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LISTA DE DOENÇAS REACIONADAS AO TRABALHO 

Aspectos históricos e conceituais da Lista Brasileira de Doenças Relacionadas ao Trabalho  

 LDRT 1999 e a LDRT atualizada - 2020

Metodologia de construção da LDRT (2019- 2020)

Resultados: Lista A e Lista B 

Desfechos 

Considerações finais   



Aspectos histórico-conceituais 

Por que uma Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho?

Processo técnico-cientifico e social 

Base legal

Lei nº 8.080/90 estabelece, entre as atividades de promoção, proteção e 

assistência à saúde do SUS a “revisão periódica da listagem oficial de doenças 

originadas no processo de trabalho ....”

Base social a LDRT reflete os processo de trabalho, o movimento social e conflitos de 

interesses

Base técnica conceitual

 a classificação de Schilling (1984)

experiência de outros países e das organizações internacionais (OIT-OMS e EU)



Aspectos históricos da Lista Brasileira  

Ate 1998 - Lista de 27 Agentes-Doenças  utilizada pela Previdência Social 

1999 - LDRT - SUS publicada em Portaria do Ministério da Saúde nº 1.339, incluída 

na Portaria de Consolidação nº 5/2017 .

2012 PNSTT  

• Art. 9º São estratégias da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da 

Trabalhadora: 

• II - análise do perfil produtivo e da situação de saúde dos trabalhadores, o que 

pressupõe: 

• e) ....revisão periódica da lista de doenças relacionadas ao trabalho;



Base conceitual da Lista Brasileira  - Referência  

A taxonomia adotada no Brasil na LDRT 1999 foi adaptada da proposta de Schilling (1984), que 

considera as relações possíveis entre o adoecimento e o trabalho, e sistematiza o impacto do trabalho 

sobre a saúde em três categorias: 

• GRUPO I: Doenças em que o Trabalho é causa necessária, tipificadas pelas “doenças profissionais” 

clássicas e pelas intoxicações profissionais agudas (ex: intoxicação por chumbo, silicose); 

• GRUPO II: Doenças em que o Trabalho pode ser um fator contributivo, mas não necessário, 

exemplificadas pelas doenças “comuns” mais frequentes ou precoces em determinados grupos 

ocupacionais, em que o nexo causal é de natureza clínico-epidemiológica (ex: hipertensão arterial e 

neoplasias malignas em determinadas ocupações);

• GRUPO III: Doenças em que o Trabalho desencadeia e/ou agrava um distúrbio latente ou doença pré-

existente, ou seja, atua como concausa (ex: doenças alérgicas de pele ou respiratória e distúrbios 

mentais em determinadas ocupações)



Finalidades  

Lista A  facilitar a identificação dos agentes ou fatores de risco presentes 

no trabalho, para orientar  o diagnóstico clínico e as estratégias de proteção e 

prevenção pela VISAT – vigilância epidemiológica dos agravos e das 

condições e a ambientes de trabalho

Lista B  auxiliar os médicos e outros profissionais da rede de saúde a 

estabelecer o diagnóstico correto e a relação entre a doença diagnosticada e 

situações de exposição a agentes ou fatores de risco presentes no trabalho, 

atual ou pregresso.

 para orientar os encaminhamentos individuais e coletivos adequados   



O processo de atualização da LDRT 2019

Revisão ou atualização ?

Critérios 

• a LDRT 1999  

• Baseada na taxonomia CID10 v. 2008 9 (CID 11 não foi adotada ainda)

• Padronização dos agentes com base na literatura científica atualizada

• Consulta a outras Listas estrangeiras e internacionais (OIT-OMS e UE)

• Ampla participação dos setores sociais envolvidos com essa questão  



Etapas do Processo

Elaboração de uma primeira versão a partir da análise das listas internacionais e

contribuições vindas da sociedade, enviadas pelos profissionais que fazem uso da LDRT

na assistência, vigilância, pesquisa, aos trabalhadores e organizações de trabalhadores;

Oficina de trabalho com grupo de especialistas para análise e discussão da proposta da

primeira versão da lista atualizada;

Elaboração de segunda versão da lista atualizada por discussão ampliada e liberação

para consulta pública;

Elaboração da terceira versão da lista atualizada após análise das contribuições da

consulta pública e publicação pelo Ministério da Saúde.



