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o
Ano · CV· N 23.070

PORTARIA ESTADUAL SESAB Nº 31, DE 14 DE JANEIRO DE 2021
Institui a Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho para o Estado da Bahia - LDRT-BA
O SECRETÁRIO DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, no uso das suas atribuições legais que
lhe confere o Decreto Simples, publicado no Diário Oficial do Estado em 08 de janeiro de 2015,
Considerando a Constituição Federal de 1988 que assegura a participação da comunidade nas
Políticas Sociais no Brasil; e que, em seu artigo 196, dispõe que a saúde é direito de todos e
dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco
de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação.
Considerando a Lei Federal nº 8.080/1990 e o Decreto Presidencial nº 7508/2011, que instituem e
regulamentam o Sistema Único de Saúde e afirmam o princípio da participação da comunidade;
que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, e dá outras providências.
Considerando a Lei Federal nº 8.142/1990 e a Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº
453/2012 que instituem e regulamentam os espaços de participação e controle social no SUS; que
dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências.
Considerando a Lei Federal nº 8.080/1990 (Lei Orgânica da Saúde), que dispõe, em seu artigo 6º,
§3º, que a Saúde do Trabalhador compreende um conjunto de atividades que se destina, através
das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos
trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores
submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho;
Considerando a Portaria GM/MS nº 1.823, de 28 de agosto de 2012, que instituiu a Política
Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, atualmente inclusa na Portaria
Consolidada GM/MS nº 5/2017.
Considerando a Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) nº 588, de 12 de julho de
2018, que instituiu a Política Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS).
Considerando a Lei Federal nº 8.080/1990 (Lei Orgânica da Saúde), que estabelece, em seu
artigo 6º, inciso VII, dentre as ações de saúde do trabalhador no SUS, a revisão periódica da
listagem oficial de doenças originadas no processo de trabalho, tendo na sua elaboração a
colaboração das entidades sindicais.
Considerando as 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.
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Considerando a 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.
Considerando a Nota Técnica Conass nº 01, de 9 de setembro de 2020, que dispôs sobre as
atribuições de vigilância em saúde do trabalhador no âmbito do SUS e recomenda a restituição da
lista de doenças relacionadas ao trabalho revisada por grupo de especialistas e de
representações sociais, sob coordenação da Coordenação Geral de Saúde do Trabalhador do
Ministério da Saúde.
Considerando a Recomendação nº 058, de 02 de setembro de 2020, do Conselho Nacional de
Saúde, ao Ministério da Saúde a revogação da portaria que revogou a publicação da Lista de
Doenças Relacionadas ao Trabalho revisada e publicada em 1 de setembro de 2020.
Considerando a Resolução CES nº 23/2020, de 8 de dezembro de 2020, que aprova a Lista de
Doenças Relacionadas ao Trabalho para o Estado da Bahia (LDRT-BA).
Considerando que a Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho é uma 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.
RESOLVE
Art. 1º - Fica instituída a Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho para o Estado da Bahia LDRT da Bahia, nos termos do Anexo Único desta Portaria.
Art. 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - A íntegra dos anexos que instruem esta Portaria poderão ser acessados através do
endereço http://www.saude.ba.gov.br/suvisa/divast/lista-de-doencas-relacionadas-ao-trabalho/

Fábio Vilas-Boas Pinto
Secretário da Saúde

ANEXO ÚNICO
LISTA DE DOENÇAS RELACIONADAS AO TRABALHO
LISTA A – Agentes e/ou Fatores de Risco com respectivas Doenças Relacionadas ao Trabalho (Parte II)
Agentes e/ou Fatores de Risco Físicos

CID10

Doença Relacionada ao Trabalho

1,2-dicloropropano em atividades de trabalho;
Exposição a

C22

Neoplasia maligna do fígado e das vias biliares intrahepáticas

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

2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD) em
atividades de trabalho; Exposição a

C34

Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões

C49

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

Ácido aristolóquico em atividades de trabalho;
Exposição a
Ácido cianídrico e seus derivados em atividades de
trabalho; Exposição a soluções e aerossóis de

K71.6

Doença hepática tóxica com hepatite não classificada
em outra parte

K71.8

Doença hepática tóxica com outros transtornos do
fígado

C65

Neoplasia maligna da pelve renal

C66

Neoplasia maligna dos ureteres

J34.0
J40
G40.1

Ácido diclorofenoxiacético (2, 4-D) em atividades de
trabalho; Exposição a

Ácido perfluorooctanoico em atividades de trabalho;
Exposição a
Ácido sulfídrico (sulfeto de hidrogênio) em atividades de
trabalho; Exposição a

Ácido sulfúrico em atividades de trabalho; Exposição a

Abscesso, furúnculo e antraz do nariz
Bronquite não especificada como aguda ou crônica
Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas
definidas por sua localização (focal) (parcial) com
crises parciais simples

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

C62

Neoplasia maligna dos testículos

C64

Neoplasia maligna do rim, exceto pelve renal

H10

Conjuntivite

H16

Ceratite

J68.4

Afecções respiratórias crônicas devidas a produtos
químicos, gases, fumaças e vapores

T59.6

Efeito tóxico do ácido sulfídrico

J40

Bronquite não especificada como aguda ou crônica

J68.3

Afecções respiratórias agudas e subagudas devidas
a produtos químicos, gases, fumaças e vapores;
outras

K03.2

Erosão Dentária

Ácidos corrosivos e substâncias semelhantes em
atividades de trabalho; Exposição a

T54.2

Efeito tóxico de ácidos corrosivos e substâncias
semelhantes

Ácidos orgânicos em atividades de trabalho; Exposição
a

E04.9

Bócio não-tóxico, não especificado

J40
Acrilamida em atividades de trabalho; Exposição a

G62.2

Bronquite não especificada como aguda ou crônica
Polineuropatia devida a outros agentes tóxicos

Acrilatos em atividades de trabalho; Exposição a

H10

Conjuntivite

J30.3

Rinites Alérgicas, outras

J31.0

Rinite Crônica

J31.2

Faringite Crônica

J45

Asma

J68.4

Afecções respiratórias crônicas devidas a produtos
químicos, gases, fumaças e vapores

Adesivos em atividades de trabalho; Exposição a

L23.1

Dermatite Alérgica de Contato devida a Adesivos

Aflatoxina em atividades de trabalho; Exposição a

C22

Neoplasia maligna do fígado e das vias biliares intrahepáticas

Agentes imunoalérgicos de origem animal e vegetal em
atividades de trabalho; Exposição a

J30.3

Rinites Alérgicas, outras

Agentes químicos cáusticos e/ou tóxicos em atividades
de trabalho; Exposição a

J02.9

Faringite aguda não especificada

J04.2

Laringotraqueíte Aguda

J37.1

Laringotraqueíte Crônica

Agentes químicos corrosivos em atividades de trabalho;
Exposição a
Agentes químicos e/ou físicos e/ou biológicos que
afetem a pele em atividades de trabalho; Exposição a

Agentes químicos provenientes da produção de
alumínio em atividades de trabalho; Exposição a

T54

Efeito tóxico de corrosivos

L08.9

Infecção localizada da pele e do tecido subcutâneo,
não especificada

L50.6

Urticária de Contato

C34

Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões

C67

Neoplasia maligna da bexiga

Agentes químicos usados no processo de produção de
álcool isopropílico em atividades de trabalho; Exposição
a

C30.0

Neoplasia maligna da cavidade nasal

C31

Neoplasia maligna dos seios da face

Agentes químicos usados na produção de auramina em
atividades de trabalho; Exposição a

C67

Neoplasia maligna da bexiga

Agentes químicos usados na produção de magenta em
atividades de trabalho; Exposição a

C67

Neoplasia maligna da bexiga

C15

Neoplasia maligna do esôfago

C16

Neoplasia maligna do estômago

C32

Neoplasia maligna da laringe

C34

Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões

C61

Neoplasia maligna da próstata

C67

Neoplasia maligna da bexiga

C82

Linfoma não-Hodgkin, folicular (nodular)

C83

Linfoma não-Hodgkin difuso

Agentes químicos usados no processo de produção da
borracha, incluindo processo de vulcanização;
Exposição a

Agentes químicos usados na produção e
beneficiamento de tecidos em atividades de trabalho;
Exposição a

Agrotóxicos em atividades de trabalho; Exposição a

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

C15

Neoplasia maligna do esôfago

C16

Neoplasia maligna do estômago

C32

Neoplasia maligna da laringe

C34

Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões

C61

Neoplasia maligna da próstata

C67

Neoplasia maligna da bexiga

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

C22

Neoplasia maligna do fígado e das vias biliares intrahepáticas

C34

Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões

C44

Neoplasia maligna da pele, outras

C50

Neoplasia maligna da mama

C61

Neoplasia maligna da próstata

C62

Neoplasia maligna dos testículos

C82

Linfoma não-Hodgkin, folicular (nodular)

C83

Linfoma não-Hodgkin difuso

C84

Linfomas de células T cutâneas e periféricas

C85
C91

Linfoma não-Hodgkin de outros tipos e de tipo não
especificado
Leucemia linfoide

C92

Leucemia mieloide

C93

Leucemia monocítica

C94

Leucemias de células de tipo especificado, outras

C95
E03

Leucemia de tipo celular não especificado
Hipotireoidismo, outros

F32

Episódios Depressivos

F33

Transtorno depressivo recorrente

G11.1

Ataxia cerebelar de início precoce

G21.2

Parkinsonismo Secundário devido a outros agentes
externos

G25.2

Formas especificadas de tremor, outras

G62.2

Polineuropatia devida a outros agentes tóxicos

H91.0

Perda de audição ototóxica

I49

Arritmias cardíacas, outras

J68.1

Edema pulmonar devido a produtos químicos, gases,
fumaças e vapores

L23.5

Dermatite alérgica de contato devida a outros
produtos químicos

L25.9

Dermatite de contato não especificada, de causa não
especificada

L50.0

Urticária Alérgica

T60

Efeito tóxico de pesticidas

T60.0

Efeito tóxico de inseticidas organofosforados e
carbamatos

T60.1

Efeito tóxico de inseticidas halogenados

T60.2

Efeito tóxico de outros inseticidas

T60.4

Efeito tóxico de rodenticidas

T60.8

Efeito tóxico de outros pesticidas

Alcaloides em atividades de trabalho; Exposição a

J45

Asma

Alcatrão de carvão e seus resíduos em atividades de
trabalho; Exposição a

C34

Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões

C44

Neoplasia maligna da pele, outras

C67

Neoplasia maligna da bexiga
Dermatite alérgica de contato devida a outros
produtos químicos

L23.5

Álcoois e derivados em atividades de trabalho;
Exposição a

L81.4

Hiperpigmentação pela melanina, outras formas de

F18

Transtornos mentais e comportamentais devidos ao
uso de solventes voláteis

G62.2

Polineuropatia devida a outros agentes tóxicos

H46

Neurite Óptica

J40

Bronquite não especificada como aguda ou crônica

J42

Bronquite crônica não especificada

T51.8

Efeito tóxico de outros álcoois

Álcool etílico em atividades de trabalho; Exposição a

T51.0

Efeito tóxico do etanol

Álcool metílico em atividades de trabalho; Exposição a

T51.1

Efeito tóxico do metanol

Álcool propílico em atividades de trabalho; Exposição a

T51.2

Efeito tóxico do 2-propanol

Aldeído fórmico e seus polímeros em atividades de
trabalho; Exposição a

J30.3

Rinites Alérgicas, outras

J31.0

Rinite Crônica

J31.2

Faringite Crônica

Alimentos em atividades de trabalho; Exposição a

J40

Bronquite não especificada como aguda ou crônica

J45

Asma

L23.6

Dermatite Alérgica de Contato devida a Alimentos em
contato com a pele

L24.6

Dermatite de Contato por Irritantes devida a
Alimentos em contato com a pele

Amidos, anidridos e derivados em atividades de
trabalho; Exposição a

J40

Bronquite não especificada como aguda ou crônica

Aminas aromáticas e seus derivados em atividades de
trabalho; Exposição a

C67

Neoplasia maligna da bexiga

D74

Metemoglobinemia

D74.8

Outras metemoglobinemias

J30.3

Rinites Alérgicas, outras

J31.0

Rinite Crônica

J31.2

Faringite Crônica

J45
Amônia em atividades de trabalho; Exposição a

Anidrido ftálico em atividades de trabalho; Exposição a

Anidrido sulfuroso em atividades de trabalho; Exposição
a

Asma

N30.0

Cistite Aguda

J31.0

Rinite Crônica

J31.2

Faringite Crônica

J42

Bronquite crônica não especificada

J44

Doenças pulmonares obstrutivas crônicas, outras

J68.3

Afecções respiratórias agudas e subagudas devidas
a produtos químicos, gases, fumaças e vapores

J68.4

Afecções respiratórias crônicas devidas a produtos
químicos, gases, fumaças e vapores outras

J30.3

Rinites Alérgicas, outras

J31.0
J31.2
J45

Rinite Crônica
Faringite Crônica
Asma

J31.0

Rinite Crônica

J31.2

Faringite Crônica

J44

Doenças pulmonares obstrutivas crônicas, outras

J68.4

Afecções respiratórias crônicas devidas a produtos
químicos, gases, fumaças e vapores

Anilina em atividades de trabalho; Exposição a

N97

Infertilidade Feminina

Antibióticos em atividades de trabalho; Exposição a

T36

Intoxicação por antibióticos sistêmicos

D59.8

Anemias hemolíticas adquiridas, outras

Antimônio e seus compostos em atividades de trabalho;
Exposição a

Antraceno e dibenzoantraceno em atividades de
trabalho; Exposição a
Arsênio e seus compostos em atividades de trabalho;
Exposição a

