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Roteiro da atividade

 1º Momento Abertura - O que é Vigilância à Saúde do Trabalhador?

Entrevista da Drª Letícia Nobre à Josane Lino (vídeo)

 2º Momento - Palestra: Ações estratégicas da Vigilância à Saúde do Trabalhador no 

enfrentamento da Pandemia: A Experiência do município de Salvador na 

Investigação Epidemiológica para a Notificação da COVID-19 Relacionada ao 

Trabalho. Palestrante: Drª. Tiza Mendes

 3º Momento - Interação

 4º Momento - Considerações Finais





COVID 19: De Wuhan para o Mundo

 A COVID19 é uma doença causada pelo NOVO Coronavírus 2019 vírus SARS-CoV-2. 

 Dezembro de 2019, surto de pneumonia num mercado em Wuhan – China

 Em 26/02/2020 – 1º caso importado no Brasil

 Em 06/03/2020 – 1º caso importado na Bahia – Feira de Santana

 Em 11/03/2020 - classificada como pandemia pela OMS 

 Em 19/03/2020 – decretada transmissão comunitária no Estado da Bahia 

 Em 20/07/2020 – 123.292 casos confirmados e 2891 óbitos no Estado da Bahia



COVID 19: formas de transmissão 

 Contaminação direta, pessoa a pessoa através de gotículas respiratórias

ou através de contato com superfícies contaminadas;

 Isolamento/distanciamento social e higienização de mãos como medidas

principais de prevenção e controle;

 Ambientes de trabalho são locais propícios para contaminação



COVID 19: classificação de risco

Figura 1: Occupational Risk Pyramid for COVID-19 

 

Fonte: OSHA, 2020 



 Risco muito alto de exposição: profissionais de saúde (médicos, enfermeiros, dentistas,

fisioterapeutas, etc.) realizando procedimentos de geração de aerossóis (intubação,

procedimentos de indução de tosse, broncoscopias, alguns procedimentos e exames dentários ou

coleta invasiva de amostras) em casos suspeitos ou confirmados de COVID19

 Risco alto de exposição: trabalhadores de saúde (médicos, enfermeiros, técnicos de

enfermagem, maqueiros, trabalhadores de lavanderias, condutores de ambulância e outros

funcionários de hospital/serviço de saúde; trabalhadores de funerárias e cemitérios que realizam

manipulação de corpo de pacientes suspeitos ou confirmados para COVID19

COVID-19: classificação de risco



Risco médio de exposição: trabalhadores que realizam contato frequente e/ou estreito

com pessoas possivelmente infectadas com SARS-CoV-2, mas que não são pacientes

suspeitos ou conhecidos de COVID-19. São trabalhadores de telemarketing,

recepcionistas de serviços de atendimento ao público, bancários, trabalhadores de

portos e aeroportos, rodoviárias e rodovias, trabalhadores de segurança pública,

trabalhadores do comércio (farmácias, mercados, etc.), empregados domésticos,

agente de combate à endemias, trabalhadores de limpeza pública, motoristas de

transportes coletivos e aplicativos, vendedores ambulantes, manicures, trabalhadores

de serviço de alimentação, etc. Representam a maioria dos trabalhadores.

COVID-19: classificação de risco



 Risco baixo de exposição: trabalhadores que não realizam contato com pessoas suspeitas ou

confirmadas para COVID19, nem contato frequente com o público em geral. Os trabalhadores desta

categoria têm contato profissional mínimo com o público, colegas de trabalho ou com objetos de uso

coletivo. Nessa categoria estão inclusos os trabalhadores de Home Office.

COVID 19: classificação de risco



Objetivos 

 Investigar casos de trabalhadores e trabalhadoras positivos para Covid19;

 Realizar análise da situação de saúde dos trabalhadores e trabalhadoras de

saúde de Salvador, no contexto da Pandemia de Covid19;

 Notificar a Covid19 na ficha de AT do Sinan nos casos em que se confirma a

relação com o trabalho;

 Contribuir para o acesso de trabalhadores e trabalhadoras aos direitos

trabalhistas e previdenciários decorrentes da identificação da relação da

COVID 19 com o trabalho.



COVID 19: doença relacionada ao trabalho?

 Doença relacionada ao trabalho é aquela em que os determinantes do

adoecimento têm relação com o ambiente físico e social do trabalho;

 De acordo com a Classificação de Schilling (BRASIL, 2001), a Covid-19 pode

ser inserida no grupo II: são doenças comuns, que acometem a população

geral, mas que podem aparecer de forma mais frequente ou mais precoce em

determinados grupos ocupacionais; neste caso, a relação com o trabalho (ou

nexo causal) é de natureza epidemiológica.