Constituição do grupo técnico 
CGSAT/DSASTE/SVS/MS

Consulta Dirigida sobre a            
LDRT – versão 1999                                

(1.914 contribuições)

Estudo de 23 LDRT              
(nacionais e estrangeiras) 

Oficina de Especialistas discute      
1ª versão atualização 2020 da LDRT

Consulta Pública sobre a                                 
2ª versão atualização 2020 da LDRT                          

(626 contribuições)

Entrega CGSAT/DSASTE/SVS/MS da          
3ª versão atualização 2020 da LDRT

Ministério da Saúde procede         
análise técnica, aprovação jurídica e 

elaboração da versão final da 
atualização 2020 da LDRT

Publicação da LDRT atualizada 
(Portaria MS/GM nº 2.309/2020)

Fluxo das etapas de atualização 2020 da Lista de Doenças 
Relacionadas ao Trabalho (LDRT) do Brasil



Resultados 

As contribuições recebidas da consulta pública foram analisadas tecnicamente, à luz das 

recomendações da Oficina de Trabalho, da literatura científica atualizada e das listas estrangeiras 

e internacionais (OIT-OMS e EU) incluídas como referências no processo. 

A terceira e última versão da atualização da LDRT considerou reduzir de 348 categorias para 

347 categorias, sendo que o maior número de doenças excluídas se refere ao capítulo IX 

(Doenças do aparelho circulatório).

Ações no processo: Inclusão – Exclusão – Edição 

A LDRT está organizada por dupla entrada, isto é, por agente da doença (Lista A) e por doença 

com os respectivos agentes (Lista B), utilizando a taxonomia e codificação da CID-10. 



LISTA A – Agentes e/ou Fatores de Risco com respectivas Doenças Relacionadas 

ao Trabalho
Agentes e/ou Fatores de Risco Físicos CID10 Descrição da Doença Relacionada ao Trabalho

Níveis de pressão sonora elevados no 

trabalho, Exposição a 
H83.3 Efeitos do ruído sobre o ouvido interno

I10 Hipertensão essencial (primária)

Radiações ionizantes (iodo radioativo -

incluindo iodo-131) em atividades de 

trabalho; Exposição a 

C08 Neoplasia maligna de outras glândulas salivares maiores e as não especificadas

C40 Neoplasia maligna dos ossos e cartilagens articulares dos membros

C41
Neoplasia maligna dos ossos e das cartilagens articulares de outras localizações e de localizações 

não especificadas

C49 Neoplasia maligna do tecido conjuntivo e de outros tecidos moles

C73 Neoplasia maligna da glândula tireoide

Radiações ionizantes (plutônio) em atividades 

de trabalho; Exposição a 
C22 Neoplasia maligna do fígado e das vias biliares intra-hepáticas

C34 Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões

C40 Neoplasia maligna dos ossos e cartilagens articulares dos membros

C41
Neoplasia maligna dos ossos e das cartilagens articulares de outras localizações e de localizações 

não especificadas



LISTA A – Agentes e/ou Fatores de Risco com respectivas Doenças Relacionadas 

ao Trabalho

Agentes e/ou Fatores de Risco Químicos CID10 Descrição das Doença Relacionada ao Trabalho

1,2-dicloropropano em atividades de trabalho; 

Exposição a 
C22 Neoplasia maligna do fígado e das vias biliares intra-hepáticas

1,3-butadieno em atividades de trabalho; Exposição a C82 Linfoma não-Hodgkin, folicular (nodular)

C83 Linfoma não-Hodgkin difuso

C84 Linfomas de células T cutâneas e periféricas

C85 Linfoma não-Hodgkin de outros tipos e de tipo não especificado

C91 Leucemia linfoide

C92 Leucemia mieloide

C93 Leucemia monocítica

C94 Leucemias de células de tipo especificado, outras

C95 Leucemia de tipo celular não especificado

2-mercaptobenzotiazol em atividades de trabalho; 

Exposição a

C67 Neoplasia maligna da bexiga



LISTA A – Agentes e/ou Fatores de Risco com respectivas Doenças Relacionadas 

ao Trabalho

Agentes e/ou Fatores de Risco Químicos CID10 Descrição das Doença Relacionada ao Trabalho