J40

Bronquite não especificada como aguda ou crônica

L81.4

Hiperpigmentação pela melanina, outras formas de

C22

Neoplasia maligna do fígado e das vias biliares intrahepáticas

C34

Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões

C44

Neoplasia maligna da pele, outras

C61

Neoplasia maligna da próstata

C64

Neoplasia maligna do rim, exceto pelve renal

C67

Neoplasia maligna da bexiga

D59

Anemia hemolítica adquirida

F02.8

Demência em outras doenças específicas
classificadas em outros locais

F05.0

Delirium não superposto a uma demência, assim
descrito

G62.2

Polineuropatia devida a outros agentes tóxicos

G92
H01.0

Encefalopatia tóxica
Blefarite

H10

Conjuntivite

H16

Ceratite

H91.0

Perda de audição ototóxica

I49

Arritmias cardíacas, outras

J31.0

Rinite Crônica

J31.2

Faringite Crônica

J34.0

Abscesso, furúnculo e antraz do nariz

J34.8

Transtornos especificados do nariz e dos seios
paranasais, outros [Perfuração do septo nasal]

J42

Bronquite crônica não especificada

J68.4

Afecções respiratórias crônicas devidas a produtos
químicos, gases, fumaças e vapores

K12.1

Estomatite, outras formas de

K52

Gastroenterites e colites não-infecciosas, outras

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

K76.6

Hipertensão Portal

L24.5

Dermatite de Contato por Irritantes devida a outros
produtos químicos

L80
L81.4

Hiperpigmentação pela melanina, outras formas de

L81.5

Leucodermia, não classificada em outra parte

L85.1

Ceratose adquirida [ceratodermia] palmar e plantar

N17
T57.0
Asbesto ou amianto em atividades de trabalho;
Exposição a

Vitiligo

Insuficiência Renal Aguda
Efeito tóxico do Arsênico e seus compostos

C16

Neoplasia maligna do estômago

C18

Neoplasia maligna do cólon

C20

Neoplasia maligna do reto

C32

Neoplasia maligna da laringe

C34

Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões

C45

Mesotelioma

C56

Neoplasia maligna de ovário

I34.8

Transtornos não-reumáticos da valva mitral, outros

J61

Pneumoconiose devida a amianto [asbesto] e outras
fibras minerais

J90

Derrame pleural não classificado em outra parte

J92

Placas pleurais

Atividades de pintura

C45

Mesotelioma

Azatioprina em atividades de trabalho; Exposição a

C44

Neoplasia maligna da pele, outras

Azodicarbonamida em atividades de trabalho;
Exposição a

J30.3

Rinites Alérgicas, outras

J31.0

Rinite Crônica

J31.2

Faringite Crônica

J45
Bases (álcalis) cáusticas(os) e substâncias
semelhantes em atividades de trabalho; Exposição a

T54.3

Asma
Efeito tóxico de bases (álcalis) cáusticas(os) e
substâncias semelhantes

Benzeno em atividades de trabalho; Exposição a

C34

Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões

C82

Linfoma não-Hodgkin, folicular (nodular)

C83

Linfoma não-Hodgkin difuso

C84

Linfomasde 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

D46

Síndromes Mielodisplásicas

D59.4

Anemias hemolíticas não-autoimunes, outras

D61.2

Anemia Aplástica devida a outros agentes externos

D61.9

Anemia aplástica não especificada

D69

Púrpura e outras afecções hemorrágicas

D70

Agranulocitose

D72.8

Transtornos especificados dos glóbulos brancos,
outros

L24.2

Dermatite de Contato por Irritantes devida a
Solventes

N97
T52.1
Benzeno em atividades de trabalho; Exposição a
derivados nitrados e aminados do

D59
D59.2

Berílio e seus compostos em atividades de trabalho;
Exposição a

Infertilidade Feminina
Efeito tóxico do benzeno
Anemia hemolítica adquirida
Anemia hemolítica não-auto-imune induzida por
drogas

D74

Metemoglobinemia

C34

Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões

H10

Conjuntivite

J40

Bronquite não especificada como aguda ou crônica

J68.0

Bronquite e pneumonite devida a produtos químicos,
gases, fumaças e vapores

J68.1

Edema pulmonar devido a produtos químicos, gases,
fumaças e vapores

J68.4

Afecções respiratórias crônicas devidas a produtos
químicos, gases, fumaças e vapores

L24.5

Dermatite de Contato por Irritantes devida a outros
produtos químicos

L92.3

Granuloma de corpo estranho da pele e do tecido
subcutâneo

T56.7

Efeito tóxico do berilo e seus compostos

C34
Betume e seus resíduos em atividades de trabalho;
Exposição a

Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões

L23.5

Dermatite alérgica de contato devida a outros
produtos químicos

L81.4

Hiperpigmentação pela melanina, outras formas de

Bis clorometil éter e clorometil metil éter em atividades
de trabalho; Exposição a

C34

Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões

Bifenilaspolicloradas (PCB) em atividades de trabalho;
Exposição a

C43

Melanoma maligno da pele

C50

Neoplasia maligna da mama

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

L70.8

Acne, outras formas de

Bismuto em atividades de trabalho; Exposição a

L81.4

Hiperpigmentação pela melanina, outras formas de

Borracha em atividades de trabalho; Exposição a

L23.5

Dermatite alérgica de contato devida a outros
produtos químicos

Breu e/ou carvão mineral e/ou piche e/ou coaltar e/ou
resíduos dessas substâncias em atividades de trabalho;
Exposição a

L23.5

Dermatite alérgica de contato devida a outros
produtos químicos

L81.4

Hiperpigmentação pela melanina, outras formas de

Brometo de metila em atividades de trabalho;
Exposição a

F05.0

Delirium não superposto a uma demência, assim
descrito

F06

Transtornos mentais devidos à lesão e disfunção
cerebral e a doença física, outros

F06.7
F07

Transtornos de personalidade e do comportamento
devidos a doença, a lesão e a disfunção cerebral

F09

Transtorno Mental Orgânico ou Sintomático não
especificado

F32

Episódios Depressivos

F33

Transtorno depressivo recorrente

F48.0

Neurastenia

G25.2

Formas especificadas de tremor, outras

H46

Bromo em atividades de trabalho; Exposição a

Labirintite

H93.8

Transtornos especificados do ouvido, outros

F13.2

Transtornos mentais e comportamentais devidos ao
uso de sedativos e hipnóticos - síndrome de
dependência

J02.9

Faringite aguda não especificada

J04.2

Laringotraqueíte Aguda

J37.1
J40

Cádmio e seus compostos em atividades de trabalho;
Exposição a

Neurite Óptica

H83.0

J32

Butadieno em atividades de trabalho; Exposição a

Transtorno Cognitivo Leve

Sinusite Crônica
Laringotraqueíte Crônica
Bronquite não especificada como aguda ou crônica

J68.0

Bronquite e pneumonite devida a produtos químicos,
gases, fumaças e vapores

J68.1

Edema pulmonar devido a produtos químicos, gases,
fumaças e vapores

J68.3

Afecções respiratórias agudas e subagudas devidas
a produtos químicos, gases, fumaças e vapores;
outras

J68.4

Afecções respiratórias crônicas devidas a produtos
químicos, gases, fumaças e vapores

K12.1

Estomatite, outras formas de

L24.5

Dermatite de Contato por Irritantes devida a outros
produtos químicos

J40

Bronquite não especificada como aguda ou crônica

C34

Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões

C61

Neoplasia maligna da próstata

C64

Neoplasia maligna do rim, exceto pelve renal

G52.0

Transtornos do nervo olfatório

J34.0
J40

Carboneto de silício em atividades de trabalho;
Exposição a
Carbonetos de metais duros em atividades de trabalho;
Exposição a

Bronquite não especificada como aguda ou crônica

J68.0

Bronquite e pneumonite devida a produtos químicos,
gases, fumaças e vapores

J68.1

Edema pulmonar devido a produtos químicos, gases,
fumaças e vapores

J68.3

Afecções respiratórias agudas e subagudas devidas
a produtos químicos, gases, fumaças e vapores;
outras

J68.4

Afecções respiratórias crônicas devidas a produtos
químicos, gases, fumaças e vapores

J98.2

Enfisema intersticial

K52

Gastroenterites e colites não-infecciosas, outras

M83.5

Osteomalácias do adulto induzidas por drogas,
outras

N14.3

Nefropatia induzida por metais pesados

T56.3

Cádmio e seus compostos

C34
J30.3
J31.0
J31.2
J45

Carbonetos metálicos de tungstênio sintetizados em
atividades de trabalho; Exposição a

Abscesso, furúnculo e antraz do nariz

Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões
Rinites Alérgicas, outras
Rinite Crônica
Faringite Crônica
Asma

J63.8

Pneumoconiose devida a outras poeiras inorgânicas
especificadas

J68.4

Afecções respiratórias crônicas devidas a produtos
químicos, gases, fumaças e vapores

J30.3

Rinites Alérgicas, outras

J31.0

Rinite Crônica

J31.2

Faringite Crônica

J45
J63.8

Asma
Pneumoconiose devida a outras poeiras inorgânicas
especificadas

Carvão em atividades de trabalho; Exposição a
gaseificação de

C34

Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões

Catecol e pirocatecol em atividades de trabalho;
Exposição a

L80

Vitiligo

Cetonas em atividades de trabalho; Exposição a

L81.5

Leucodermia, não classificada em outra parte

G62.2

Polineuropatia devida a outros agentes tóxicos

G92

Encefalopatia tóxica

J40

Bronquite não especificada como aguda ou crônica

L24.2

Dermatite de Contato por Irritantes devida a
Solventes

T52.4

Efeito tóxico de cetonas

Clordecona em atividades de trabalho; Exposição a

N46

Chumbo e seus compostos tóxicos em atividades de
trabalho; Exposição a

D55.8

Anemias devidas a transtornos enzimáticos, outras

D64

Anemias, outras

E03

Hipotireoidismo, outros

F02.8
F05.0
F06
F06.7

Demência em outras doenças específicas
classificadas em outros locais
Delirium não superposto a uma demência, assim
descrito
Transtornos mentais devidos à lesão e disfunção
cerebral e a doença física, outros
Transtorno Cognitivo Leve

F07

Transtornos de personalidade e do comportamento
devidos a doença, a lesão e a disfunção cerebral

F09

Transtorno Mental Orgânico ou Sintomático não
especificado

F32

Episódios Depressivos

F33

Transtorno depressivo recorrente

F48.0

Neurastenia

G62.2

Polineuropatia devida a outros agentes tóxicos

G92

Encefalopatia tóxica

H46

Neurite Óptica

H49.0

Paralisia do terceiro par [oculomotor]

H91.0

Perda de audição ototóxica

I10

Hipertensão essencial (primária)

I49

Arritmias cardíacas, outras

K59.8

Transtornos funcionais especificados do intestino,
outros

M10.1

Gota induzida pelo chumbo

M19
N14.3

Artroses, outras
Nefropatia induzida por metais pesados

N18

Insuficiência Renal Crônica

N46

Infertilidade Masculina

T56.0
Chumbo em atividades de trabalho; Exposição a
compostos inorgânicos do
Cianetos e/ou nitrila (acrilonitrila, outros) em atividades
de trabalho; Exposição a

Infertilidade Masculina

C16
G40.1
J40

Efeito tóxico do Chumbo e seus compostos
Neoplasia maligna do estômago
Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas
definidas por sua localização (focal) (parcial) com
crises parciais simples
Bronquite não especificada como aguda ou crônica

Cianeto de hidrogênio (ácido cianídrico) em atividades
de trabalho; Exposição a

G92

Encefalopatia tóxica

J68.0

Bronquite e pneumonite devida a produtos químicos,
gases, fumaças e vapores

J68.1

Edema pulmonar devido a produtos químicos, gases,
fumaças e vapores

J68.3

Afecções respiratórias agudas e subagudas devidas
a produtos químicos, gases, fumaças e vapores;
outras

J68.4

Afecções respiratórias crônicas devidas a produtos
químicos, gases, fumaças e vapores

T57.3

Efeito tóxico do cianeto de hidrogênio (ácido
cianídrico)

Ciclofosfamida em atividades de trabalho; Exposição a

C67

Neoplasia maligna da bexiga

Ciclosporina em atividades de trabalho; Exposição a

C44

Neoplasia maligna da pele, outras

Citostáticos em atividades de trabalho; Exposição a

L81.4

Hiperpigmentação pela melanina, outras formas de

Cloreto de carbono ou fósforo em atividades de
trabalho; Exposição a

J40

Bronquite não especificada como aguda ou crônica

Cloreto de etila em atividades de trabalho; Exposição a

H10

Conjuntivite

T33

Geladura Superficial

T34

Geladura com Necrose de Tecidos

C22

Neoplasia maligna do fígado e das vias biliares intrahepáticas

D69

Púrpura e outras afecções hemorrágicas

I73.0

Síndrome de Raynaud

I73.8

Doenças vasculares periféricas especificadas, outras

J30.3

Rinites Alérgicas, outras

J31.0

Rinite Crônica

J31.2

Faringite Crônica

Cloreto de vinila em atividades de trabalho; Exposição a

J45

Asma

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

K76.6

Hipertensão Portal

Cloro gasoso em atividades de trabalho; Exposição a

Clorobenzeno e/ou diclorobenzeno, e seus derivados
em atividades de trabalho; Exposição a

M89.5

Osteolise

T57.8

Efeito tóxico de outras substâncias inorgânicas
especificadas

F13.2

Transtornos mentais e comportamentais devidos ao
uso de sedativos e hipnóticos - síndrome de
dependência

