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APRESENTAÇAO 
A Lei Federal nº 8.080 de 1990, em seu art. 5 °, estabelece entre os objetivos 

do Sistema Único de Saúde (SUS), a execução de ações de Saúde do Trabalhador. 
Essas atividades tem como objetivo a promoção, a proteção, a recuperação e a 
reabilitação da saúde dos trabalhadores. A implementação dessas políticas 
relacionadas à Saúde do Trabalhador devem abranger estudos, pesquisas e 
avaliações que corroborem para o controle dos riscos e agravos potenciais à 
saúde relacionados ao processo de trabalho. 

O Centro de Referência em Saúde do Trabalhador de Caxias do Sul 
(CEREST/Serra), inserido nessa política, objetiva realizar ações de promoção, 
prevenção, pesquisa e vigilância na Saúde do Trabalhador. Esse serviço abrange 
os 49 municípios da 5 ª Coordenadoria Regional de Saúde e dentre suas funções, 
está a de oferecer retaguarda técnica às Vigilâncias em Saúde do Trabalhador 
(VISAT) para essa área. 

Nessa expectativa, considerando as atualizações das legislações referentes 
aos sistemas de informação em saúde, a revisão deste Manual, tem o objetivo de 
guiar os serviços no preenchimento das fichas de notificações de agravos 
relacionados ao trabalho, a fim de qualificar as informações, e assim gerar 
relatórios mais condizentes com a realidade local. Considera-se que a escassez e 
a inadequação das informações sobre a real situação da saúde dos trabalhadores 
dificultam a definição de prioridades para o planejamento e intervenções em 
saúde. Além de dificultar a elaboração de instrumentos importantes que 
contribuam para a melhoria da qualidade de vida do trabalhador. 

Destaca-se, ainda, que respaldar os municípios, a partir do perfil 
epidemiológico, possibilita o planejamento de ações de vigilância, prevenção e 
promoção da saúde que contemplem as reais necessidades dos trabalhadores, e, 
dessa forma, concorrer para o estabelecimento de ambientes de trabalho cada 
vez mais dignos e seguros. 

"Segurança no trabalho é a arte de preservar a vida." 



1. BASES CONCEITUAIS DA SAUDE DO TRABALHADO

Trabalho 

- Trabalho: é qualquer atividade física ou intelectual, realizada pelo ser humano,
cujo objetivo é fazer, transformar ou obter algo para realização pessoal e para o

desenvolvimento econômico.

- Trabalhadores: todos os homens e mulheres que exercem atividades para
sustento próprio e/ou de seus dependentes, qualquer que seja sua forma de
inserção no mercado de trabalho, nos setores formais ou informais da economia.
Estão incluídos nesse grupo os trabalhadores que exercem sua ocupação como
empregados avulsos, assalariados, trabalhadores agrícolas, autônomos,
domésticos, servidores públicos, cooperativados e empregadores
(particularmente, os proprietários de micro e pequenas unidades de produção).
São também considerados trabalhadores aqueles que exercem atividades não
remuneradas habitualmente, em ajuda a membro da unidade domiciliar que tem
uma atividade econômica, os aprendizes e estagiários e aqueles,
temporariamente ou definitivamente afastados do mercado de trabalho por
doença, aposentadoria ou desemprego.

- Trabalho Infantil: é o conjunto de ações e atividades desempenhadas por
crianças (com valor econômico direto ou indireto) que as inibe de viver
plenamente sua condição de infância e adolescência. Refere-se a qualquer tipo de
atividade efetuada por crianças e adolescentes de modo obrigatório, regular,
rotineiro, remunerado ou não, em condições por vezes desqualificadas e que
põem em risco o seu bem-estar físico, psíquico, social e moral, limitando suas
condições para um crescimento e desenvolvimento saudável e seguro.



A Constituição Federal estabelece a proibição de trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre a pessoas menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos (artigo 7°, inciso XXXIII). 
Quando na condição de aprendiz, a atividade laboral deve ocorrer em horários e 
locais que não impeçam a frequência à escola e não prejudiquem a formação e o 
adequado desenvolvimento físico, psíquico, moral e social. 

