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AGRAVOS DE SAÚDE
DO TRABALHADOR

Conheça os acidentes e 
as doenças que podem 

afetar a sua saúde.

ATG - ACIDENTE
DE TRABALHO
GRAVE

Notificação Compulsória

1 - Acidente de Trabalho com Material Biológico;

2 - Acidente de Trabalho Grave: Acidente com 

mutilações, com crianças e adolescentes ou fatal;

3 - Câncer Relacionado ao Trabalho;

4 - Dermatose Ocupacional; 

5 - LER/DORT - Lesão por Esforço Repetitivo/Distúrbios 

Osteomusculares Relacionados ao Trabalho;

6 - PAIR - Perda Auditiva Induzida por Ruído;

7 - Pneumoconiose;

8 - Transtornos Mentais Relacionados ao Trabalho;

9 - Intoxicação Exógena Relacionada ao Trabalho.



EM CASO DE ACIDENTES OU DOENÇAS DO TRABALHO, PROCURE A UNIDADE DE SAÚDE MAIS PRÓXIMA.

É o evento súbito ocorrido no trabalho, independentemente 
da situação empregatícia e previdenciária do trabalhador 
acidentado, e que acarreta dano à saúde, potencial ou imediato, 
provocando lesão corporal ou perturbação funcional ou que causa, 
direta ou indiretamente a morte, a perda ou redução, permanente 
ou temporária, da capacidade para o trabalho.

Inclui-se ainda o acidente ocorrido em qualquer situação em que 
o trabalhador esteja representando os interesses da empresa ou 
agindo em defesa do seu patrimônio; assim como aquele 
ocorrido no trajeto da residência para o trabalho ou vice-versa.

Acidente de trabalho grave é aquele que acarreta 
mutilação, física ou  funcional, e que leva à lesão cuja natureza 
implique em comprometimento extremamente sério, 
preocupante; que pode ter consequências nefastas ou fatais.

Acidente de trabalho fatal é aquele que leva a óbito 
imediatamente após sua ocorrência ou que venha a ocorrer 
posteriormente, a qualquer momento, em ambiente 
hospitalar ou não, desde que a sua causa básica, intermediária 
ou imediata da morte seja decorrente do  acidente. 

ATG - ACIDENTE DE TRABALHO GRAVE

TIPOS

CRITÉRIOS PARA DEFINIÇÃO DOS CASOS 
DE ACIDENTE DE TRABALHO GRAVE

CRITÉRIOS PARA DEFINIÇÃO DOS CASOS DE 
ACIDENTES DE TRABALHO

Acidente de trabalho com crianças e adolescentes é 
aquele que acomete trabalhadores com menos de 18 anos de 
idade na data de sua ocorrência.

• Necessidade de tratamento em regime de internação hospitalar;
• Incapacidade para as ocupações habituais, por mais de 30 dias;
• Incapacidade permanente para o trabalho;
• Enfermidade incurável;
• Debilidade permanente de membro, sentido ou função;
• Perda ou inutilização do membro, sentido ou função;
• Deformidade permanente;
• Aceleração de parto;
• Aborto;
• Fraturas, amputações de tecido ósseo, luxações ou 
queimaduras graves;
• Desmaio (perda de consciência) provocado por asfixia, 
choque elétrico ou outra causa externa;
• Qualquer outra lesão: levando à hipotermia, doença 
induzida pelo calor ou inconsciência; requerendo ressuscitação; 
ou requerendo hospitalização por mais de 24 horas;
• Doenças agudas que requeiram tratamento médico em que 
exista razão para acreditar que resulte de exposição ao 
agente biológico, suas toxinas ou ao material infectado.

Deve-se considerar como caso todo acidente de trabalho - 
fatal, grave ou ocorrido com menor de 18 anos - em que 
existam evidências sugestivas de acidente, mesmo na 
vigência de  dúvidas. As evidências sugestivas devem ser 
baseadas no conhecimento acerca das atividades de 
trabalho existentes no território. Trata-se da identificação 
objetiva de sinais que permitem  supor que a vítima está 
trabalhando na ocasião em que sofreu o acidente ou a 
lesão. Como exemplo, podem-se citar lesões oculares, 
decorrentes de atividades de soldas, lesões cortantes, 
provocadas por ferramentas manuais ou motorizadas de 
uso típico na região de cobertura.   

O ATG - Acidente de Trabalho Grave é de notificação 
compulsória no Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação - SINAN.

O CEREST/MS é referência para o desenvolvimento da Política de 
Saúde do  Trabalhador  no  Estado do  Mato Grosso do Sul no 
planejamento e   desenvolvimento de ações de vigilância à   saúde 
dos trabalhadores,  abrangendo   formação de recursos humanos,  
comunicação e educação  permanente, vigilância nos   ambientes e 
processos de  trabalho,  estudos  epidemiológicos,  produção, 
sistematização e divulgação de informações, normatização, apoio e   
incentivo aos municípios para o desenvolvimento dessas ações.
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CEREST CORUMBÁ 
(67) 3907-5444 / Corumbá - MS

SERVIÇO DE SAÚDE DO TRABALHADOR AQUIDAUNA 
(67) 3241-7111 / Aquidauana - MS

SERVIÇO DE SAÚDE DO TRABALHADOR PONTA PORÃ 
(67) 3431-3844 / Ponta Porã - MS

CEREST DOURADOS 
(67) 3428-2494 / Dourados - MS

SERVICO DE SAÚDE DO TRABALHADOR NOVA ANDRADINA 
(67) 3441-4080 / Nova Andradina - MS

SERVIÇO DE SAÚDE DO TRABALHADOR TRÊS LAGOAS
(67) 3929-9951 / Três Lagoas - MS

SERVIÇO DE SAÚDE DO TRABALHADOR CAMPO GRANDE 
(67) 3301-4351 / Campo Grande - MS

CEREST CAMPO GRANDE (67) 3314-3718 / Campo Grande - MS

CEREST ESTADUAL (67) 3312-1100 / Campo Grande - MS{
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