J31.0

Rinite Crônica

J31.2

Faringite Crônica

J40

Bronquite não especificada como aguda ou crônica

J44

Doenças pulmonares obstrutivas crônicas, outras

J68.0

Bronquite e pneumonite devida a produtos químicos,
gases, fumaças e vapores

J68.1

Edema pulmonar devido a produtos químicos, gases,
fumaças e vapores

J68.3

Afecções respiratórias agudas e subagudas devidas
a produtos químicos, gases, fumaças e vapores;
outras

J68.4

Afecções respiratórias crônicas devidas a produtos
químicos, gases, fumaças e vapores

T59.4

Efeito tóxico do cloro gasoso

E03
E80.2
K71

Clorofenol em atividades de trabalho; Exposição a

Clorofluorcarbono em atividades de trabalho; Exposição
a
Clorofórmio em atividades de trabalho; Exposição a

Hipotireoidismo, outros
Porfirias, outras
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

L81.4

Hiperpigmentação pela melanina, outras formas de

L80

Vitiligo

L81.5

Leucodermia, não classificada em outra parte

T53.5

Efeito tóxico do clorofluorcarbono

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

Cobalto em atividades de trabalho; Exposição a
Cobre e seus compostos em atividades de trabalho;
Exposição a

K71.6

Doença hepática tóxica com hepatite não classificada
em outra parte

K71.8

Doença hepática tóxica com outros transtornos do
fígado

T53.1

Efeito tóxico do clorofórmio

I49

Arritmias cardíacas, outras

J84

Doenças pulmonares intersticiais, outras

K03.7

Alterações pós-eruptivas da cor dos tecidos duros
dos dentes

T56.4

Efeito tóxico do cobre e seus compostos

Combinação de toluenos alfa-clorados e cloreto de
benzoila em atividades de trabalho; Exposição a

C34

Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões

Combustível de biomassa (principalmente madeira) em
atividades de trabalho; Exposição a

C34

Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões

Compostos corrosivos orgânicos em atividades de
trabalho; Exposição a

T54.1

Efeito tóxico de outros compostos corrosivos
orgânicos

Compostos nitrogenados (ácido nítrico, dinitrofenol) em
atividades de trabalho; Exposição a

L81.4

Hiperpigmentação pela melanina, outras formas de

Corantes em atividades de trabalho; Exposição a
Cosméticos em atividades de trabalho; Exposição a

Creosoto em atividades de trabalho; Exposição a

Cromo e seus compostos tóxicos em atividades de
trabalho; Exposição a

L23.4

Dermatite Alérgica de Contato devida a corantes

L23.2

Dermatite Alérgica de Contato devida a Cosméticos
(fabricação/manipulação)

L24.3

Dermatite de Contato por Irritantes devida a
Cosméticos

C44

Neoplasia maligna da pele, outras

L81.4

Hiperpigmentação pela melanina, outras formas de

J30.3

Rinites Alérgicas, outras

J31.0

Rinite Crônica

J31.2

Faringite Crônica

J34.0

Abscesso, furúnculo e antraz do nariz

J34.8

Transtornos especificados do nariz e dos seios
paranasais, outros [Perfuração do septo nasal]

J45

Asma

L08.9

Infecção localizada da pele e do tecido subcutâneo,
não especificada

L23.0

Dermatite Alérgica de Contato devida a Metais

L23.5

Dermatite alérgica de contato devida a outros
produtos químicos

L24.5

Dermatite de Contato por Irritantes devida a outros
produtos químicos

L98.4

Úlcera Crônica da Pele, não classificada em outra
parte

T56.2

Efeito tóxico do Cromo e seus compostos

Cromo hexavalente e seus compostos em atividades de
trabalho; Exposição a

Derivados do fenol, do pentaclorofenol e do
hidrobenzonitrilo em atividades de trabalho; Exposição
a
Derivados organometálicos (chumbo tetraetila, metilmercúrio, organoestanho) em atividades de trabalho;
Exposição a

C30.0

Neoplasia maligna da cavidade nasal

C31

Neoplasia maligna dos seios da face

C34

Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões

D70

Agranulocitose

L70.8

Acne, outras formas de

F02.8

Demência em outras doenças específicas
classificadas em outros locais

F05.0

Delirium não superposto a uma demência, assim
descrito

G92
Destilação do carvão mineral (hulha) em atividades de
trabalho; Exposição a
Detergentes em atividades de trabalho; Exposição a
Diazinona em atividades de trabalho; Exposição a
Dibromocloropropano em atividades de trabalho;
Exposição a
Dicloroacetileno e/ou diisocianato em atividades de
trabalho; Exposição a
Diclorometano e/ou cloreto de metileno em atividades
de trabalho; Exposição a

C44
L24.0
C34
N46
J40

Dermatite de Contato por Irritantes devida a
Detergentes
Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões
Infertilidade Masculina
Bronquite não especificada como aguda ou crônica
Neoplasia maligna do fígado e das vias biliares intrahepáticas

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

G25.9

Doenças extrapiramidais e transtornos dos
movimentos, não especificados

T53.4

Dissulfeto de carbono em atividades de trabalho;
Exposição a

Neoplasia maligna da pele, outras

C22

H46

Dióxido de enxofre em atividades de trabalho;
Exposição a

Encefalopatia tóxica

J40

Neurite Óptica
Efeito tóxico do diclorometano
Bronquite não especificada como aguda ou crônica

F02.8

Demência em outras doenças específicas
classificadas em outros locais

F05.0

Delirium não superposto a uma demência, assim
descrito

F06
F06.7

Transtorno Cognitivo Leve

F07

Transtornos de personalidade e do comportamento
devidos a doença, a lesão e a disfunção cerebral

F09

Transtorno Mental Orgânico ou Sintomático não
especificado

F32

Episódios Depressivos

F33

Transtorno depressivo recorrente

F48.0
H46

Neurastenia
Neurite Óptica

H49.0

Paralisia do terceiro par [oculomotor]

H52.5

Transtornos da acomodação

H91.0

Perda de audição ototóxica

I20

Angina Pectoris

I21

Infarto Agudo do Miocárdio

I25.1

Doença Ateroesclerótica do Coração

I67.2

Aterosclerose cerebral

I70

Drogas em atividades de trabalho; Exposição a

Transtornos mentais devidos à lesão e disfunção
cerebral e a doença física, outros

Ateroesclerose

T65.4

Efeito tóxico do dissulfeto de carbono

L23.3

Dermatite Alérgica de Contato devida a Drogas em
contato com a pele

L24.4

Dermatite de Contato por Irritantes devida a Drogas
em contato com a pele

Fundição de ferro e aço em atividades de trabalho;
Exposição a emissões do processo de

C34

Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões

Fornos de coque em atividades de trabalho; Exposição
a emissões proveniente dos

C34

Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões

Exaustão de motores a diesel em atividades de
trabalho; Exposição a emissões provenientes da

C34

Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões

C67

Neoplasia maligna da bexiga

H10

Conjuntivite

Enzimas de origem animal, vegetal ou bacteriana em
atividades de trabalho; Exposição a

J30.3

Rinites Alérgicas, outras

J31.0

Rinite Crônica

J31.2

Faringite Crônica

J45
L98.4
Erionita em atividades de trabalho; Exposição a

C45

Asma
Úlcera Crônica da Pele, não classificada em outra
parte
Mesotelioma

Ésteres orgânicos e derivados em atividades de
trabalho; Exposição a

F18
G62.2

Transtornos mentais e comportamentais devidos ao
uso de solventes voláteis
Polineuropatia devida a outros agentes tóxicos

J40

Bronquite não especificada como aguda ou crônica

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

J40

Bronquite não especificada como aguda ou crônica

F18

Transtornos mentais e comportamentais devidos ao
uso de solventes voláteis

J40

Bronquite não especificada como aguda ou crônica

Éter dietílicodiclorado em atividades de trabalho;
Exposição a

J45

Asma

Fabricação de eletrodo de carbono em atividades de
trabalho; Exposição a

C34

Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões

Fármacos antineoplásicos em atividades de trabalho;
Exposição a

C34

Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões

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

Estireno em atividades de trabalho; Exposição a

Éter de petróleo (benzina) em atividades de trabalho;
Exposição a

Fenol e homólogos em atividades de trabalho;
Exposição a

J31.0

Rinite Crônica

J31.2

Faringite Crônica

J40
T54.0
Fibras artificiais e minerais em atividades de trabalho;
Exposição a
Fluoreto de hidrogênio em atividades de trabalho;
Exposição a gás de
Flúor ou seus compostos tóxicos em atividades de
trabalho; Exposição a

Fluoreto gasoso e/ou ácido fluorídrico em atividades de
trabalho; Exposição a

J40

Bronquite não especificada como aguda ou crônica
Efeito tóxico do fenol e homólogos do fenol
Bronquite não especificada como aguda ou crônica

J31.0

Rinite Crônica

J31.2

Faringite Crônica

H10

Conjuntivite

J40

Bronquite não especificada como aguda ou crônica

J31.0

Rinite Crônica

J31.2

Faringite Crônica

J68.0

Bronquite e pneumonite devida a produtos químicos,
gases, fumaças e vapores

J68.1

Edema pulmonar devido a produtos químicos, gases,
fumaças e vapores

J68.4

Afecções respiratórias crônicas devidas a produtos
químicos, gases, fumaças e vapores

L24.5

Dermatite de Contato por Irritantes devida a outros
produtos químicos

M85.1

Fluorose esquelética

T59.5

Efeito tóxico do fluoreto gasoso e ácido fluorídrico

Fluoroedenita em atividades de trabalho; Exposição a

C45

Mesotelioma

Formaldeído em atividades de trabalho; Exposição a

C11

Neoplasia maligna da nasofaringe

C30.0

Neoplasia maligna da cavidade nasal

C31

Neoplasia maligna dos seios da face

C67

Neoplasia maligna da bexiga

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

J45

Asma

Fósforo e seus compostos em atividades de trabalho;
Exposição a

T59.2

Efeito tóxico de formaldeído

G62.2

Polineuropatia devida a outros agentes tóxicos

J40

Bronquite não especificada como aguda ou crônica

K71

Doença hepática tóxica

K71.1

Doença hepática tóxica com necrose hepática

K71.2
K71.3

Doença hepática tóxica com hepatite aguda
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

L23.5

Dermatite alérgica de contato devida a outros
produtos químicos

L24.5

Dermatite de Contato por Irritantes devida a outros
produtos químicos

M83.5

Osteomalácias do adulto induzidas por drogas,
outras

M87

Fuligem em atividades de trabalho; Exposição a

Fumos de solda em atividades de trabalho; Exposição a

Furfural e álcool furfurílico em atividades de trabalho;
Exposição a

Gás mostarda em atividades de trabalho; Exposição a

Gases anestésicos em atividades de trabalho;
Exposição a

Osteonecrose

M87.1

Osteonecrose devida a drogas

M87.3

Osteonecroses secundárias, outras

T57.1

Efeito tóxico do fósforo e seus compostos

C34

Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões

C44

Neoplasia maligna da pele, outras

C67

Neoplasia maligna da bexiga

C34

Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões

C64

Neoplasia maligna do rim, exceto pelve renal

J40

Bronquite não especificada como aguda ou crônica

H10

Conjuntivite

J30.3

Rinites Alérgicas, outras

J31.0

Rinite Crônica

J31.2

Faringite Crônica

J45

Asma

C32

Neoplasia maligna da laringe

C34

Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões

G92

Encefalopatia tóxica

Gases, fumaças e vapores em atividades de trabalho;
Exposição a outros

Glicóis e derivados em atividades de trabalho;
Exposição a

Hexaclorobenzeno (HCB) em atividades de trabalho;
Exposição a

Hidrocarbonetos alifáticos e/ou aromáticos e/ou seus
derivados tóxicos em atividades de trabalho; Exposição
a
Hidrocarbonetos alifáticos em atividades de trabalho;
Exposição a derivados halogenados dos

T59

Efeito tóxico de outros gases, fumaças e vapores

T59.8

Efeito tóxico de outros gases, fumaças e vapores
especificados

H55

Nistagmo e outros movimentos irregulares do olho

J40

Bronquite não especificada como aguda ou crônica

T52.3

Efeito tóxico de glicóis

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

H30

Inflamação Coriorretiniana

L08.9

Infecção localizada da pele e do tecido subcutâneo,
não especificada

G62.2

Polineuropatia devida a outros agentes tóxicos

G92

Encefalopatia tóxica

I46

Parada Cardíaca

I49

Arritmias cardíacas, outras

J40

Bronquite não especificada como aguda ou crônica

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

L24.2

Dermatite de Contato por Irritantes devida a
Solventes

N00

Síndrome Nefrítica Aguda

N17

Insuficiência Renal Aguda

T53

Efeito tóxico de derivados halogênicos de
hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos

T53.6

Efeito tóxico de outros derivados halogênicos de
hidrocarbonetos alifáticos

T53.9
Hidrocarbonetos alifáticos em atividades de trabalho;
Exposição a derivados nítricos dos
Hidrocarbonetos aromáticos em atividades de trabalho;
Exposição a derivados halogenados dos

J40
L24.2
G92

Hidrocarbonetos clorados em atividades de trabalho;
Exposição a

Efeito tóxico de derivados halogênicos de
hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos não
especificados
Bronquite não especificada como aguda ou crônica
Dermatite de Contato por Irritantes devida a
Solventes
Encefalopatia tóxica

L70.8

Acne, outras formas de

L81.8

Transtornos especificados da pigmentação, outros

T53

Efeito tóxico de derivados halogênicos de
hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos

T53.7

Efeito tóxico de derivados halogênicos de
hidrocarbonetos aromáticos

T53.9

Efeito tóxico de derivados halogênicos de
hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos não
especificados