- Trabalho análogo à escravidão: caracteriza-se pela submissão do trabalhador
a trabalho exigido sob ameaça de punição, com uso de coação, realizado de
maneira involuntária; o cerceamento do uso de qualquer meio de transporte por
parte do trabalhador, com o fim de retê-lo no lo cal de trabalho em razão de
dívida contraída com o empregador ou preposto, caracterizando isolamento
geográfico; a manutenção de segurança armada com o fim de reter o trabalhador
no local de trabalho em razão de dívida contraída com o empregador ou
preposto; e/ou a retenção de documentação pessoal do trabalhador, com o fim
de reter o trabalhador no local de trabalho.

- Agravos relacionados ao trabalho: são doenças, danos, distúrbios,
sofrimentos ou lesões causados ou agravados pelo trabalho, que implicam
prejuízo à saúde de um indivíduo ou de uma população.

Acidentes de Trabalho 

- Acidente de trabalho: todo caso de acidente por causas não naturais
compreendidas por acidentes e violências (Capítulo XX da CID-1 O V01 a Y98)
que provoca lesão corporal ou perturbação funcional, podendo causar a perda
ou redução temporária ou permanente da capacidade para o trabalho e
morte.



- Acidente de Trabalho (Típico): ocorrem durante o exercício do trabalho, quando

o trabalhador estiver realizando atividades relacionadas à sua função ou a serviço do

empregador ou representando os interesses do mesmo.

- Acidente de trajeto (Acidente de Percurso): é o acidente que ocorre no

percurso entre a residência e o trabalho.

Outros Tipos de Acidente de Trabalho: 

- Acidente de Trabalho com Exposição a Material Biológico: todo caso de

acidente de trabalho ocorrido com quaisquer categorias profissionais, envolvendo

exposição direta ou indireta do trabalhador a material biológico (orgânico)

potencialmente contaminado por patógenos (vírus, bactérias, fungos, príons e

protozoários), por meio de material perfurocortante ou não.

- Intoxicações Exógenas Relacionadas ao Trabalho: todo aquele indivíduo

que, tendo sido exposto a substâncias químicas (agrotóxicos, medicamentos,

produtos de uso doméstico, cosméticos e higiene pessoal, produtos

químicos de uso industrial, drogas, plantas e alimentos e bebidas), apresente

sinais e sintomas clínicos de intoxicação e/ou alterações laborais provavelmente

ou possivelmente compatíveis.

- Acidente de Trabalho com Animais Peçonhentos: ocorre quando há

evidências clínicas de envenenamento, específicas para cada tipo

de animal, independentemente do animal causador do acidente ter sido

identificado ou não. Os principais animais peçonhentos que causam acidentes

no Brasil são algumas espécies de serpentes, de escorpiões, de aranhas, de

lepidópteros (mariposas e suas larvas), de himenópteros (abelhas, formigas e

vespas), de coleópteros (besouros), de quilópodes (lacraias), de peixes, de cnidários

(águas-vivas e caravelas), entre outros.



- Violência Relacionada ao Trabalho: toda ação voluntária de um indivíduo ou
grupo contra outro indivíduo ou grupo que venha a causar danos físicos ou
psicológicos, ocorrida no ambiente de trabalho, ou que envolva relações
estabelecidas no trabalho. Também se considerada violência relacionada ao trabalho
toda forma de privação e infração de princípios fundamentais e direitos trabalhistas
e previdenciários; a negligência em relação às condições de trabalho; e a omissão de
cuidados, socorro e solidariedade diante de algum infortúnio, caracterizados pela
naturalização da morte e do adoecimento relacionados ao trabalho.

Doenças Relacionadas ao Trabalho 

- Doença relacionada ao trabalho: é a doença produzida, desencadeada ou
agravada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade ou adquirida
em função de condições especiais em que o trabalho é realizado. A análise do caso
pelo médico é que irá determinar o Nexo Causal, também conhecido como nexo
etiológico ou relação de causalidade. O nexo causal consiste no vínculo que
estabelece uma relação de causa e consequência entre dois fatos. As doenças
endêmicas contraídas no exercício do trabalho também são caracterizadas como
doenças relacionadas ao trabalho.

O Ministério da Saúde define uma Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho a 
ser adotada como referência dos agravos originados no processo de trabalho para 
uso clínico e epidemiológico por meio da Portaria GM/MS nº 1.339/1999, atualizada 
pela Portaria de Consolidação nº 5/2017. 

Doenças de notificação: 

- Câncer relacionado ao trabalho: todo o caso de câncer que tem entre seus
elementos causais a exposição a fatores, agentes e situações de risco presentes no
ambiente e processo de trabalho, mesmo após a cessação da exposição.