2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD) em 

atividades de trabalho; Exposição a

C34

C49
Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões
Neoplasia maligna do tecido conjuntivo e de outros tecidos moles

C82 Linfoma não-Hodgkin, folicular (nodular)

C83 Linfoma não-Hodgkin difuso

C84 Linfomas de células T cutâneas e periféricas

C85 Linfoma não-Hodgkin de outros tipos e de tipo não especificado

C91 Leucemia linfoide

C92 Leucemia mieloide

C93 Leucemia monocítica

C94 Leucemias de células de tipo especificado, outras

C95 Leucemia de tipo celular não especificado

K71 Doença hepática tóxica

K71.1 Doença hepática tóxica com necrose hepática

K71.2 Doença hepática tóxica com hepatite aguda

K71.3 Doença hepática tóxica com hepatite crônica persistente

K71.6 Doença hepática tóxica com hepatite não classificada em outra parte

K71.8 Doença hepática tóxica com outros transtornos do fígado



LISTA B – Doenças Relacionadas ao Trabalho/ fatores de risco

Capítulo I - Algumas doenças infecciosas e parasitárias

CID10 Agentes e/ou Fatores de Risco 2019

A06 Amebíase  Exposição a Entamoeba histolytica em atividades de trabalho.

A15 Tuberculose respiratória, com confirmação 

bacteriológica e histológica

 Exposição a Mycobacterium tuberculosis (Bacilo de Koch) ou 

Mycobacterium bovis em atividades de trabalho. 

A16 Tuberculose das vias respiratórias, sem 

confirmação bacteriológica ou histológica

 Exposição a Mycobacterium tuberculosis (Bacilo de Koch) ou 

Mycobacterium bovis em atividades de trabalho. 

A17 Tuberculose do sistema nervoso  Exposição a Mycobacterium tuberculosis (Bacilo de Koch) ou 

Mycobacterium bovis em atividades de trabalho. 

A18 Tuberculose de outros órgãos  Exposição a Mycobacterium tuberculosis (Bacilo de Koch) ou 

Mycobacterium bovis em atividades de trabalho. 

A19 Tuberculose miliar  Exposição a Mycobacterium tuberculosis (Bacilo de Koch) ou 

Mycobacterium bovis em atividades de trabalho. 



CID10 Doença Relacionada ao Trabalho 2019  Agentes e/ou Fatores de Risco 2019

B57 Doença de Chagas  Exposição a Trypanosoma cruzi em atividade de trabalho.

B65 Esquistossomose [bilharziose] [Schistosomíase]  Exposição as espécies de Schistosoma em atividades de trabalho.

B67 Equinococose  Exposição as espécies de Ecchinococcus em atividades de trabalho.

B73 Oncocercose  Exposição as espécies de Onchocerca em atividades de trabalho.

B76 Ancilostomíase  Exposição as espécies de Ancylostoma em atividades de trabalho.

B76.0 Ancilostomose  Exposição as espécies de Ancylostoma em atividades de trabalho.

B83.0 Larva migrans visceral  Exposição a Toxocara canis e/ou Toxocara cati em atividades de trabalho.

B86 Escabiose [sarna]  Exposição a Sarcoptes scabiei em atividades de trabalho.

U06.9 Doença pelo Zika vírus, não especificada  Exposição a mosquito (Aedes aegypti), transmissor do arbovírus da Zika

em atividades de trabalho.

U07.1 Doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2 

(COVID-19)

 Exposição a coronavírus SARS-CoV-2 em atividades de trabalho

LISTA B – Doenças Relacionadas ao Trabalho/ fatores de risco

Capítulo I - Algumas doenças infecciosas e parasitárias



LISTA B – Doenças Relacionadas ao Trabalho/ fatores de risco

Capítulo II - Neoplasias (tumores)

CID10 Doença Relacionada ao Trabalho 2019  Agentes e/ou Fatores de Risco 2019

C45 Mesotelioma  Exposição a asbesto ou amianto; e/ou erionita; e/ou fluoroedenita em 

atividades de trabalho; e/ou atividades de pintura.

C46 Sarcoma de Kaposi  Exposição a herpes simples tipo 1 (HVS-1) e/ou vírus da imunodeficiência 

humana (HIV) em atividades de trabalho.