G53

Transtornos dos nervos cranianos em doenças
classificadas em outra parte

Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos em atividades
de trabalho; Exposição a

L24.1

Hidrocarbonetos provenientes do processo de refino de
petróleo em atividades de trabalho; Exposição a

C44

Neoplasia maligna da pele, outras

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

L80

Vitiligo

Hidroquinona e ésteres derivados em atividades de
trabalho; Exposição a

L81.5
Hormônios sintéticos em atividades de trabalho;
Exposição a

Dermatite de Contato por Irritantes devida a Óleos e
Gorduras

Leucodermia, não classificada em outra parte

T38

Intoxicação por hormônios, seus substitutos
sintéticos e seus antagonistas não classificados em
outra parte

F13.2

Transtornos mentais e comportamentais devidos ao
uso de sedativos e hipnóticos - síndrome de
dependência

Iodo em atividades de trabalho; Exposição a

H10
J02.9

Conjuntivite
Faringite aguda não especificada

J04.2
J32
J37.1
J40

Isocianatos orgânicos em atividades de trabalho;
Exposição a

Látex em atividades de trabalho; Exposição a
Manganês e seus compostos tóxicos em atividades de
trabalho; Exposição a

Laringotraqueíte Aguda
Sinusite Crônica
Laringotraqueíte Crônica
Bronquite não especificada como aguda ou crônica

J68.0

Bronquite e pneumonite devida a produtos químicos,
gases, fumaças e vapores

J68.1

Edema pulmonar devido a produtos químicos, gases,
fumaças e vapores

J68.3

Afecções respiratórias agudas e subagudas devidas
a produtos químicos, gases, fumaças e vapores
outras

J68.4

Afecções respiratórias crônicas devidas a produtos
químicos, gases, fumaças e vapores

L23.5

Dermatite alérgica de contato devida a outros
produtos químicos

L70.8

Acne, outras formas de

H10

Conjuntivite

J30.3

Rinites Alérgicas, outras

J31.0

Rinite Crônica

J31.2

Faringite Crônica

J45

Asma

J45

Asma

F02.8

Demência em outras doenças específicas
classificadas em outros locais

F05.0

Delirium não superposto a uma demência, assim
descrito

F06

Transtornos mentais devidos à lesão e disfunção
cerebral e a doença física, outros

F06.7

Transtorno Cognitivo Leve

F07

Transtornos de personalidade e do comportamento
devidos a doença, a lesão e a disfunção cerebral

F09

Transtorno Mental Orgânico ou Sintomático não
especificado

F32

Episódios Depressivos

F33

Transtorno depressivo recorrente

F48.0

Neurastenia

G21.2

Parkinsonismo Secundário devido a outros agentes
externos

H30
J68.0

Inflamação Coriorretiniana
Bronquite e pneumonite devida a produtos químicos,
gases, fumaças e vapores

Material particulado e poluição do ar atmosférico em
atividades de trabalho; Exposição a
Medicamentos como macrolídeos, ranitidina, penicilina
e seus sais, e cefalosporinas em atividades de trabalho;
Exposição a

J68.1

Edema pulmonar devido a produtos químicos, gases,
fumaças e vapores

J68.4

Afecções respiratórias crônicas devidas a produtos
químicos, gases, fumaças e vapores

T57.2

Efeito tóxico do Manganês e seus compostos

C34
J30.3

Rinites Alérgicas, outras

J31.0

Rinite Crônica

J31.2

Faringite Crônica

J45
Mercúrio e seus compostos tóxicos em atividades de
trabalho; Exposição a

Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões

Asma

F02.8

Demência em outras doenças específicas
classificadas em outros locais

F05.0

Delirium não superposto a uma demência, assim
descrito

F06

Transtornos mentais devidos à lesão e disfunção
cerebral e a doença física, outros

F06.7
F07
F07.1

Transtorno Cognitivo Leve
Transtornos de personalidade e do comportamento
devidos a doença, a lesão e a disfunção cerebral
Síndrome pós-encefalítica

F09

Transtorno Mental Orgânico ou Sintomático não
especificado

F32

Episódios Depressivos

F33

Transtorno depressivo recorrente

F48.0

Neurastenia

G11.1

Ataxia cerebelar de início precoce

G25.2

Formas especificadas de tremor, outras

G25.9

Doenças extrapiramidais e transtornos dos
movimentos, não especificados

G53

Transtornos dos nervos cranianos em doenças
classificadas em outra parte

G62.2

Polineuropatia devida a outros agentes tóxicos

G92

Encefalopatia tóxica

H46

Neurite Óptica

H91.0

Perda de audição ototóxica

I49

Arritmias cardíacas, outras

K05.1

Gengivite Crônica

K12.1

Estomatite, outras formas de

L23.0

Dermatite Alérgica de Contato devida a Metais

N03
N14.3
N97

Metais tóxicos em atividades de trabalho; Exposição a

Nefropatia induzida por metais pesados
Infertilidade Feminina

T56.1

Efeito tóxico do Mercúrio e seus compostos

F02.8

Demência em outras doenças específicas
classificadas em outros locais

F05.0

Delirium não superposto a uma demência, assim
descrito

T56

Metanol em atividades de trabalho; Exposição a

Síndrome Nefrítica Crônica

Efeito tóxico de Metais

T56.8

Efeitos tóxicos de outros metais

T56.9

Efeito tóxico do Metal, não especificado

H46

Neurite Óptica

Metil-n-butil cetona (MBK) em atividades de trabalho;
Exposição a

G62.2

Polineuropatia devida a outros agentes tóxicos

Micro-organismos e parasitas infecciosos vivos e seus
produtos tóxicos em atividades de trabalho; Exposição
a

L08.9

Infecção localizada da pele e do tecido subcutâneo,
não especificada

Molibdênio em atividades de trabalho; Exposição a

M10

Gota

Monocloroetileno em atividades de trabalho; Exposição
a

T57.8

Monometil éter de hidroquinona (MBEH) em atividades
de trabalho; Exposição a

L80

Monóxido de carbono em atividades de trabalho;
Exposição a

Efeito tóxico de outras substâncias inorgânicas
especificadas
Vitiligo

L81.5

Leucodermia, não classificada em outra parte

F02.8

Demência em outras doenças específicas
classificadas em outros locais

F05.0

Delirium não superposto a uma demência, assim
descrito

G92
H91.0

Encefalopatia tóxica
Perda de audição ototóxica

I20

Angina Pectoris

I21

Infarto Agudo do Miocárdio

I46

Parada Cardíaca

I49

Arritmias cardíacas, outras

T58

Efeito tóxico do monóxido de carbono

N, N-dimetilformamida em atividades de trabalho;
Exposição a

C62

Neoplasia maligna dos testículos

Naftóis adicionados a corantes em atividades de
trabalho; Exposição a

L81.4

Névoas ácidas em atividades de trabalho; Exposição a

Hiperpigmentação pela melanina, outras formas de

C32

Neoplasia maligna da laringe

C34

Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões

J31.0

Rinite Crônica

J31.2

Faringite Crônica

J32

Sinusite Crônica

J44

Doenças pulmonares obstrutivas crônicas, outras

J68.4

Afecções respiratórias crônicas devidas a produtos
químicos, gases, fumaças e vapores

K03.2

Erosão Dentária

Névoas de cádmio ou seus compostos em atividades
de trabalho; Exposição a

K03.7

Alterações pós-eruptivas da cor dos tecidos duros
dos dentes

Névoas de fluoretos ou seus compostos tóxicos em
atividades de trabalho; Exposição a

K03.2

Erosão Dentária

Névoas de óleos de corte em atividades de trabalho;
Exposição a

J68.0

Bronquite e pneumonite devida a produtos químicos,
gases, fumaças e vapores

N-hexano em atividades de trabalho; Exposição a

G62.2

Polineuropatia devida a outros agentes tóxicos

Níquel e seus compostos em atividades de trabalho;
Exposição a

C30.0

Neoplasia maligna da cavidade nasal

C31

Neoplasia maligna dos seios da face

C34

Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões

J30.3

Rinites Alérgicas, outras

J31.0

Rinite Crônica

J31.2

Faringite Crônica

J45

Nitroderivados e aminoderivados do benzeno e seus
homólogos em atividades de trabalho; Exposição a
Nitrogênio em atividades de trabalho; Exposição a
compostos inorgânicos do
Nitroglicerina e outros ésteres do ácido nítrico em
atividades de trabalho; Exposição a

Asma

K03.7

Alterações pós-eruptivas da cor dos tecidos duros
dos dentes

L23.0

Dermatite Alérgica de Contato devida a Metais

T65.3

Efeito tóxico de nitroderivados e aminoderivados do
benzeno e seus homólogos

J40

Bronquite não especificada como aguda ou crônica

G44.1

Cefaleia vascular, não classificada em outra parte

I20

Angina Pectoris

I21

Infarto Agudo do Miocárdio

I49

Arritmias cardíacas, outras

Óleo de xisto em atividades de trabalho; Exposição a

C44

Neoplasia maligna da pele, outras

Óleo mineral não tratado em atividades de trabalho;
Exposição a

C44

Neoplasia maligna da pele, outras

Óleos de corte em atividades de trabalho; Exposição a

L81.4

Hiperpigmentação pela melanina, outras formas de

Óleos e gorduras de origem mineral ou sintéticos em
atividades de trabalho; Exposição a

L24.1

Dermatite de Contato por Irritantes devida a Óleos e
Gorduras

L72.8

Outras formas de Cistos Foliculares da Pele e do
Tecido Subcutâneo

Ósmio e seus derivados em atividades de trabalho;
Exposição a

J40

Outras substâncias especificadas em atividades de
trabalho; Exposição a

T65.8

Óxido de etileno em atividades de trabalho; Exposição
a

Bronquite não especificada como aguda ou crônica
Efeito tóxico de outras substâncias especificadas

C50

Neoplasia maligna da mama

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

G62.2

Polineuropatia devida a outros agentes tóxicos

Ozônio e/ou ozoneto e/ou peróxidos em atividades de
trabalho; Exposição a

J40

Bronquite não especificada como aguda ou crônica

Para-aminofenol em atividades de trabalho; Exposição
a

L80

Vitiligo

L81.5
Para-butilfenol em atividades de trabalho; Exposição a

L80
L81.5

Para-cresol em atividades de trabalho; Exposição a

L80

Leucodermia, não classificada em outra parte
Vitiligo
Leucodermia, não classificada em outra parte
Vitiligo

L81.5

Leucodermia, não classificada em outra parte

Parafenilenodiamina e seus derivados em atividades de
trabalho; Exposição a

L81.4

Hiperpigmentação pela melanina, outras formas de

Pentóxido de vanádio em atividades de trabalho;
Exposição a

J30.3

Rinites Alérgicas, outras

J31.0

Rinite Crônica

J31.2

Faringite Crônica

Percloroetileno e outros agentes usados nos processos
de limpeza à seco em atividades de trabalho;
Exposição a

J45

Asma

C15

Neoplasia maligna do esôfago

C67

Neoplasia maligna da bexiga

Pigmentos e solventes usados nos processos de
impressão em atividades de trabalho; Exposição a

C34

Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões

C64

Neoplasia maligna do rim, exceto pelve renal

C67

Neoplasia maligna da bexiga

Plásticos em atividades de trabalho; Exposição a

L23.5

Dermatite alérgica de contato devida a outros
produtos químicos

Poeira da cana-de-açúcar em atividades de trabalho;
Exposição a

J67.1

Bagaçose

Poeira de algodão em atividades de trabalho;
Exposição a

J30.3

Rinites Alérgicas, outras

J44

Doenças pulmonares obstrutivas crônicas, outras

J45

Asma

J66

Doenças das vias aéreas devida a poeiras orgânicas
específicas

J66.0

Bissinose

Poeira de alumínio em atividades de trabalho;
Exposição a

J63.0

Aluminose (do pulmão)

Poeira de cânhamo em atividades de trabalho;
Exposição a

J30.3

Rinites Alérgicas, outras

Poeira de cimento em atividades de trabalho;
Exposição a

J44

Doenças pulmonares obstrutivas crônicas, outras

J45

Asma

J66

Doenças das vias aéreas devida a poeiras orgânicas
específicas

J66.2

Canabinose

H01.0

Blefarite

H10
J31.0
J31.2

Conjuntivite
Rinite Crônica
Faringite Crônica

J40

Bronquite não especificada como aguda ou crônica

Poeira de calcário e/ou gesso e/ou cal em atividades de
trabalho; Exposição a

J40

Bronquite não especificada como aguda ou crônica

Poeira de cortiça em atividades de trabalho; Exposição
a

J67.3

Suberose

Poeira de estanho em atividades de trabalho;
Exposição a

J63.5

Estanhose

Poeira de ferro em atividades de trabalho; Exposição a

J63.4

Siderose

Poeira de linho em atividades de trabalho; Exposição a

J30.3

Rinites Alérgicas, outras

J44

Doenças pulmonares obstrutivas crônicas, outras

J45
J66

Asma
Doenças das vias aéreas devida a poeiras orgânicas
específicas

Poeira de talco em atividades de trabalho; Exposição a
Poeiras contendo micro-organismos e parasitas
infecciosos vivos e seus produtos tóxicos em atividades
de trabalho; Exposição a

Poeiras da indústria do couro em atividades de
trabalho; Exposição a
Poeiras de sisal em atividades de trabalho; Exposição a