- Dermatose Ocupacional: toda alteração da pele, mucosas e anexos, direta ou
indiretamente causadas, mantidas ou agravadas pelo trabalho, relacionadas á
exposição a agentes químicos, biológicos ou físicos, e ainda a quadros psíquicos,
podendo ocasionar afecções do tipo irritativa (a maioria) ou sensibilizante, que foi
confirmado por critérios clínicos, epidemiológicos ou laboratoriais.

Podem ser consideradas dermatoses ocupacionais doenças do grupo CID-1 O L23 

e L24 (dermatites), LSO (urticárias de contato), LSS a L59 (transtornos da pele e do 
tecido subcutâneo relacionados com a radiação), entre outras doenças do Capítulo 
XII - Doenças de Pele e do Tecido Subcutâneo. 

- Lesões por Esforços Repetitivos/Distúrbios Osteomusculares
Relacionados ao Trabalho - LER/DORT: todas as doenças, lesões e síndromes
que afetam o sistema músculo esquelético, causadas, mantidas ou agravadas pelo
trabalho (CID-1 O GS0-59, G90-99, M00-99). Em geral caracterizam-se pela ocorrência
de vários sintomas inespecíficos, concomitantes ou não, que podem aparecer aos
poucos, tais como dor crônica, parestesia, fadiga muscular, manifestando-se
principalmente no pescoço, coluna vertebral, cintura escapular, membros superiores
ou inferiores.

- Perda Auditiva Induzida por Ruído - PAIR: caracteriza-se pela diminuição
gradual da acuidade auditiva, decorrente da exposição continuada ao ruído,
associado ou não a substâncias químicas, no ambiente de trabalho. É sempre
neurossensorial, geralmente bilateral, irreversível e passível de não progressão uma
vez cessada a exposição ao ruído.

- Pneumoconioses: Conjunto de doenças pulmonares causadas pela inalação e
acúmulo de poeira inorgânicas nos pulmões com reação tissular à presença dessas
poeiras, devido exposição no ambiente ou processo de trabalho. Podem abranger os
seguintes grupos:



a) Pneumoconiose: causada pela inalação de poeiras contendo sílica livre
cristalina.
b) Pneumoconiose dos trabalhadores do carvão: causada pela inalação de
poeiras de carvão mineral.
c) Asbestose: causada pela inalação de fibras de asbesto ou amianto.
d) Pneumoconiose devido a outras poeiras inorgânicas: beriliose (exposição
ao berílio); siderose (exposição a fumos de óxido de ferro) e estanhose (exposição
a estanho).
e) Pneumoconiose por poeiras mistas: englobam pneumoconioses com
padrões radiológicos diferentes, de opacidades regulares e irregulares, devidas à
inalação de poeiras de diversos tipos de minerais, com significativo grau de
contaminação por sílica livre, porém sem apresentar o substrato
anatomopatológico típico de silicose.

- Transtorno Mental Relacionado ao Trabalho: todo caso de sofrimento
emocional em suas diversas formas de manifestação tais como: choro fácil,
tristeza, medo excessivo, doenças psicossomáticas, agitação, irritação,
nervosismo, ansiedade, taquicardia, sudorese, insegurança, entre outros sintomas
que podem indicar o desenvolvimento ou agravo de transtornos mentais
utilizando os CID - 1 O: Transtornos mentais e comportamentais (FOO a F99),
Alcoolismo (Y90 e Y91 ), Síndrome de Burnout (Z73.0), Sintomas e sinais relativos à
cognição, à percepção, ao estado emocional e ao comportamento (R40 a R46),
Pessoas com riscos potenciais à saúde, relacionados com circunstâncias
socioeconômicas e psicossociais (ZSS a Z65), Circunstância relativa às condições
de trabalho (Y96) e Lesão autoprovocada intencionalmente (X60 e X84), os quais
tem como elementos causais fatores de risco relacionados ao trabalho, sejam
resultantes da sua organização e gestão ou por exposição a determinados
agentes tóxicos.



Atenção: 

- Os casos de suicídio, tentativas de suicídio ou violência autoprovocada que têm
como fatores de risco o ambiente e o processo de trabalho devem ser notificados na
Ficha de Transtornos Mentais Relacionados ao Trabalho e na Ficha de Violência
interpessoal/autoprovocada, marcando como "Sim" o campo 66 - Violência
Relacionada ao Trabalho.

