


LEI 8080 institui o Sistema Único de Saúde

Parágrafo  3º Entende-se por saúde do trabalhador, para 
fins desta lei, um conjunto de atividades que se destina, 
através das ações de vigilância epidemiológica e 
vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos 
trabalhadores, assim como visa à recuperação e 
reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos 
riscos e agravos advindos das condições de trabalho, 
abrangendo:



assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou portador de doença profissional e do trabalho;

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;

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;

avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde;



V - informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade sindical 
e às empresas sobre os riscos de acidentes de trabalho, doença 
profissional e do trabalho, bem como os resultados de 
fiscalizações, avaliações ambientais e exames de saúde, de 
admissão, periódicos e de demissão, respeitados os preceitos da 
ética profissional;

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 ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco 
iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores.





Atividade/Risco/Agravo/Território





























Durante o ano de 2014, o Cerest desenvolveu :

Ações sistemáticas e programadas 
de análise de situação de saúde?

Programas especiais 
por agravo

Programas especiais por 
risco

Programas especiais por ramo de 
atividade ou categoria profissional

Sim

130 132 117 140

Não

72 69 84 62

Não completo 

2 3 3 2

Não Respondeu

4 4 4 4



Número de Cerest que desenvolve programa especial p or agravo

Agravo Número de Cerest

Acidente com exposição a material biológico 74

Acidente de trabalho grave ou fatal 92

Acidente de trabalho grave em menores de 18 anos 60

Intoxicação exógena relacionada ao trabalho 63

Câncer relacionado ao trabalho 17

Dermatoses ocupacionais 14

LER/DORT 62

Perda auditiva induzida por ruído (PAIR) 42

Silicose ou outra doença do sistema respiratório 22

Saúde ou transtornos mentais 57

Violência relacionada ao trabalho 16

Outros 15

Não completo 72





















Vigilância Sanitária

um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos 
úde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio 

ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de servi
de interesse da saúde, abrangendo o controle de bens de consumo, 
compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo e; 
o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou 
indiretamente com a saúde (BRASIL, 1990a).