J66.1

Doença dos cardadores de linho

J62.0

Pneumoconiose devida a pó de talco

J67

Pneumonite de hipersensibilidade devida a poeiras
orgânicas

J67.0

Pulmão de fazendeiro

J67.2

Pulmão dos Criadores de Pássaros

J67.4

Pulmão dos trabalhadores do malte

J67.5

Pulmão dos que trabalham com cogumelos

J67.7

Doença pulmonar devida aos sistemas de ar
condicionado e de umidificação do ar

J67.8

Pneumonites de Hipersensibilidade Devidas a Outras
Poeiras Orgânicas

J67.9

Pneumonite de hipersensibilidade devida a poeira
orgânica não especificada

C30.0

Neoplasia maligna da cavidade nasal

C31

Neoplasia maligna dos seios da face

J30.3

Rinites Alérgicas, outras

J44

Doenças pulmonares obstrutivas crônicas, outras

J45

Asma

J66

Doenças das vias aéreas devida a poeiras orgânicas
específicas

J66.8

Doenças das vias aéreas devida a outras poeiras
orgânicas específicas

Poeiras de berílio e seus compostos tóxicos em
atividades de trabalho; Exposição a

J63.2

Beriliose

Poeiras de carboneto (carbeto) de rocha fosfática, de
alumina, de zircônio em atividades de trabalho;
Exposição a

J63.8

Pneumoconiose devida a outras poeiras inorgânicas
especificadas

Poeiras de carvão mineral em atividades de trabalho;
Exposição a

J44

Doenças pulmonares obstrutivas crônicas, outras

J60

Pneumoconiose dos mineiros de carvão

Poeiras de madeira em atividades de trabalho;
Exposição a

J99.1

Transtornos respiratórios em outras doenças
sistêmicas do tecido conjuntivo classificadas em
outra parte [Síndrome de Caplan]

M05.3

Artrite reumatoide com comprometimento de outros
órgãos e sistemas [Síndrome de Caplan]

C11

Neoplasia maligna da nasofaringe

C14

Neoplasia maligna de outras localizações e de
localizações mal definida, do lábio, cavidade oral e
faringe

C30.0

Neoplasia maligna da cavidade nasal

C31

Neoplasia maligna dos seios da face

L81.4

Hiperpigmentação pela melanina, outras formas de

Poeiras minerais em atividades de trabalho; Exposição
a outras

J44

Doenças pulmonares obstrutivas crônicas, outras

Poeiras orgânicas da indústria do mobiliário em
atividades de trabalho; Exposição a

C31

Neoplasia maligna dos seios da face

C30.0

Neoplasia maligna da cavidade nasal

C31

Neoplasia maligna dos seios da face

Poeiras de metais duros em atividades de trabalho;
Exposição a

J63

Pneumoconiose devida a outras poeiras inorgânicas

Poeiras de sílica livre cristalina em atividades de
trabalho; Exposição a

C34

Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões

J44

Doenças pulmonares obstrutivas crônicas, outras

J60

Pneumoconiose dos mineiros de carvão

Colas e solventes usados nas atividades de carpintaria
e marcenaria em atividades de trabalho; Exposição a

Poeiras não especificadas em atividades de trabalho;
Exposição a
Poeiras orgânicas em atividades de trabalho; Exposição
a

J62.8

Pneumoconiose devida a outras poeiras que
contenham sílica

J65

Pneumoconiose associada com tuberculose

J99.1

Transtornos respiratórios em outras doenças
sistêmicas do tecido conjuntivo classificadas em
outra parte [Síndrome de Caplan]

M05.3

Artrite reumatoide com comprometimento de outros
órgãos e sistemas [Síndrome de Caplan]

J65
C30.0
J67

Poeiras, gases e vapores de diferentes origens em
atividades de trabalho; Exposição a
Policlorofenóis ou seus sais de sódio em atividades de
trabalho; Exposição a

Pneumoconiose associada com tuberculose
Neoplasia maligna da cavidade nasal
Pneumonite de hipersensibilidade devida a poeiras
orgânicas

J67.0

Pulmão de fazendeiro

J67.2

Pulmão dos Criadores de Pássaros

J67.4

Pulmão dos trabalhadores do malte

J67.5

Pulmão dos que trabalham com cogumelos

J67.7

Doença pulmonar devida aos sistemas de ar
condicionado e de umidificação do ar

J67.8

Pneumonites de Hipersensibilidade Devidas a Outras
Poeiras Orgânicas

J67.9

Pneumonite de hipersensibilidade devida a poeira
orgânica não especificada

H01.1

Dermatoses não infecciosas da pálpebra

C49

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

Prata em atividades de trabalho; Exposição a
Produção de eletrodo de carvão em atividades de
trabalho; Exposição a
Pirólise de plásticos e teflon em atividades de trabalho;
Exposição a produtos da

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

K03.7
C34

Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões

J30.3

Rinites Alérgicas, outras

J31.0

Rinite Crônica

J31.2

Faringite Crônica

J45
Proteínas animais em aerossóis em atividades de
trabalho; Exposição a

Alterações pós-eruptivas da cor dos tecidos duros
dos dentes

J30.3
J45

Asma
Rinites Alérgicas, outras
Asma

Quinino e seus derivados em atividades de trabalho;
Exposição a

L81.4

Resina epóxi em atividades de trabalho; Exposição a

J45

Sais de ouro em atividades de trabalho; Exposição a

L81.4

Hiperpigmentação pela melanina, outras formas de

Sais de prata em atividades de trabalho; Exposição a

H11.1

Degenerações e depósitos de conjuntiva

L81.4

Hiperpigmentação pela melanina, outras formas de

Selênio e seus compostos em atividades de trabalho;
Exposição a

Solventes em atividades de trabalho; Exposição a

H10

Asma

Conjuntivite

J31.0

Rinite Crônica

J31.2

Faringite Crônica

J40

Bronquite não especificada como aguda ou crônica

J68.4

Afecções respiratórias crônicas devidas a produtos
químicos, gases, fumaças e vapores

L60
J68.0

Solventes clorados neurotóxicos em atividades de
trabalho; Exposição a
Solventes halogenados em atividades de trabalho;
Exposição a

Hiperpigmentação pela melanina, outras formas de

H46
G25.9
G50

Afecções das unhas
Bronquite e pneumonite devida a produtos químicos,
gases, fumaças e vapores
Neurite Óptica
Doenças extrapiramidais e transtornos dos
movimentos, não especificados
Transtornos do nervo trigêmeo

H10
J68.0

Bronquite e pneumonite devida a produtos químicos,
gases, fumaças e vapores

J68.1

Edema pulmonar devido a produtos químicos, gases,
fumaças e vapores

J68.3
J68.3
J68.4
K71

Solventes orgânicos em atividades de trabalho;
Exposição a

Conjuntivite

Afecções respiratórias agudas e subagudas devidas
a produtos químicos, gases, fumaças e vapores
outras
Afecções respiratórias agudas e subagudas devidas
a produtos químicos, gases, fumaças e vapores
outras
Afecções respiratórias crônicas devidas a produtos
químicos, gases, fumaças e vapores
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

C34

Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões

C67

Neoplasia maligna da bexiga

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

F06

Transtornos mentais devidos à lesão e disfunção
cerebral e a doença física, outros

F06.7

Transtorno Cognitivo Leve

F07

Transtornos de personalidade e do comportamento
devidos a doença, a lesão e a disfunção cerebral

F09

Transtorno Mental Orgânico ou Sintomático não
especificado

F32

Episódios Depressivos

F33

Transtorno depressivo recorrente

F48.0

Neurastenia

G25.2

Formas especificadas de tremor, outras

G92
H91.0
T52

Encefalopatia tóxica
Perda de audição ototóxica
Efeitos tóxicos de Solventes Orgânicos

T52.8

Efeito tóxico de outros solventes orgânicos

F02.8

Demência em outras doenças específicas
classificadas em outros locais

F05.0

Delirium não superposto a uma demência, assim
descrito

Substância corrosiva, não especificada em atividades
de trabalho; Exposição a

T54.9

Efeito tóxico de substância corrosiva, não
especificada

Substâncias de origem vegetal (cereais, farinhas,
serragem etc.) em atividades de trabalho; Exposição a

J30.3

Rinites Alérgicas, outras

Substâncias asfixiantes em atividades de trabalho;
Exposição a outras

Substâncias inorgânicas em atividades de trabalho;
Exposição a

Substâncias químicas sensibilizantes da pele e das vias
respiratórias em atividades de trabalho; Exposição a

Sulfato de tálio em atividades de trabalho; Exposição a

J45

Asma

T57

Efeito tóxico de outras substâncias inorgânicas

T57.8

Efeito tóxico de outras substâncias inorgânicas
especificadas

J30.3

Rinites Alérgicas, outras

J31.0

Rinite Crônica

J31.2

Faringite Crônica

J45

Asma

G92

Encefalopatia tóxica

Sulfeto de carbono em atividades de trabalho;
Exposição a

G62.2

Polineuropatia devida a outros agentes tóxicos

Sulfeto de hidrogênio em atividades de trabalho;
Exposição a

F02.8

Demência em outras doenças específicas
classificadas em outros locais

F05.0

Delirium não superposto a uma demência, assim
descrito

G52.0

Transtornos do nervo olfatório

Sulfitos e/ou bissulfitos e/ou persulfatos em atividades
de trabalho; Exposição a

G92

Encefalopatia tóxica

J40

Bronquite não especificada como aguda ou crônica

J30.3

Rinites Alérgicas, outras

J31.0

Rinite Crônica

J31.2

Faringite Crônica

J45
Tabaco e nicotina em atividades de trabalho; Exposição
a

T65.2

Asma
Efeito tóxico do tabaco e da nicotina (Doença da
Folha Verde do Tabaco)

Tálio e seus compostos em atividades de trabalho;
Exposição a

G62.2
G92

Encefalopatia tóxica

L63

Alopéciaareata

N14.3
Tetracloroetileno em atividades de trabalho; Exposição
a

Polineuropatia devida a outros agentes tóxicos

Nefropatia induzida por metais pesados

C67

Neoplasia maligna da bexiga

F06

Transtornos mentais devidos à lesão e disfunção
cerebral e a doença física, outros

F06.7

Transtorno Cognitivo Leve

F07

Transtornos de personalidade e do comportamento
devidos a doença, a lesão e a disfunção cerebral

F09

Transtorno Mental Orgânico ou Sintomático não
especificado

F32

Episódios Depressivos

F33

Transtorno depressivo recorrente

F48.0

Neurastenia

T53.3

Efeito tóxico do tetracloroetileno

Terpenos e/ou vanádio, e seus compostos, em
atividades de trabalho; Exposição a

J40

Bronquite não especificada como aguda ou crônica

Tetracloreto de carbono em atividades de trabalho;
Exposição a

H10

Conjuntivite

H46

Neurite Óptica

K71

Doença hepática tóxica

Tetracloroetano em atividades de trabalho; Exposição a

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

T53.0

Efeito tóxico do tetracloreto de carbono

G25.2

Formas especificadas de tremor, outras

Tiocianatos em atividades de trabalho; Exposição a

E03

Hipotireoidismo, outros

Tiouracil em atividades de trabalho; Exposição a

E03

Hipotireoidismo, outros

Tioureia em atividades de trabalho; Exposição a

E03

Hipotireoidismo, outros

Tolueno e outros solventes aromáticos neurotóxicos em
atividades de trabalho; Exposição a

F06

Transtornos mentais devidos à lesão e disfunção
cerebral e a doença física, outros

F06.7
F07

Transtorno Cognitivo Leve
Transtornos de personalidade e do comportamento
devidos a doença, a lesão e a disfunção cerebral

Tório em atividades de trabalho; Exposição a
Tricloroetileno em atividades de trabalho; Exposição a

F09

Transtorno Mental Orgânico ou Sintomático não
especificado

F32

Episódios Depressivos

F33

Transtorno depressivo recorrente

F48.0

Neurastenia

H91.0

Perda de audição ototóxica

T52.2

Efeito tóxico de homólogos do benzeno

K76.6

Hipertensão Portal

C22

Neoplasia maligna do fígado e das vias biliares intrahepáticas

C64

Neoplasia maligna do rim, exceto pelve renal

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

F06

Transtornos mentais devidos à lesão e disfunção
cerebral e a doença física, outros

F06.7
F07

Transtornos de personalidade e do comportamento
devidos a doença, a lesão e a disfunção cerebral

F09

Transtorno Mental Orgânico ou Sintomático não
especificado

F32

Episódios Depressivos

F33

Transtorno depressivo recorrente

F48.0

Tricloroetano e outros solventes orgânicos
halogenadosneurotóxicos em atividades de trabalho;
Exposição a

Transtorno Cognitivo Leve

Neurastenia

G50

Transtornos do nervo trigêmeo

H46

Neurite Óptica

H91.0

Perda de audição ototóxica

T53.2

Efeito tóxico do tricloroetileno

F06
F06.7

Transtornos mentais devidos à lesão e disfunção
cerebral e a doença física, outros
Transtorno Cognitivo Leve

Xileno em atividades de trabalho; Exposição a

F07

Transtornos de personalidade e do comportamento
devidos a doença, a lesão e a disfunção cerebral

F09

Transtorno Mental Orgânico ou Sintomático não
especificado

F32

Episódios Depressivos

F33

Transtorno depressivo recorrente

F48.0

Neurastenia

H91.0

Perda de audição ototóxica

J40
T52.2
Zinco e seus compostos em atividades de trabalho;
Exposição a

Plantas ou manipulação de plantas em atividades de
trabalho; Exposição a

Mordedura ou picadura de serpente e/ou outros répteis
e/ou escorpião e/ou aranha e/ou outros artrópodes e/ou
peixe e/ou outros animais marinhos e/ou outros animais
venenosos não especificados em atividades de trabalho

J40

Bronquite não especificada como aguda ou crônica
Efeito tóxico de homólogos do benzeno
Bronquite não especificada como aguda ou crônica

