho”, referente
ao anexo 13-A Benzeno, da NR-15.

�����+�)�	 �������=�	 �R	 2* de 20-12-1995 – Aprova o texto que dispõe sobre a
“Vigilância da Saúde dos Trabalhadores na Prevenção da Exposição Ocupacional
ao Benzeno”, referente ao anexo 13-A Benzeno, da NR-15.

��������	�R	W* de 8-5-1996 – Altera a NR-7 – Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional (PCMSO).

��������	�R	U* de 21-5-1996 – Dispõe sobre a gradação de risco dos estabelecimentos,
prevista na NR-4 (Serviço Especializado em Segurança e em Medicina do
Trabalho (SESMT)), com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas
(CNAE).


�����%�	��	����������	��	�� +�����	�	�����	��	���$��%�, de 1º-10-1996 – Expede
nota técnica sobre a operacionalização do Programa de Controle Médico de
Saúde Ocupacional (PCMSO) – NR-7.

��������	 �R	 22, de 6-11-1996 – Determina prazo para adoção de dispositivos de
segurança exigidos na NR-18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na
Indústria da Construção.

REGULAMENTOS DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

������	�R	UU:RZR, de 7 de março de 1990.  Transfere o INAMPS para o Ministério da

Saúde.

������	�R	UU:3TR, de 27 de junho de 1990.  Cria o Instituto Nacional de Seguro Social

(INSS), mediante a fusão do IAPAS com o INPS.
(��	�R	W:2/2, de 24 de julho de 1991.  Dispõe sobre a organização da Seguridade Social

e institui o novo Plano de Custeio.
(��	�R	 W:2/3, de 24 de julho de 1991.  Dispõe sobre o novo ,	��
����%����T��
�� ��

,������������
���	'

������	�R	Z/2, de 7 de dezembro de 1991.  Aprova o Regulamento da Organização e

do Custeio da Seguridade Social.

������	�R	3T\, de 7 de dezembro de 1991.  Aprova o regulamento dos Benefícios da

Previdência Social.

������	 �R	 Z//, de 21 de julho de 1992.  Dá nova redação ao Regulamento dos

Benefícios da Previdência Social.

������	 �R	 2:/\2, de 5 de março de 1997.  Dá nova redação ao Regulamento dos

Benefícios da Previdência Social.
������	���=��;���	�R	/:\2U, de 02/12/1998, publicada no DOU de 03/12/1998.  Altera

dispositivos das Leis nº 8.212 e nº 8.213, de 24/07/1991, e dá outras providências.
(��	�R	U:\32, de 11/12/1998, publicada no DOU de 14/12/1998.  Altera dispositivos das

Leis nº 8.212 e nº 8.213, de 24/07/1991, da Lei nº 9.317, de 05/12/1996, e dá
outras providências.


������	 �R	 3:R5W, de 6/05/1999, republicado no DOU em 12/05/1999.  Aprova o
Regulamento da Previdência Social, e dá outras providências.
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LEGISLAÇÃO FEDERAL DE AGROTÓXICOS

(��	�R	 \:WR2, de 11 de julho de 1989.  Dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a
produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a
comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a
exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação,
o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins,
e dá outras providências.


������	�R	 UW:W/Z, de 11 de janeiro de 1990.  Regulamenta a Lei nº 7.802, de 11 de
julho de 1989, que dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a
embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a
propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final
dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle,  a inspeção e a
fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras providências.

(��	�R	U:ZRT*	publicada no DOU em 13 de fevereiro de 1998.  Lei de Crimes Ambientais.
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