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DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS RELACIONADAS AO                   
TRABALHO, INCLUINDO A COVID-19:

A IMPORTÂNCIA DO RECONHECIMENTO E NOTIFICAÇÃO



A INFORMAÇÃO DAS DIPS E SUA 
RELAÇÃO COM O TRABALHO



DIPs-RT SÃO EVITÁVEIS

Como todas as doenças evitáveis, DIPs-RT quando apresentam 

magnitude e gravidade  expressivas, são de interesse para a Saúde 

Pública e alvo da Vigilância em Saúde, VISA.

Nesse caso, a Vigilância em Saúde do Trabalhador, VISAT, cumpre 
um papel importante, ao focar o trabalhador e os seus ambientes 
e processos de trabalho (incluindo o deslocamento). 



A VISAT – instituições envolvidas

No Brasil, a VISAT se encontra centralizada no SUS, com a Rede Nacional de 
Atenção Integral à Saúde do Trabalhador, RENAST, definida como rede de
referência especializada.

No âmbito do SUS, no Ministério da Saúde, a Coordenação Geral de Saúde do    
Trabalhador, CGSAT, tem a responsabilidade nacional da VISAT, produzindo
informações, que devem ser divulgadas e empregadas amplamente nas 
políticas e programas específicos de prevenção e promoção da saúde.



Dimensões fundamentais do agravo

1- Diagnóstico codificado CID-10ª. Revisão

2- Desfecho da enfermidade  

3- Relação com o trabalho da doença

“nexo ocupacional” (no caso individual)

Outras – descritores sociodemográficos e ocupacionais



SITUAÇÃO ATUAL DA INFORMAÇÃO DE 
DIP-RT NO BRASIL



DIPs com campo para RT

Acidente de trabalho com exposição 

potencial a material biológico

DIPs - outras fichas de notificação

SISCAT

SINAN

Sistema Único de Saúde

Previdência Social

e-SUS VE

Instituições e sistemas de informação úteis para dados de DIPs-RT

DIPs-RT exclusivamente

DIPs com campo para RTSUIBE



Lista das Doenças Relacionadas ao Trabalho
LDRT, Ministério da Saúde, 2001

Participantes da construção da nova LDRT (2019)



Figura 1.Doenças infecciosas e parasitárias (DIPs), notificação no SINAN e inclusão na Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho vigen te no Brasil (LDRT, 2001)

O que encontramos no Brasil?

SINAN –Sistema de Informação de Agravos de Notificação

.



Registros do nexo ocupacional para DIPs, no SINAN, 
precisam melhorar...muito!



O que mostram os dados válidos sobre as DIPs 
relacionadas ao trabalho?



PERSPECTIVAS

Aparentemente, há uma naturalização dos agentes biológicos

como fatores de risco ocupacionais.

Não são:

- investigados

- reconhecidos

- registrados

e assim, permanecem invisíveis.

Não estamos considerando apenas o registro do caso, mas as 

medidas de prevenção cabíveis. A Aliança Global de Sindicatos

Sugere que cada empresa tenha seu próprio Plano de Ação com 

medidas de testagem, rastreamento e monitoramento.



A COVID-19 – doença ocupacional

COVID-19 – reconhecida como doença ocupacional.

Com essa consideração pela OMS e OIT...
trabalhadores têm o direito de ser informado sobre o risco biológico
(SARS-Cov-2)

....e o direito a recusar o trabalho se perceberem que não são 
garantidas segurança e proteção devidas.

O STF definiu que se trata de doença ocupacional – atividades essenciais ou 
todas realizadas fora do domicílio (Maeno & Carmo, 2020).  



NOTIFICAÇÃO NO SINAN (SUS)

1) Até 27/03/2020 notificação na REDCAP;

2) Apenas notificações na htpp://notifica.saude.gov.br (e-SUS VE) e
no Sistema de Informação de Vigilância da Gripe (SIVEP-Gripe)  
(https://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe/login.html?);

3) Atualmente estão envolvidos o e-SUS Notifica, Gal-Lacen e SivepGripe para 
os casos confirmados para COVID-19, em linkage.

4) A ficha eletrônica incluiu o campo ocupação há alguns dias. A checar. 

https://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe/login.html


OBRIGADA, 
.............E VIVA O SUS!