T56.5

Efeito tóxico do zinco e seus compostos

L23.7

Dermatite alérgica de contato devido a plantas,
exceto alimentos

L24.7

Dermatite de contato por irritantes devido a plantas,
exceto alimentos
Efeito tóxico de contato com animais venenosos

T63

LISTA DE DOENÇAS RELACIONADAS AO TRABALHO 2019
LISTA A – Agentes e/ou Fatores de Risco com respectivas Doenças Relacionadas ao Trabalho (Parte III)
Agentes e/ou Fatores de Risco Biológicos

CID10

Doença Relacionada ao Trabalho

Agentes biológicos do tipo vírus não classificados em
outras partes em atividades de trabalho; Exposição a

A98

Outras febres hemorrágicas por vírus, não
classificadas em outra parte

Ancylostoma em atividades de trabalho; Exposição a
espécies de

B76

Ancilostomíase

B76.0

Ancilostomose

Arbovírus da Mayaro (MAYV) em atividades de trabalho;
Exposição a

A93.8

Febres virais especificadas transmitidas por
artrópodes(Febre de Mayaro); Outras

Aspergillus em atividades de trabalho; Exposição a
espécies de

B44

Aspergilose

Bacillusanthracis em atividades de trabalho; Exposição a

A22

Carbúnculo

Bactérias e fungos causadores de micetoma em atividades
B47
de trabalho; Exposição a

Micetoma

Borreliaburgdorferi em atividades de trabalho; Exposição a

A69.2

Doença de Lyme

Brucella em atividades de trabalho; Exposição a espécies
de

A23

Brucelose

Burkholderiamallei em atividades de trabalho; Exposição a

A24.0

Mormo

Candidaalbicans e outras espécies do mesmo gênero,
potencialmente patogênicas em atividades de trabalho sob
condições de umidade e irritação mecânica; Exposição a

B37

Candidíase

Chlamydiapsittaci ou Chlamydiapneumoniae em atividades
de trabalho; Exposição a

A70

Infecções causadas por Clamídia psittaci(Febre
dos papagaios, Ornitose, Psitacose)

Chlamydiatrachomatis em atividades de trabalho;
Exposição a

A71

Tracoma

Clostridium tetani em atividades de trabalho; Exposição a

A35

Tétano, outros tipos de

Coccidioidesimmitis em atividades de trabalho; Exposição
a

B38

Coccidioidomicose

Coronavírus SARS-CoV-2 em atividades de trabalho;
Exposição a

U07.1

Doença causada pelocoronavírusSARS-CoV-2
(COVID-19)

Coxiellaburnetii em atividades de trabalho; Exposição a

A78

Febre Q

Cryptococcusneoformans (ou Filobasidiellaneoformans) em
B45
atividades de trabalho; Exposição a

Criptococose

Ecchinococcus em atividades de trabalho; Exposição a
espécies de

Equinococose

B67

Entamoebahistolytica em atividades de trabalho; Exposição
A06
a

Amebíase

Erysipelothrixrhusiopathiae em atividades de trabalho;
Exposição a

A26

Erisipelóide

Francisellatularensis em atividades de trabalho; Exposição
a

A21

Tularemia

Fungos do gênero Epidermophyton, Microsporum e
Trichophyton durante atividades de trabalho em
temperatura elevada e umidade; Exposição a

B35

Dermatofitose

Fungos durante atividades de trabalho em temperatura
elevada e umidade, exceto aqueles dos gêneros
Epidermophyton, Microsporum e Trichophyton; Exposição
a

B36

Micoses superficiais, outras

B33.4

Síndrome (cardio-)pulmonar por Hantavírus [SPH]
[SCPH]

B00

Infecções pelo vírus do herpes [herpes simples]

C46

Sarcoma de Kaposi

B39

Histoplasmose

Hantavírus em atividades de trabalho; Exposição a
Herpes simples tipo 1 (HVS-1) em atividades de trabalho;
Exposição a

Histoplasmacapsulatum em atividades de trabalho;
Exposição a

Leishmaniabraziliensis em atividades de trabalho;
Exposição a

B55

Leishmaniose

B55.1

Leishmaniose cutânea

B55.2

Leishmaniose cutâneo-mucosa

Leptospiraicterohaemorrhagiae, e outras espécies
Lesptospira em atividades de trabalho; Exposição a

A27

Leptospirose

Meningococo em atividades de trabalho; Exposição a

A39

Infecção meningocócica

Mosquito (Aedes aegypti), transmissor do arbovírus da
Chikungunya (CHIKV), em atividades de trabalho;
Exposição a

A92.0

Febre de Chikungunya

Mosquito (Aedes aegypti), transmissor do arbovírus da
Dengue, em atividades de trabalho; Exposição a

A90

Dengue [Dengue Clássico]

Mosquito (Aedes aegypti), transmissor do arbovírus da
Zika, em atividades de trabalho; Exposição a

U06.9

Doença pelo Zikavírus,não especificada

Mosquito transmissor do arbovírus da Febre Amarela em
atividades de trabalho; Exposição a

A95

Febre Amarela

Mycobacterium tuberculosis (Bacilo de Koch) ou
Mycobacterium bovis em atividades de trabalho; Exposição A15
a

Tuberculose respiratória, com confirmação
bacteriológica e histológica

A16

Tuberculose das vias respiratórias, sem
confirmação bacteriológica ou histológica

A17

Tuberculose do sistema nervoso

A18

Tuberculose de outros órgãos

A19

Tuberculose miliar

Neisseria (meningitidis) em atividades de trabalho;
Exposição a

G01

Meningite em doenças bacterianas classificadas
em outra parte

Onchocerca em atividades de trabalho; Exposição a
espécies de

B73

Oncocercose

Papilomavírus em atividades de trabalho; Exposição a

B07

Verrugas de origem viral

Papilomavírus humano tipos 5 e/ou 8 em atividades de
trabalho; Exposição a

C44

Neoplasia maligna da pele, outras

C06

Neoplasia maligna de outras partes e de partes
não especificadas da boca

C09

Neoplasia maligna da amígdala

C14

Neoplasia maligna de outras localizações e de
localizações mal definida, do lábio, cavidade oral
e faringe

C21

Neoplasia maligna do ânus e do canal anal

C32

Neoplasia maligna da laringe

C52

Neoplasia maligna da vagina

C53

Neoplasia maligna de colo do útero

C60

Neoplasia maligna de pênis

Papilomavírus humano tipo 16 em atividades de trabalho;
Exposição a

Papilomavírus humano tipo 18 em atividades de trabalho;
Exposição a

C06

Neoplasia maligna de outras partes e de partes
não especificadas da boca

C21

Neoplasia maligna do ânus e do canal anal

C51

Neoplasia maligna da vulva

C53

Neoplasia maligna de colo do útero

C60

Neoplasia maligna de pênis

C53

Neoplasia maligna de colo do útero

C21

Neoplasia maligna do ânus e do canal anal

C51

Neoplasia maligna da vulva

C53

Neoplasia maligna de colo do útero

Paracoccidioides brasiliensis em atividades de trabalho;
Exposição

B41

Paracoccidioidomicose

Plasmodium em atividades de trabalho; Exposição a
espécie não especificada do gênero

B54

Malária não especificada

Plasmodiumfalciparum em atividades de trabalho;
Exposição a

B50

Malária por Plasmodiumfalciparum

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

Papilomavírus humano tipo 26 e/ou 31 e/ou 35 e/ou 39
e/ou 45 e/ou 51 e/ou 52 e/ou 53 e/ou 56 e/ou 58 e/ou 59
e/ou 66 e/ou 67 e/ou 68 e/ou 70 e/ou 73 e/ou 82 em
atividades de trabalho; Exposição a
Papilomavírus humano tipo 33 em atividades de trabalho;
Exposição a

Plasmodiummalariae em atividades de trabalho; Exposição
B52
a

Malária por Plasmodiummalariae

Plasmodiumvivax em atividades de trabalho; Exposição a

Malária por Plasmodiumvivax

B51

Plasmodium diferente da malariae, vivax e falciparum, ou
outros protozoários em atividades de trabalho; Exposição a B53
espécies do

Outras formas de malária confirmadas por
exames parasitológicos

Poliovírus em atividades de trabalho; Exposição a

A80

Poliomielite aguda

Rickettsia em atividades de trabalho; Exposição a

A79

Outras rickettsioses

Rickettsiarickettsii, e outras espécies de Rickettsia, em
atividades de trabalho; Exposição a

A77

Febre maculosa [rickettsioses transmitidas por
carrapatos]

Sarcoptesscabiei em atividades de trabalho; Exposição a

B86

Escabiose [sarna]

Schistosoma em atividades de trabalho; Exposição a
espécies de

B65

Esquistossomose [bilharziose] [Schistosomíase]

Schistosoma haematobium em atividades de trabalho;
Exposição a

C67

Neoplasia maligna da bexiga

Sporothrixschenkii em atividades de trabalho; Exposição a

B42

Esporotricose

A40.8

Outras septicemias estreptocócicas

G00.2

Meningite estreptocócica

B83.0

Larva migrans visceral

A65

Sífilis não-venérea

B57

Doença de Chagas

B15

Hepatite aguda A

B16

Hepatite aguda B

C22

Neoplasia maligna do fígado e das vias biliares
intra-hepáticas

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

B17

Hepatites virais agudas, outras

C22

Neoplasia maligna do fígado e das vias biliares
intra-hepáticas

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

Streptococcus suis em atividades de trabalho; Exposição a

Toxocara canis e/ouToxocaracati em atividades de
trabalho; Exposição a
Treponema pallidum em atividades de trabalho; Exposição
a
Trypanosoma cruzi em atividade de trabalho; Exposição a
Vírus da Hepatite A (HAV) em atividades de trabalho;
Exposição a
Vírus da Hepatite B (HBV) em atividades de trabalho;
Exposição a

Vírus da Hepatite C (HCV) em atividades de trabalho;
Exposição a

C94

Leucemias de células de tipo especificado, outras

C95

Leucemia de tipo celular não especificado

B17

Hepatites virais agudas, outras

B20

Doença pelo vírus da imunodeficiência humana
[HIV], resultando em doenças infecciosas e
parasitárias

B21

Doença pelo vírus da imunodeficiência humana
[HIV], resultando em neoplasias malignas

B22

Doença pelo vírus da imunodeficiência humana
[HIV] resultando em outras doenças especificadas

B23

Doença pelo vírus da imunodeficiência humana
[HIV] resultando em outras doenças

B24

Doença pelo vírus da imunodeficiência humana
[HIV] não especificada

C21

Neoplasia maligna do ânus e do canal anal

C22

Neoplasia maligna do fígado e das vias biliares
intra-hepáticas

C44

Neoplasia maligna da pele, outras

C46

Sarcoma de Kaposi

C51

Neoplasia maligna da vulva

C52

Neoplasia maligna da vagina

C53

Neoplasia maligna de colo do útero

C60

Neoplasia maligna de pênis

C69

Neoplasia maligna do olho e anexos

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

Vírus da raiva em atividades de trabalho; Exposição a

A82

Raiva

Vírus da rubéola em atividades de trabalho; Exposição a

B06

Rubéola

Vírus da Hepatite E (HEV) em atividades de trabalho;
Exposição a
Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) em atividades de
trabalho; Exposição a

Vírus do sarampo em atividades de trabalho; Exposição a

B05

Sarampo

Vírus Epstein-Barr em atividades de trabalho; Exposição a

C11

Neoplasia maligna da nasofaringe

C82

Linfoma não-Hodgkin, folicular (nodular)

C83

Linfoma não-Hodgkin difuso

C84

Linfomas de células T cutâneas e periféricas

C91

Linfoma não-Hodgkin de outros tipos e de tipo
não especificado
Leucemia linfoide

C92

Leucemia mieloide

C93

Leucemia monocítica

C94

Leucemias de células de tipo especificado, outras

C95

Leucemia de tipo celular não especificado

J11

Influenza [gripe] devida a vírus não identificado

J11.1

Influenza [gripe] com outras manifestações
respiratórias, devida a vírus não identificado

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

B18

Hepatite viral crônica

B19

Hepatite viral não especificada

D89.1

Crioglobulinemia

B08.0

Infecções por ortopoxvírus, outras

C85

Vírus influenza em atividades de trabalho; Exposição a

Vírus linfotrópico de células T humanas tipo 1 em
atividades de trabalho; Exposição a

Vírus não especificado da hepatite em atividades de
trabalho; Exposição a

Vírus Orf em atividades de trabalho; Exposição a

Vírus Varicella zoster em atividades de trabalho; Exposição
B01
a

Varicela [Catapora]

LISTA DE DOENÇAS RELACIONADAS AO TRABALHO 2019
LISTA A – Agentes e/ou Fatores de Risco com respectivas Doenças Relacionadas ao Trabalho (Parte IV)

Agentes e/ou Fatores de Risco
Ambiente de trabalho com iluminação ausente ou
deficiente.
Aplicação de força; Biomecânica do trabalho com

CID10

Doença Relacionada ao Trabalho

H55

Nistagmo e outros movimentos irregulares do olho

I83

Varizes dos membros inferiores

M16

Coxartrose [artrose do quadril]

M17

Gonartrose [artrose do joelho]

M50

Transtornos dos discos cervicais

M50.0

Transtorno do disco cervical com mielopatia

M50.1

Transtorno do disco cervical com radiculopatia

M50.2

Deslocamento de disco cervical, outro

M50.3

Degeneração de disco cervical, outra

M50.8

Transtornos de discos cervicais, outros

M50.9

Transtorno não especificado de disco cervical

M51

Transtornos de discos intervertebrais, outros

M51.0

Transtornos de discos lombares e de outros discos
intervertebrais com mielopatia

M51.1

Transtornos de discos lombares e de outros discos
intervertebrais com radiculopatia