C49 Neoplasia maligna do tecido conjuntivo e de outros tecidos 

moles

 Exposição a 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD); e/ou 

policlorofenóis ou seus sais de sódio em atividades de trabalho;

 Exposição a radiações ionizantes (iodo radioativo, incluindo iodo-131) em 

atividades de trabalho.

C50 Neoplasia maligna da mama  Exposição a agrotóxicos organoclorados (dieldrin); e/ou óxido de etileno; 

e/ou bifenilas policloradas (PCB) em atividades de trabalho;

 Exposição a radiações ionizantes (raios-X e/ou gama) em atividades de 

trabalho. 

 Jornada de trabalho em turno noturno

C51 Neoplasia maligna da vulva  Exposição a papilomavírus humano tipo 18 e/ou 33 e/ou vírus da 

imunodeficiência humana (HIV) em atividades de trabalho.



LISTA B – Doenças Relacionadas ao Trabalho/ fatores de risco

Capítulo V - Transtornos mentais e comportamentais

CID10 Doença Relacionada ao Trabalho 2019 Agentes e/ou Fatores de Risco 2019

F02.8 Demência em outras doenças específicas 

classificadas em outros locais

 Exposição a manganês e seus compostos tóxicos; e/ou monóxido de carbono; e/ou sulfeto de hidrogênio; e/ou outras 

substâncias asfixiantes; e/ou dissulfeto de carbono; e/ou metais tóxicos; e/ou mercúrio; e/ou chumbo e seus compostos 

tóxicos; e/ou arsênio; e/ ou derivados organometálicos (chumbo tetraetila e organoestanho) em atividades de trabalho. 

F13.2 Transtornos mentais e comportamentais devidos 

ao uso de sedativos e hipnóticos - síndrome de 

dependência

 Exposição a bromo e/ou cloro e/ou iodo em atividades de trabalho;

 Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica 

das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou 

interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação 

no trabalho e/ou risco de morte e trauma no trabalho; 

 Desemprego

F13.2 Transtornos mentais e comportamentais devidos 

ao uso de sedativos e hipnóticos - síndrome de 

dependência

 Exposição a bromo e/ou cloro e/ou iodo em atividades de trabalho;

 Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica 

das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou 

interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação 

no trabalho e/ou risco de morte e trauma no trabalho; 

 Desemprego

F33 Transtorno depressivo recorrente  Exposição a tolueno e outros solventes aromáticos neurotóxicos; e/ou chumbo e seus compostos tóxicos; e/ou 

tricloroetileno e/ou tetracloroetileno e/ou tricloroetano e/ou outros solventes orgânicos halogenados neurotóxicos; e/ou 

brometo de metila; e/ou manganês e seus compostos tóxicos; e/ou mercúrio e seus compostos tóxicos; e/ou dissulfeto de 

carbono; e/ou outros solventes orgânicos; e/ou agrotóxicos, em atividades de trabalho.

 Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica 

das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou 

interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação 

no trabalho e/ou risco de morte e trauma no trabalho; 

 Desemprego



LISTA B – Doenças Relacionadas ao Trabalho/ fatores de risco

Capítulo V - Transtornos mentais e comportamentais

F 41 – Transtornos ansiosos, 

outros

 Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou 

característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente 

de trabalho; e/ou interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no 

trabalho; e/ou discriminação no trabalho e/ou risco de morte e trauma no trabalho; 

 Desemprego

F43 - Reações ao “stress” 

grave e transtornos de 

adaptação

 Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou 

característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente 

de trabalho; e/ou interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no 

trabalho; e/ou discriminação no trabalho e/ou risco de morte e trauma no trabalho; 

 Desemprego

F43.1 - Estado de "Stress" Pós-

Traumático

 Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou 

característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente 

de trabalho; e/ou interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no 

trabalho; e/ou discriminação no trabalho e/ou risco de morte e trauma no trabalho; 



LISTA B – Doenças Relacionadas ao Trabalho/ fatores de risco

Capítulo V - Transtornos mentais e comportamentais

F43.2- Transtornos de 

adaptação

 Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; 

e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou 

condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou 

violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho e/ou risco de morte e 

trauma no trabalho; 

 Desemprego

Z73.0

Esgotamento (Burnout)

 Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; 

e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou 

condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou 

violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho e/ou risco de morte e 

trauma no trabalho; 



Número de diagnósticos/categorias, conforme capítulo da CID-10, na versão de 1999 e versões produzidas durante o 

processo de atualização 2020 da Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho (LDRT) do Brasil, 2019-2020. 

