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Saúde do trabalhador

• Portaria 1206, de 24/10/2013, 

da Secretaria de Atenção à Saúde,

Diário Oficial da União nº 208, em 25/10/ 2013:

• “altera o cadastramento dos Centros de Referência 
em Saúde do Trabalhador no Sistema de Cadastro 
Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES)”

• Foram incluídos alguns procedimentos realizados por 
CD e a inclusão do Cirurgião-Dentista (CBO 2232) 
como profissional que pode ser vinculado aos CERESTs
e às  Unidades de Vigilância em Saúde. 

• Cabe a nós, Cirurgiões-Dentistas do Trabalho, 
lutarmos para a inclusão nos CERESTs.



Saúde do trabalhador

• Procedimentos incluídos:

• 01.02.02.001-9 – Vigilância da situação de

saúde dos trabalhadores

• CBO aplicável: 2232-08 Cirurgião Dentista – clinico geral e 

2232-76 Cirurgião Dentista odontologia do Trabalho.

• 01.02.02.002-7 – Atividade Educativa em Saúde do 
Trabalhador

• CBO aplicável: 2232-08 Cirurgião Dentista – clinico geral e 

2232-76 Cirurgião Dentista odontologia do Trabalho.

• 01.02.02.003-5- Inspeção sanitária em Saúde do 
Trabalhador

• CBO aplicável: 2232-08 Cirurgião Dentista – clinico geral e 

2232-76 Cirurgião Dentista odontologia do Trabalho.



Saúde do trabalhador

• Procedimentos incluídos:

• 03.01.01.003-0- Consulta de profissionais de 
nível superior na atenção especializada (exceto

• médico)
• CBO incluído: 2232-76 Cirurgião Dentista-

odontologia do Trabalho.

• 03.01.01.003-0 Consulta de profissionais de 
nível superior na atenção Básica (exceto médico)

• CBO incluído: 2232-76 Cirurgião Dentista-
odontologia do Trabalho.



Saúde do trabalhador
• Resumo dos procedimentos e CBOs incluídos.

• 03.01.02.001-9 Acompanhamento de 

paciente portador de agravos relacionadas ao trabalho

• CBO incluído: 2232-76 Cirurgião Dentista- odontologia 
do Trabalho.

• 03.01.02.002-7 Acompanhamento de paciente 
portador de sequelas relacionadas ao trabalho

• CBO incluído: 2232-76 Cirurgião Dentista- odontologia 
do Trabalho.

• 03.01.02.003-5 Emissão de parecer sobre nexo-causal

• CBO incluídos 2232-08 Cirurgião Dentista – clinico geral 
e 2232-76 Cirurgião Dentista odontologia do Trabalho. 



Responsabilidade legal

• Medicina ocupacional: dados obtidos 

nos exames médicos, avaliação clínica, exames 
complementares,  conclusões e  medidas 
aplicadas > Registro em prontuário clínico 
individual.

• Guarda é do médico coordenador do PCMSO 
(ou seu sucessor), sendo que os registros 
deverão ser mantidos por período mínimo de 
vinte anos após o desligamento do trabalhador 
(Muller MP,2006)



Responsabilidade legal

• Em Odontologia: CEO(2012), art 18 >  

• guarda do prontuário é do dentista,

• trabalhador pode ter acesso, e obter uma cópia. 

• CEO, art 9: é dever fundamental elaborar e manter 
atualizados os prontuários na forma das normas em 
vigor, incluindo os prontuários digitais;

• CEO,  art 17: “É obrigatória a elaboração e a 
manutenção de forma legível e atualizada de 
prontuário e a sua conservação em arquivo próprio 
seja de forma física ou digital”, devendo ainda 
“manter no prontuário os dados clínicos necessários 
para a boa condução do caso...”(parágrafo único).



Responsabilidade legal

• Prontuário: O que anotar?

• todos os dados encontrados,

• incluir condições de trabalho> interferem na 
qualidade de saúde oral e geral dos 
trabalhadores, 

• presença do trabalhador em ambientes com a 
existência de agentes patogênicos pode levar ao 
aparecimento de dermatoses ocupacionais com 
consequentes manifestações bucais (Esteves, 
1982; Araújo, 1988, Costa, 2005).



Responsabilidade profissional

• Nas empresas, há realização de 5 diferentes
exames médicos: admissional, periódico, 
de retorno ao trabalho, de mudança de função e 
demissional.

• Estão entre as ações do Programa de Controle Médico 
de Saúde Ocupacional (PCMSO)

• periodicidade: anual ou bianual, de acordo com a 
exposição a riscos e consequente desencadeamento 
ou agravamento de doenças ocupacionais. 

• Da mesma forma, os exames em OT deveriam 
acompanhar o esquema implantado pela saúde 
ocupacional, visando examinar, diagnosticar e 
complementar as informações a respeito da saúde do 
trabalhador.
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