M51.2

Deslocamentos discais intervertebrais especificados,
outros

M51.3

Degeneração especificada de disco intervertebral, outra

M51.8

Transtornos especificados de discos intervertebrais,
outros

M53.1

Síndrome Cervicobraquial

M54

Dorsalgia

M54.2

Cervicalgia

M54.3

Ciática

M54.4

Lumbago com Ciática

M54.5

Dor lombar baixa

M65

Sinovites e Tenossinovites

M65.4

Tenossinovite estilóide radial [de Quervain]

M65.8

Sinovites e Tenossinovites, outras

M65.9

Tenossinovites, não especificadas

M72.0

Fibromatose de fáscia palmar [Dupuytren]

M75

Lesões do Ombro

M75.0

Capsulite Adesiva do Ombro

M75.1

Síndrome do manguito rotador

M75.2

Tendinite bicipital

M75.3

Tendinite Calcificante do Ombro

M75.5

Bursite do Ombro

M75.8

Lesões do Ombro, outras

M75.9

Lesão não especificada do ombro

M77

Manipulação manual de carga; Biomecânica do
trabalho com

Entesopatias, outras

M77.0

Epicondilite Medial

M77.1

Epicondilite lateral

M77.8

Entesopatias não classificadas em outra parte, outras

M79.8

Transtornos especificados dos tecidos moles, outros

M84.3

Fratura de fadiga ("stress") não classificada em outra
parte

I83

Varizes dos membros inferiores

K40

Hérnia inguinal

K41

Hérnia femoral

K42

Hérnia umbilical

K43

Hérnia ventral

K44

Hérnia diafragmática

K45

Outras hérnias abdominais

K46

Hérnia abdominal não especificada

M16

Coxartrose [artrose do quadril]

M17

Gonartrose [artrose do joelho]

M47.8
M50

Espondiloses, outras
Transtornos dos discos cervicais

M50.0

Transtorno do disco cervical com mielopatia

M50.1

Transtorno do disco cervical com radiculopatia

M50.2

Deslocamento de disco cervical, outro

M50.3

Degeneração de disco cervical, outra

M50.8

Transtornos de discos cervicais, outros

M50.9

Transtorno não especificado de disco cervical

M51

Transtornos de discos intervertebrais, outros

M51.0

Transtornos de discos lombares e de outros discos
intervertebrais com mielopatia

M51.1

Transtornos de discos lombares e de outros discos
intervertebrais com radiculopatia

M51.2

Deslocamentos discais intervertebrais especificados,
outros

M51.3

Degeneração especificada de disco intervertebral, outra

M51.8

Transtornos especificados de discos intervertebrais,
outros

M53.1

Síndrome Cervicobraquial

M54

Movimentos articulares repetitivos; Biomecânica do
trabalho com

Dorsalgia

M54.2

Cervicalgia

M54.3

Ciática

M54.4

Lumbago com Ciática

M54.5

Dor lombar baixa

G54.0

Transtornos do plexo braquial

G56

Mononeuropatias dos membros superiores

G56.0

Síndrome do túnel do carpo

G56.1

Outras lesões do nervo mediano

G56.2

Lesões do nervo cubital [ulnar]

G56.3

Lesão do nervo radial

G56.8

Outras mononeuropatias dos membros superiores

G57.3

Lesão do nervo poplíteo lateral

K07.6

Transtornos da articulação temporomandibular

M16

Coxartrose [artrose do quadril]

M17

Gonartrose [artrose do joelho]

M50

Transtornos dos discos cervicais

M50.0

Transtorno do disco cervical com mielopatia

M50.1

Transtorno do disco cervical com radiculopatia

M50.2

Deslocamento de disco cervical, outro

M50.3

Degeneração de disco cervical, outra

M50.8

Transtornos de discos cervicais, outros

M50.9

Transtorno não especificado de disco cervical

M51

Transtornos de discos intervertebrais, outros

M51.0

Transtornos de discos lombares e de outros discos
intervertebrais com mielopatia

M51.1

Transtornos de discos lombares e de outros discos
intervertebrais com radiculopatia

M51.2

Deslocamentos discais intervertebrais especificados,
outros

M51.3

Degeneração especificada de disco intervertebral, outra

M51.8

Transtornos especificados de discos intervertebrais,
outros

M53.1

Síndrome Cervicobraquial

M54

Dorsalgia

M54.2

Cervicalgia

M54.3

Ciática

M54.4

Lumbago com Ciática

M54.5

Dor lombar baixa

M65

Sinovites e Tenossinovites

M65.3

Dedo em Gatilho

M65.4

Tenossinovite estilóide radial [de Quervain]

M65.8

Sinovites e Tenossinovites, outras

M65.9

Tenossinovites, não especificadas

M70

Transtornos dos tecidos moles relacionados com o uso,
o uso excessivo e a pressão

M70.0

Sinovite crepitante crônica da mão e do punho

M70.1

Bursite da Mão

M70.2

Bursite do Olécrano

M70.3

Bursites do Cotovelo, outras

M70.4

Bursite pré-patelar

M70.5

Bursites do Joelho, outras

M70.8

Transtornos dos tecidos moles relacionados com o uso,
uso excessivo e pressão; outros

M70.9

Transtorno não especificado dos tecidos moles
relacionados com o uso, uso excessivo e pressão.

M72.0

Fibromatose de fáscia palmar [Dupuytren]

M75

Lesões do Ombro

M75.0

Capsulite Adesiva do Ombro

M75.1

Síndrome do manguito rotador

M75.2

Tendinite bicipital

M75.3

Tendinite Calcificante do Ombro

M75.5

Bursite do Ombro

M75.8

Lesões do Ombro, outras

M75.9

Lesão não especificada do ombro

M77

Ortostatismo prolongado; Biomecânica do trabalho com
Posições forçadas; Biomecânica do trabalho com

Entesopatias, outras

M77.0

Epicondilite Medial

M77.1

Epicondilite lateral

M77.8

Entesopatias não classificadas em outra parte, outras

M79.8

Transtornos especificados dos tecidos moles, outros

M84.3

Fratura de fadiga ("stress") não classificada em outra
parte

I83
G54.0
G56

Varizes dos membros inferiores
Transtornos do plexo braquial
Mononeuropatias dos membros superiores

G56.0

Síndrome do túnel do carpo

G56.1

Outras lesões do nervo mediano

G56.2

Lesões do nervo cubital [ulnar]

G56.3

Lesão do nervo radial

G56.8

Outras mononeuropatias dos membros superiores

G57.3

Lesão do nervo poplíteo lateral

M16

Coxartrose [artrose do quadril]

M17

Gonartrose [artrose do joelho]

M23.3

Menisco, outros transtornos de

M50

Transtornos dos discos cervicais

M50.0

Transtorno do disco cervical com mielopatia

M50.1

Transtorno do disco cervical com radiculopatia

M50.2

Deslocamento de disco cervical, outro

M50.3

Degeneração de disco cervical, outra

M50.8

Transtornos de discos cervicais, outros

M50.9

Transtorno não especificado de disco cervical

M51

Transtornos de discos intervertebrais, outros

M51.0

Transtornos de discos lombares e de outros discos
intervertebrais com mielopatia

M51.1

Transtornos de discos lombares e de outros discos
intervertebrais com radiculopatia

M51.2

Deslocamentos discais intervertebrais especificados,
outros

M51.3

Degeneração especificada de disco intervertebral, outra

M51.8

Transtornos especificados de discos intervertebrais,
outros

M53.1

Síndrome Cervicobraquial

M54

Dorsalgia

M54.2

Cervicalgia

M54.3

Ciática

M54.4

Lumbago com Ciática

M54.5

Dor lombar baixa

M65

Sinovites e Tenossinovites

M65.3

Dedo em Gatilho

M65.4

Tenossinovite estilóide radial [de Quervain]

M65.8

Sinovites e Tenossinovites, outras

M65.9

Tenossinovites, não especificadas

M70

Transtornos dos tecidos moles relacionados com o uso,
o uso excessivo e a pressão, de origem ocupacional

M70.0

Sinovite crepitante crônica da mão e do punho

M70.1

Bursite da Mão

M70.2

Bursite do Olécrano

M70.3

Bursites do Cotovelo, outras

M70.4

Bursite pré-patelar

M70.5

Bursites do Joelho, outras

M70.8

Transtornos dos tecidos moles relacionados com o uso,
uso excessivo e pressão; outros

M70.9

Transtorno não especificado dos tecidos moles
relacionados com o uso, uso excessivo e pressão.

M72.0

Fibromatose de fáscia palmar [Dupuytren]

M75

Lesões do Ombro

M75.0

Capsulite Adesiva do Ombro

M75.1

Síndrome do manguito rotador

M75.2

Tendinite bicipital

M75.3

Tendinite Calcificante do Ombro

M75.5

Bursite do Ombro

M75.8

Lesões do Ombro, outras

M75.9

Lesão não especificada do ombro

M77

Pressão e/ou fricção da pele; Biomecânica do trabalho
com
Traumatismos das unhas; Biomecânica do trabalho
com
Trabalho com sobrecarga vocal associada e/ou
agravada por:
• Fatores psicossociais relacionados à característica
e à organização do trabalho: jornada de trabalho
prolongada, sobrecarga, acúmulo de atividades ou
de funções, ausência de pausas e de locais de
descanso durante a jornada, falta de autonomia,
ritmo de trabalho acelerado para o cumprimento de
metas, trabalho sob forte pressão, insatisfação com
o trabalho ou com a remuneração, postura e
equipamentos inadequados, dificuldade de acesso
à hidratação e aos sanitários, dentre outros não
especificados.
• Fatores relacionados ao ambiente de trabalho:
pressão sonora acima dos níveis de conforto,
acústica desfavorável, mobiliário e recursos
materiais inadequados ou insuficientes, desconforto
e choque térmico, má qualidade do ar, ventilação
inadequada do ambiente, baixa umidade, exposição
a produtos químicos irritativos de vias aéreas
superiores (solventes, vapores metálicos, gases
asfixiantes) e presença de poeira ou fumaça no
local de trabalho, dentre outros não especificados.

Entesopatias, outras

M77.0

Epicondilite Medial

M77.1

Epicondilite lateral

M77.8

Entesopatias não classificadas em outra parte, outras

M79.8

Transtornos especificados dos tecidos moles, outros

M84.3

Fratura de fadiga ("stress") não classificada em outra
parte

L84

Calos e calosidades

L60

Afecções das unhas

J04.2

Laringotraqueíte Aguda

J37.1

Laringotraqueíte Crônica

J38

Doenças das cordas vocais e da laringe não
classificadas em outra parte

J38.2

Nódulos das cordas vocais

R49

Distúrbios da Voz

LISTA DE DOENÇAS RELACIONADAS AO TRABALHO 2019
LISTA A – Agentes e/ou Fatores de Risco com respectivas Doenças Relacionadas ao Trabalho (Parte V)
Agentes e/ou Fatores de Risco Psicossociais no
CID10
Doença Relacionada ao Trabalho
Trabalho
Fatores psicossociais relacionados a:
• Gestão organizacional: Deficiências na administração de
recursos humanos, que incluem estilo de comando, modalidades
de pagamento e contratação [terceirização, trabalho
intermitente, MEI, pejotização e uberização], participação,
acesso à integração e treinamento, serviços de assistência
social, mecanismos de avaliação de desempenho e estratégias
para gerenciar mudanças que afetam as pessoas, entre outros.
• Contexto da organização do trabalho: Deficiência nas
formas de comunicação, tecnologia, modalidade de organização
do trabalho e demandas qualitativas e quantitativas do trabalho,
entre outros.
• Característica das relações sociais no trabalho: Deficiência
no clima das relações, coesão e qualidade das interações,
inclusive trabalho em equipe, assédio psicológico, entre outros.
• Conteúdo das tarefas do trabalho: Exigências de carga
mental (velocidade, complexidade, atenção, profundidade,
variedade e restrição de tempo); o próprio conteúdo da tarefa
que é definida através do nível de responsabilidade direta (por
bens, pela segurança de outros, por informações confidenciais,
pela vida e saúde de outros, por orientação e resultados);
demandas emocionais (pelo atendimento ao cliente);
especificação de sistemas de controle e definição de funções,
entre outros.
• Condições do ambiente de trabalho: Deficiência em
aspectos físicos (temperatura, ruído, iluminação, ventilação,
vibração); química; biológica; projeto de trabalho e saneamento,
como fatores psicossociais agravantes ou coadjuvantes.
• Interação pessoa-tarefa: Avaliar a relevância do
conhecimento e das habilidades que a pessoa possui em
relação às demandas da tarefa, os níveis de iniciativa e
autonomia permitidos e de reconhecimento, bem como a
identificação da pessoa com a tarefa e com a organização.
• Jornada de trabalho: Problemas na organização e duração
da jornada de trabalho; existência ou ausência de pausas
durante o dia, diferente da hora das refeições; trabalho em turno
e noturno; tipo e frequência de rotação dos turnos; número e
frequência de horas extras mensais e duração e frequência de
intervalos semanais); Trabalho intermitente
• Violência e Assédio moral/sexual: Violência física ou
psicológica relacionada a aspectos do trabalho
• Discriminação

F10

Transtornos mentais e comportamentais
devidos ao uso de álcool

F11

Transtornos mentais e comportamentais
devidos ao uso de opiáceos

F12

Transtornos mentais e comportamentais
devidos ao uso de canabinóides

F13

Transtornos mentais e comportamentais
devidos ao uso de sedativos e hipnóticos

F13.2

Transtornos mentais e comportamentais
devidos ao uso de sedativos e hipnóticos síndrome de dependência