Capítulo da CID-10 Códigos da CID-10 Quantidade de doenças, por categoria de CID-101 



Desfechos 

01 de setembro de 2020 - publicada no Diário Oficial da União a Portaria nº 2.309/GM/MS, que alterou a Portaria de 

Consolidação nº 5/2017, e atualizou a Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho (LDRT), “a ser adotada como 

referência das doenças e agravos oriundos do processo de trabalho”11.

02 de setembro de 2020 - publicada a Portaria nº 2.345/GM/MS, que tornou sem efeito a portaria que atualizou a 

Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho (LDRT) em 2020. 

08 de setembro de 2020 - publicada a Portaria nº 2.384/GM/MS, que retoma a vigência da versão 1999 da LDRT. 

 Tais decisões governamentais provocaram mobilização de setores da sociedade contrários à revogação da LDRT-

2020. O Conselho Nacional da Saúde recomendou a adoção da atualização nas práticas do SUS e, como citado no 

texto, a Secretaria Estadual de Saúde da Bahia incorporou à legislação estadual. 



Considerações finais  

Finalidade – uso clínico e epidemiológico 

O Conselho Federal de Medicina (CFM), por meio da Resolução nº 2.183/2018, 

regulamenta o exercício profissional dos médicos que atendem o trabalhador quanto 

a questões como diagnósticos e estudo da relação doença-trabalho, orientação ao 

trabalhador sobre a natureza da sua doença e notificação dos ART aos sistemas de 

informação 

Apoio as ações de VISAT – Vigilância Epidemiológica e dos ambientes e condições 

de trabalho  

LDRT não é exaustiva

Necessidade de atualização permanente 



A Bahia nos inspira e anima a prosseguir na luta  



A incorporação da LDRT na Bahia

Resolução CES-BA nº 23 , 9 dez 2020

Portaria Sesab nº 31, 14 jan 2021



Finalidades da LDRT no âmbito do SUS

1.Orientar o uso clínico-epidemiológico, de forma a permitir a qualificação da 

atenção integral à Saúde do Trabalhador.

2.Facilitar o estudo da relação entre o adoecimento e o trabalho.

3.Adotar procedimentos de diagnóstico.

4.Elaborar projetos terapêuticos mais acurados.

5.Orientar as ações de vigilância e promoção da saúde em nível individual e 

coletivo.



Por que aprovar a LDRT para o SUS-Bahia?

Necessidade de atualização dos instrumentos, tecnologias e parâmetros técnicos

que orientam as ações de vigilância em saúde e de atenção integral à saúde da população, 

de modo a acompanhar a produção e a evolução do conhecimento técnico-científico e 

as mudanças no mundo do trabalho.

Atribuições e responsabilidades do SUS, em seus âmbitos de gestão, quanto ao 

desenvolvimento e produção de normas técnicas, orientações, instrumentos e 

tecnologias para o aprimoramento das ações de promoção, proteção e atenção à 

saúde da população, nelas incluídas as ações de vigilância epidemiológica dos agravos, 

acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, de vigilância de ambientes e processos de 

trabalho e de atenção integral à população trabalhadora no estado da Bahia.



Por que aprovar a LDRT para o SUS-Bahia?

Importante ferramenta para uso clínico e epidemiológico para prover

atenção integral à saúde dos trabalhadores e trabalhadoras, no âmbito dos

serviços de saúde no Brasil e na Bahia; que se destina a orientar tanto as

ações de atenção à saúde, médicos e demais profissionais das equipes de

saúde para a investigação clínica diagnóstica de patologias potencialmente

relacionadas ao trabalho, quanto o planejamento e desenvolvimento das

ações de vigilância epidemiológica e de vigilância nos ambientes e

processos de trabalho.

Desafio: divulgação para ampliação de sua utilização



O B R I G A D A!


