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AGRAVOS DE SAÚDE
DO TRABALHADOR

Conheça os acidentes e 
as doenças que podem 

afetar a sua saúde.

DERMATOSE
OCUPACIONAL

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 toda alteração das mucosas, pele e seus anexos 
que seja direta ou indiretamente causada, condicionada, 
mantida ou agravada por agentes (químicos, físicos e 
biológicos), presentes na atividade ocupacional ou no 
ambiente de trabalho.

 

• Ressecamento da pele na área de contato;
• Descamação com ou sem eritema (vermelhidão);
• Ulceração na área de contato com posterior necrose;  
• Lesões ao redor das unhas (periungueais);
• Alteração nas unhas;
• Irritação de pele e mucosas;
• Manchas na pele;
• Alteração na cor da pele hipopigmentação ou 
hiperpigmentação;
• Calosidades;
• Edema (inchaço);
• Vesículas (bolhas pequenas) com líquido que pode ser 
seroso, sangue ou pus;
• Ardor, queimação e dor;
• Prurido (coceira).

Os agentes químicos comuns são: 
• Irritantes: cimento, solventes, óleos de corte e 

DERMATOSE OCUPACIONAL

PRINCIPAIS AGENTES CAUSADORES

TRATAMENTO

EXEMPLOS DE OCUPAÇÕES DE RISCOSINAIS E SINTOMAS FREQUENTES

detergentes.
• Alérgenos: aditivos da borracha, níquel, cromo e 
cobalto como contaminantes do cimento, resinas etc.
Os agentes físicos comuns são: 
• Radiações não ionizantes, calor, frio, eletricidade.
Os agentes biológicos mais comuns:
• Bactérias, fungos, leveduras, vírus e insetos.
• Bactérias: más condições de higiene pessoal associadas a 
traumatismo e ferimentos de origem ocupacional podem 
ser fatores agravantes, produzindo complicações como, por 
exemplo, foliculites, impetigo etc.
• Fungos e leveduras: como exemplo, a monilíase 
interdigital, nas mãos de trabalhadores expostos à 
umidade sem a devida proteção; as dermatofitoses, em 
tratadores de animais, atendentes de saunas; a 
esporotricose, em jardineiros, horticultores; a 
blastomicose, em trabalhadores de abertura de 
caminhos em matas.

• Trabalhador rural;
• Marceneiros e carpinteiros;
• Soldadores;
• Pintores;
• Trabalhadores da construção civil;
• Trabalhadores de limpeza e saneamento;
• Entre outros.

O tratamento das dermatoses ocupacionais varia de acordo 
com a gravidade das lesões e com as causas que as 
determinam e deve ser orientado por especialista, pois 
medicamentos de uso tópico e/ou medicação sistêmicas, se 
mal utilizados, podem determinar iatrogenia, causando 
sensibilização ou agravando o quadro preexistente.

A Dermatose Ocupacional 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