- Quando o suicídio ou tentativa de suicídio relacionado ao trabalho forem
relacionados a alguma substância química (agrotóxicos por exemplo) além dessas
fichas, deve-se preencher a Ficha de Intoxicação Exógena.

2. NOTIFICAÇOES DE AGRAVOS RELACIONADOS AO TRABALHO
O monitoramento das notificações dos agravos relacionados ao trabalho, bem 

como suas causas, possibilitam a identificação do real impacto dos acidentes e 
doenças na vida do trabalhador. As notificações relacionadas ao trabalho estão 
regulamentadas pelo anexo V da Portaria de Consolidação GM/MS nº 4/2017 que 
dispõe sobre a consolidação das normas, sistemas e subsistemas do Sistema Único de 
Saúde. Portanto, faz-se necessário monitorar e qualificar a coleta desses dados, a fim de 
direcionar intervenções adequadas (planejamento de atividades educativas e 
preventivas, por exemplo) que corroborem para a diminuição dos danos tanto do 
trabalhador como do empregador. 

No Rio Grande do Sul existem dois sistemas para notificação de agravos 
relacionados ao de trabalho: o Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN) e o 
Sistema de Informações em Saúde do Trabalhador (SIST). O SIST e SINAN são 
complementares e excludentes, portanto cada agravo deve ser notificado em seu 
respectivo sistema. 



 O SINAN é definido pela Portaria GM/MS nº 264/2020 e Portaria de 
Consolidação GM/MS nº 5/2017, atualizado pela Nota Técnica de Orientação para 
Notificações de Agravos nº 01/2020 - DVST/CEVS/SES. A partir desta Nota Técnica, 
a notificação das seguintes doenças relacionadas ao trabalho passa a ser 
Universal e devem ser notificadas em suas respectivas fichas de SINAN: 

1. Acidente de trabalho - todos

• Covid-19: após a investigação epidemiológica, os casos de COVID -19 em

que a relação com o trabalho for confirmada, incluindo óbitos, devem também 

ser notificados na ficha Acidente de Trabalho (CID-1 O da situação causadora: Y96; 

diagnóstico da lesão: B34.2). 

2. Acidente de trabalho com exposição a material Biológico

3. Intoxicação Exógena, relacionadas ao trabalho, por substâncias químicas,

incluindo agrotóxicos, gases tóxicos e metais pesados

4. Acidentes com Animais Peçonhentos (em ambiente de trabalho)

5. Violência doméstica e/ou outras violências, incluindo trabalho infantil

6. Câncer relacionado ao trabalho

7. Dermatoses ocupacionais

8. Lesões por Esforços Repetitivos/Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao

Trabalho (LER/DORT)

9. Perda auditiva induzida por ruído (PAIR), relacionada ao trabalho

1 O. Pneumoconioses relacionadas ao trabalho

11. Transtornos mentais relacionados ao trabalho

A notificação deve ser feita no serviço que presta o PRIMEIRO ATENDIMENTO do 
acidente (ou que define o diagnóstico da doença) e para qualquer trabalhador, seja 
ele formal, informal, autônomo ou estatutário, sendo que é obrigatória a todos os 
profissionais de saúde: médicos, enfermeiros, odontólogos, médicos veterinários, 



biólogos, biomédicos, farmacêuticos e outros no exercício da profissão, bem como 

os responsáveis por organizações e estabelecimentos públicos e particulares de 

saúde e de ensino. 

Esses agravos são de notificação compulsória o que significa que a comunicação 

obrigatória à autoridade de saúde. A periodicidade da comunicação de doença, 

agravo ou evento de saúde pública, pode ser imediata ou semanal (Tabela 1 ). 

Tabela 1 - Lista Nacional de Notificação Compulsória de interesse para a Saúde do Trabalhador 

Nº DOENÇA OU AGRAVO (Ordem alfabética) 
Periodicidade de notificação 

Imediata (até 24 horas) Semanal 

1 a. Acidente de trabalho com exposição a material biológico X 

b. Acidente de trabalho X 

2 Acidente por animal peçonhento X 

Intoxicação Exógena (por substâncias químicas, incluindo agrotóxicos, 
3 gases tóxicos e metais pesados) X 

4 a. Violência doméstica e/ou outras violências X 

b. Violência sexual e tentativa de suicídio X 

5 Doenças relacionadas ao trabalho 

a. Câncer relacionado ao trabalho X 

b. Dermatoses ocupacionais X 

c. Transtornos mentais X 

d. Pneumoconiose X 

e. LER/DORT X 

f. PAIR X 

 O 51ST, conforme Decreto Estadual N° 40.222 de 02 de agosto de 2000, trata-se de 

um sistema estadual acessado pela Vigilância em Saúde do Trabalhador de 

cada município que destina-se à notificação dos agravos não contemplados pelo 

SINAN. Nesse sistema podem ser notificados acidentes ou doenças relacionadas ao 

trabalho não citados anteriormente (Exemplo: distúrbio de voz relacionado ao 

trabalho). 