 Em 20/03/2020: MP 927 - Dispõe sobre as medidas trabalhistas para 

enfrentamento do estado de calamidade pública;

 Em 29/03/2020: STF suspende artigo 29 que exigia comprovação de 

nexo causal para considerar a relação com o trabalho.

COVID 19: doença relacionada ao trabalho?



COVID-19: investigação epidemiológica 

relacionada ao trabalho

 Em 09/04/2020 o Cerest Salvador define pela investigação epidemiológica

relacionada ao trabalho entre trabalhadores de saúde;

 Banco de dados encaminhado pelo CIEVS (Centro de Informações Estratégicas em

Vigilância em Saúde) com informações da investigação epidemiológica do caso:

dados pessoais, sociodemográficos, clínicos prévios, sintomatologia, testagem);

 Em 28/05/2020 a Divast/Cesat publica as Orientações Técnicas para investigação e

notificação de casos de Covid19 relacionada ao trabalho.

 Outras fontes de informação: VIEP, sindicatos, mídia, NEP, CCIH, MPT, etc.



Fluxo de informações para complementação de 

investigação epidemiológica

Investigação Epidemiológica

CIEVS

Investigação Epidemiológica 
em Saúde do Trabalhador 
dos casos confirmados em 

trabalhadores de saúde

CEREST SALVADOR

Monitoramento de Saúde 
dos Trabalhadores da Rede

Possíveis casos 
novos



Formulário para investigação epidemiológica 

complementar relacionada ao trabalho



Formulário para investigação epidemiológica complementar 

relacionada ao trabalho



Para Profissionais de Saúde



Para população em geral COVID-19 positivo



COVID-19: dificuldades para investigação

 Ficha sem contato telefônico

 Telefone não atende

 Número inexistente

 Recusa

 Ocupação errada

 Óbito

 Aumento no volume de investigações

 Alto volume de perdas



COVID-19: notificação

 Doença relacionada ao trabalho x acidente de trabalho

 Notificação na ficha de AT SINAN (universal): adaptação de campos na ficha de AT

 Notificação à Previdência Social – CAT

 Notificação aos gestores de serviços públicos – NAT ou NAS

 Notificação do óbito no SIM



COVID-19: notificação nos sistemas de 

informação em saúde. Ficha SINAN



COVID-19: notificação nos sistemas de 

informação em saúde. Ficha SINAN



Dados preliminares- Gráfico número investigações 

concluídas x perdas

1342

1716

620

2864

Investigação Epidemiológica Cerest Salvador

Concluídas

Perdas

Em curso

A Realizar

Investigações Quantidade
Concluídas 1342
Perdas 1716
Em curso 620
A Realizar 2864
Total 6542

SMS/DVIS/Cerest 2020



Dados preliminares
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Investigações concluídas por ocupação 

Técnico ou Auxiliar em Enfermagem

Enfermeiro

Médico

Higienização / Serviços Gerais

Fisioterapeuta

Técnico de laboratório

Recepcionista

Administrativo / Gestão

Farmacêutico

Psicólogo

Nutricionista

Assistente Social

Maqueiro

Técnico de radiologia

Outro tipo de agente de saúde ou visitador sanitário

Agente Comunitário de Saúde

Dentista

Copeiro

Técnico em Farmácia e Manipulação Farmacêutica

Condutor de Ambulância

Outras profissões

SMS/DVIS/Cerest 2020 



Dados preliminares

Profissão Quantidade
Técnico ou Auxiliar em Enfermagem 452

Enfermeiro 221

Médico 124

Higienização / Serviços Gerais 66

Fisioterapeuta 47

Técnico de laboratório 47

Recepcionista 34

Administrativo / Gestão 31

Farmacêutico 22

Psicólogo 19

Nutricionista 17

Assistente Social 16

Maqueiro 16

Técnico de radiologia 15

Outro tipo de agente de saúde ou visitador sanitário 15

Agente Comunitário de Saúde 14

Dentista 13

Copeiro 10

Técnico em Farmácia e Manipulação Farmacêutica 9

Condutor de Ambulância 9

Outras profissões 145

TOTAL 1342SMS/DVIS/Cerest 2020



OBRIGADA!

Endereço: Av. Centenário, S/N.

Complexo Municipal de Saúde Dr. Clementino Fraga

E-mail: cerest.salvador@gmail.com

Telefone: (71) 3202-1522/1505