3. INFORMAÇOES ESSENCIAIS PARA AVALIAR INDICADORES

DE SAUDE DO TRABALHADOR
Todos os campos constante nas fichas de SINAN tem relevância na análise do 

evento epidemiológico que está sendo notificado, seja ele, acidente de trabalho, 

acidente por animal peçonhento, intoxicação exógena ou doenças relacionadas 

ao trabalho. Quando mais variáveis forem incluídas nas fichas, mais chances se 

tem de identificar associações estatística importantes, as quais podem corroborar 

no direcionamento de políticas públicas, intervenções, além de compreender o 

evento em si. Salienta-se que, independentemente do sistema em que se esta 

notifica, é importante o preenchimento de todos os dados, pois há campos 

obrigatórios/essenciais que são necessários para o envio dos dados para o 

Ministério da Saúde. Dentre eles, destacam-se: 

• Data de nascimento;

• Ocupação (o que o trabalhador estava fazendo na ocasião do acidente/qual a

profissão? evitar o registro das ocupações de estudante, dona de casa, 

aposentado/pensionista e desempregado crônico); 

• Atividade de trabalho (qual o ramo produtivo? o que o trabalhador ou a

empresa faz/produz?); 

• Situação causadora do agravo/acidente (qual o objeto ou a situação que

provocou a lesão?); 

• CID-1 O (qual o tipo de lesão e a parte do corpo atingida?); e

• Evolução do caso (qual foi o desfecho?).

O monitoramento dessas informações permitem identificar perfil dos 

trabalhadores acidentados, os tipos de acidentes mais frequentes, as ocupações e 



os ramos produtivos mais expostos e a necessidade de serviços especializados 

para essa demanda, por exemplo. 

Também é importante descrever como aconteceu o acidente especificando a 

lesão e o segmento atingido para que a notificação seja clara, completa e retrate 

a realidade. 

Ocupação 

A Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) é o documento normalizador do 

reconhecimento, da nomeação e da codificação dos títulos e conteúdos das 

ocupações do mercado de trabalho brasileiro. 

A CBO é uma metodologia fundamental para as estatísticas de 

emprego-desemprego, para o estudo das taxas de acidentes de trabalho, 

natalidade e mortalidade das ocupações, para o planejamento das reconversões 

e requalificações ocupacionais, na elaboração de currículos, no planejamento da 

educação profissional, no rastreamento de vagas, e dos serviços de 

intermediação de mão de obra. 

A estrutura básica da CBO, foi elaborada em 1977 e, desde sua publicação, 

sofreu atualizações pontuais, sem modificações estruturais e metodológicas, 

sendo que a última revisão foi realizada em 2002. 

A estrutura da CBO é um conjunto de códigos e títulos composto por 6 dígitos: 

• 1 ° dígito - grandes grupos;

• 2° dígito - subgrupos principais; 

• 3° dígito - subgrupos; 

• 4° dígito - grupos de base ou famílias ocupacionais.

A partir do 5° e do 6° dígito, os códigos formam 2.511 ocupações e 7.419 títulos
• A • 

s1non1mos. 



 Considera-se como ocupação, a função, cargo, profissão ou ofício 
desempenhado por uma pessoa numa atividade econômica. Na dúvida, é 
importante pedir para a pessoa explicar um pouco o que faz normalmente em 
seu trabalho e registrar por extenso a resposta. Para o trabalhador que tenha 
duas ocupações (ou para aposentados e estudantes, por exemplo), registre a 
que ele exercia no momento do acidente. 

Exemplo: CBO: 5143-1 O -Auxiliar de manutenção predial 

Grande grupo 5: trabalhadores DOS SERVIÇOS, VENDEDORES DO COMÉRCIO EM 
LOJAS E MERCADOS; 
Subgrupo Principal 51: trabalhadores dos serviços; 
Subgrupo 514: trabalhadores NOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, 
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS E LOGRADOUROS; 
Família Ocupacional 5143: Trabalhadores nos serviços de manutenção de 
edificações 

Ocupações: 5143-05 - Limpador de vidros 
5143-1 O - Auxiliar de manutenção predial 
5143-15 - Limpador de fachadas 
5143-20 - Faxineiro 
5143-25 - Trabalhador da manutenção de edificações 
5143-30 - Limpador de piscinas 

Sinônimos: 5143-1 O - Auxiliar de manutenção de edificações, 
5143-1 O - Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica 

Neste manual, para facilitar a busca por palavras-chave, elencaremos a CBO até 
as famílias ocupacionais (Anexo 1 ). A partir do código das famílias ocupacionais 
ou de suas palavras-chave é possível fazer busca SINAN, ou então no site do 



Ministério do Trabalho e Emprego. 

http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/pesquisas/BuscaPorTitulo.jsf;jsessioni 

d=1a96iOHzBAUKdKe6iUmxCFFz.slave13:mte-cbo 

Atividade econômica 

Atividade econômica é fruto de um processo que engloba a entrada de 

recursos, o processo de produção e a saída de produtos ou serviços. A 

Classificação Nacional das Atividades Econômicas (CNAE) possibilita a agregação 

de estabelecimentos e empresas de acordo com a similaridade (características de 

produção ou prestação de serviços), a articulação intersetorial e a comparação de 

dados. 

O seu uso possibilita uma maior compreensão sobre os riscos de saúde aos 

quais o trabalhador pode ser estar sujeito, dado que pessoas com mesma 

ocupação podem estar em locais com processos de produção distintos. Munido 

desta e de outras informações, os trabalhadores da saúde poderiam exercer ações 

de promoção e vigilância mais racionais e direcionadas, reconhecendo alguns 

riscos aos quais os trabalhadores podem estar sujeitos. 

A primeira relação da CNAE foi publicada no ano de 1994, após uma revisão 

extensa sob coordenação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Em 2002, houve uma nova atualização, a CNAE 1.0, a qual ainda é utilizada tanto 

no SINAN como no 51ST. No entanto em 2007 foi publicada a CNAE 2.0, sendo essa 

posteriormente alterada em 201 O.

No Brasil, a CNAE é discutida pela Comissão Nacional de Classificação 

(CONCLA). Em sua página da internet 

(http://cnae.ibge.gov.br /busca-on I i ne-cnae.htm 1 ?view=atividades) é possível 

encontrar toda a relação e hierarquia da CNAE e a tabela de conversão CNAE 2.0 

para 1.0 (vice-versa). 

http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/pesquisas/BuscaPorTitulo.jsf;jsessioni d=1a96iOHzBAUKdKe6iUmxCFFz.slave13:mte-cbo
http://cnae.ibge.gov.br /busca-on I i ne-cnae.htm 1 ?view=atividades


A estrutura da CNAE é formada por 5 dígitos e hierarquizada em cinco níveis: 

• 21 seções;

• 87 divisões;

• 285 grupos;

• 672 classes; e

• 1.318 subclasses.

É importante registrar por extenso a principal finalidade ou o ramo do 

negócio, da firma, da empresa, da instituição ou da entidade a que a pessoa 

trabalha. Caso trabalhe por conta própria ou é empregador, registrar a 

natureza da atividade exercida. Procure identificar com detalhes o ramo de 

atividade econômica, por exemplo: atividade de comércio de automóveis; ou 

serviços em empresa de construção civil de prédios/casa; cozinheira em hospital; 

cozinheira em restaurante; escola pública; escola particular. 

Exemplo: local de trabalho - supermercado 
Seção G: Comércio; reparação de veículos automotores, objetos pessoais e 

domésticos 

Divisão 52: Comércio varejista e reparação de objetos pessoais e domésticos 

Grupo 52.1: Comércio varejista não especializado 

Classe 52.1-24 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância 

de produtos alimentícios, com área de venda entre 300 e 5.000 metros quadrados 

- supermercados

Neste manual, para facilitar a busca por código e palavras-chave, serão 

elencados os grupos da CNAE na versão 1.0, utilizada pelo SINAN (Anexo 2), e, a 

partir do código dos grupos ou de suas palavras-chave, é possível utilizar sua 

ferramenta de busca. 






























































































