F14

Transtornos mentais e comportamentais
devidos ao uso da cocaína

F15

Transtornos mentais e comportamentais
devidos ao uso de outros estimulantes,
inclusive a cafeína

F16

Transtornos mentais e comportamentais
devidos ao uso de alucinógenos

F17

Transtornos mentais e comportamentais
devidos ao uso de fumo

F18

Transtornos mentais e comportamentais
devidos ao uso de solventes voláteis

F19

Transtornos mentais e comportamentais
devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso
de outras substâncias psicoativas

F22

Transtornos delirantes persistentes

F23

Transtornos psicóticos agudos e transitórios

F32

Episódios Depressivos

F33

Transtorno depressivo recorrente

F41

Transtornos ansiosos, outros

F43

Reações ao “stress” grave e transtornos de
adaptação

F43.1

Estado de "Stress" Pós-Traumático

F43.2

Transtornos de adaptação

F45

Transtornos somatoformes

F48.0

Neurastenia

F48.8

Outros transtornos neuróticos especificados

F51.2

Transtorno do Ciclo Vigília-Sono Devido a
Fatores Não-Orgânicos

G45.9

Isquemia cerebral transitória não especificada

G47.2

Distúrbios do ciclo vigília-sono

I10

Hipertensão essencial (primária)

I20

Angina Pectoris

I21

Infarto Agudo do Miocárdio

I67.4

Encefalopatia hipertensiva

K27

Úlcera péptica de localização não
especificada

M65

Sinovites e Tenossinovites

M65.3

Dedo em Gatilho

M65.4

Tenossinovite estilóide radial [de Quervain]

M65.8

Sinovites e Tenossinovites, outras

M65.9

Tenossinovites, não especificadas

M70

Transtornos dos tecidos moles relacionados
com o uso, o uso excessivo e a pressão, de
origem ocupacional

M70.0

Sinovite crepitante crônica da mão e do punho

M70.1

Bursite da Mão

M70.2

Bursite do Olécrano

M70.3

Bursites do Cotovelo, outras

M70.4

Bursite pré-patelar

M70.5

Bursites do Joelho, outras

M70.8

Transtornos dos tecidos moles relacionados
com o uso, uso excessivo e pressão; outros

M70.9

Transtorno não especificado dos tecidos
moles relacionados com o uso, uso excessivo
e pressão.

M72.0

Fibromatose de fáscia palmar [Dupuytren]

M75

Lesões do Ombro

M75.0

Capsulite Adesiva do Ombro

M75.1

Síndrome do manguito rotador

M75.2

Tendinite bicipital

M75.3

Tendinite Calcificante do Ombro

M75.5

Bursite do Ombro

M75.8

Lesões do Ombro, outras

M75.9

Lesão não especificada do ombro

M77

Entesopatias, outras

M77.0

Epicondilite Medial

M77.1

Epicondilite lateral

M77.8

Entesopatias não classificadas em outra
parte, outras

M79.8

Transtornos especificados dos tecidos moles,
outros

X60-X84

Lesões autoprovocadas intencionalmente
(Suicídio)

Z73.0
Fatores psicossociais relacionados a:

F10

• Risco de morte e trauma no trabalho: amputações e
esmagamentos, queimaduras, choques elétricos de alta tensão, F11
acidentes de trânsito, queda de alturas, explosões, afogamentos
e outros); assaltos, assaltos/ataques à integridade física, entre
F12
outros

Esgotamento (Burnout)
Transtornos mentais e comportamentais
devidos ao uso de álcool
Transtornos mentais e comportamentais
devidos ao uso de opiáceos
Transtornos mentais e comportamentais
devidos ao uso de canabinóides

F13

Transtornos mentais e comportamentais
devidos ao uso de sedativos e hipnóticos

F13.2

Transtornos mentais e comportamentais
devidos ao uso de sedativos e hipnóticos síndrome de dependência

F14

Transtornos mentais e comportamentais
devidos ao uso da cocaína

F15

Transtornos mentais e comportamentais
devidos ao uso de outros estimulantes,
inclusive a cafeína

F16

Transtornos mentais e comportamentais
devidos ao uso de alucinógenos

F17

Transtornos mentais e comportamentais
devidos ao uso de fumo

F18

Transtornos mentais e comportamentais
devidos ao uso de solventes voláteis

F19

Transtornos mentais e comportamentais
devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso
de outras substâncias psicoativas

F22

Transtornos delirantes persistentes

F23

Transtornos psicóticos agudos e transitórios

F32

Episódios Depressivos

F33

Transtorno depressivo recorrente

F41

Transtornos ansiosos, outros

F43

Reações ao “stress” grave e transtornos de
adaptação

F43.1

Estado de "Stress" Pós-Traumático

F43.2

Transtornos de adaptação

F45

Transtornos somatoformes

F48.0

Neurastenia

F48.8

Outros transtornos neuróticos especificados

F51.2

Transtorno do Ciclo Vigília-Sono Devido a
Fatores Não-Orgânicos

G45.9

Isquemia cerebral transitória não especificada

G47.2

Distúrbios do ciclo vigília-sono

I10

Hipertensão essencial (primária)

I20

Angina Pectoris

I21

Infarto Agudo do Miocárdio

I67.4

Encefalopatia hipertensiva

K27

Úlcera péptica de localização não
especificada

X60-X84

Lesões autoprovocadas intencionalmente
(Suicídio)

Z73.0

Esgotamento (Burnout)

Fatores psicossociais relacionados à:

I46

Parada Cardíaca

• Jornada de trabalho: Problemas na organização e duração
da jornada de trabalho; existência ou ausência de pausas
durante o dia, diferente da hora das refeições; trabalho em turno
e noturno; tipo e frequência de rotação dos turnos; número e
frequência de horas extras mensais e duração e frequência de
intervalos semanais); Trabalho intermitente

I60

Hemorragia subaracnóide

I61

Hemorragia intracerebral

I63

Infarto cerebral

I64

Acidente vascular cerebral, não especificado
como hemorrágico ou isquêmico

E11

Diabetes mellitus não insulino-dependente

E66

Obesidade

E88.8

Distúrbios metabólicos não especificados,
outros

C18

Neoplasia maligna do cólon

C20

Neoplasia maligna do reto

C50

Neoplasia maligna da mama

C61

Neoplasia maligna da próstata

F10

Transtornos mentais e comportamentais
devidos ao uso de álcool

F11

Transtornos mentais e comportamentais
devidos ao uso de opiáceos

F12

Transtornos mentais e comportamentais
devidos ao uso de canabinóides

F13

Transtornos mentais e comportamentais
devidos ao uso de sedativos e hipnóticos

F13.2

Transtornos mentais e comportamentais
devidos ao uso de sedativos e hipnóticos síndrome de dependência

F14

Transtornos mentais e comportamentais
devidos ao uso da cocaína

F15

Transtornos mentais e comportamentais
devidos ao uso de outros estimulantes,
inclusive a cafeína

F16

Transtornos mentais e comportamentais
devidos ao uso de alucinógenos

F17

Transtornos mentais e comportamentais
devidos ao uso de fumo

F18

Transtornos mentais e comportamentais
devidos ao uso de solventes voláteis

F19

Transtornos mentais e comportamentais
devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso
de outras substâncias psicoativas

F22

Transtornos delirantes persistentes

F23

Transtornos psicóticos agudos e transitórios

F32

Episódios Depressivos

F33

Transtorno depressivo recorrente

F41

Transtornos ansiosos, outros

Fatores psicossociais relacionados à jornada de trabalho
(Trabalho em turnos; Trabalho noturno)

Fatores psicossociais relacionados à jornada de trabalho
(Trabalho noturno)

Desemprego

F43

Reações ao “stress” grave e transtornos de
adaptação

F43.2

Transtornos de adaptação

F45

Transtornos somatoformes

F48.0

Neurastenia

F48.8

Outros transtornos neuróticos especificados

F51.2

Transtorno do Ciclo Vigília-Sono Devido a
Fatores Não-Orgânicos

G45.9

Isquemia cerebral transitória não especificada

G47.2

Distúrbios do ciclo vigília-sono

I10

Hipertensão essencial (primária)

I20

Angina Pectoris

I21

Infarto Agudo do Miocárdio

I67.4

Encefalopatia hipertensiva

K27

Úlcera péptica de localização não
especificada

X60-X84

Lesões autoprovocadas intencionalmente
(Suicídio)

LISTA A – Agentes e/ou Fatores de Risco com respectivas Doenças Relacionadas ao Trabalho (Parte VI)
Agentes e/ou Fatores de Risco Outros

CID10

Descrição das Doenças Relacionadas
ao Trabalho

Sequela de acidente de trabalho com traumatismo
cranioencefálico.

F05.0

Delirium não superposto a uma demência,
assim descrito

F07.1

Síndrome pós-encefalítica

Complicação evolutiva das pneumoconioses graves,
principalmente silicose.
Sequela de acidente de trabalho com trauma ósseo

I27.9

Cardiopatia pulmonar não especificada

M93.1

Doença de Kienböck do Adulto

M93.8

Osteocondropatias, especificadas, outras

LISTA B –Doenças Relacionadas ao Trabalho com respectivos Agentes e/ou
Fatores de Risco
Capítulo I - Algumas doenças infecciosas e parasitárias

CID10

Doença Relacionada ao Trabalho

Agentes e/ou Fatores de Risco

A06

Amebíase

Exposição aEntamoebahistolyticaem atividades de trabalho.

A15

Tuberculose respiratória, com
confirmação bacteriológica e
histológica

Exposição aMycobacterium tuberculosis (Bacilo de Koch) ou
Mycobacterium bovis em atividades de trabalho.

A16

Tuberculose das vias respiratórias,
sem confirmação bacteriológica ou
histológica

Exposição aMycobacterium tuberculosis (Bacilo de Koch) ou
Mycobacterium bovis em atividades de trabalho.

A17

Tuberculose do sistema nervoso

Exposição aMycobacterium tuberculosis (Bacilo de Koch) ou
Mycobacterium bovis em atividades de trabalho.

A18

Tuberculose de outros órgãos

Exposição aMycobacterium tuberculosis (Bacilo de Koch) ou
Mycobacterium bovis em atividades de trabalho.

A19

Tuberculose miliar

Exposição aMycobacterium tuberculosis (Bacilo de Koch) ou
Mycobacterium bovis em atividades de trabalho.

A21

Tularemia

Exposição aFrancisellatularensis em atividades de trabalho.

A22

Carbúnculo

Exposição aBacillusanthracis em atividades de trabalho.

A23

Brucelose

Exposição a espécies de Brucella em atividades de trabalho.

Mormo

Exposição aBurkholderiamallei em atividades de trabalho

A26

Erisipelóide

Exposição aErysipelothrixrhusiopathiae em atividades de trabalho.

A27

Leptospirose

Exposição aLeptospiraicterohaemorrhagiae, e outras espécies
Lesptospira em atividades de trabalho.

A35

Tétano, outros tipos de

Exposição aClostridium tetani em atividades de trabalho.

A39

Infecção meningocócica

Exposição ameningococo em atividades de trabalho.

Outras septicemias estreptocócicas

Exposição aStreptococcus suis em atividades de trabalho.

Sífilis não-venérea

Exposição aTreponema pallidum em atividades de trabalho.

Doença de Lyme

Exposição aBorreliaburgdorferi em atividades de trabalho.

A70

Infecções causadas por Clamídia
psittaci(Febre dos papagaios,
Ornitose, Psitacose)

Exposição aChlamydiapsittaciou Chlamydiapneumoniae em
atividades de trabalho.

A71

Tracoma

Exposição aChlamydiatrachomatis em atividades de trabalho.

A77

Febre maculosa (rickettsioses
transmitidas por carrapatos)

Exposição aRickettsiarickettsii, e outras espécies de Rickettsia em
atividades de trabalho.

A78

Febre Q

Exposição aCoxiellaburnetii em atividades de trabalho.

A79

Outras rickettsioses

Exposição a Rickettsia em atividades de trabalho,

A80

Poliomielite aguda

Exposição apoliovírus em atividades de trabalho,

A82

Raiva

Exposição a vírus da raiva em atividades de trabalho.

A24.0

A40.8
A65
A69.2

Dengue (Dengue Clássico)

Exposição a mosquito (Aedes aegypti), transmissor do arbovírus da
Dengue em atividades de trabalho.

A92.0

Febre de Chikungunya

Exposição a mosquito (Aedes aegypti), transmissor do arbovírus da
Chikungunya (CHIKV) em atividades de trabalho.

A93.8

Febres virais especificadas
transmitidas por artrópodes(Febre de
Mayaro); Outras

Exposição aarbovírus da Mayaro (MAYV) em atividades de trabalho.

A95

Febre Amarela

Exposição a mosquito transmissor do arbovírus da Febre Amarela em
atividades de trabalho.

A98

Outras febres hemorrágicas por vírus,
não classificadas em outra parte

Exposição a agentes biológicos do tipo vírus não classificados em
outras partes em atividades de trabalho.

B00

Infecções pelo vírus do herpes [herpes
simples]

Exposição a vírus Herpes simples tipo 1 (HVS-1) em atividades de
trabalho.

B01

Varicela [Catapora]

Exposição a vírus Varicella zoster em atividades de trabalho.

B05

Sarampo

Exposição a vírus do sarampo em atividades de trabalho.

B06

Rubéola

Exposição a vírus da rubéola em atividades de trabalho.

B07

Verrugas de origem viral

Exposição apapilomavírus em atividades de trabalho.

Infecções por ortopoxvírus, outras

Exposição a vírus Orf em atividades de trabalho.

B15

Hepatite aguda A

Exposição aVírus da hepatite A (HAV) em atividades de trabalho.

B16

Hepatite aguda B

Exposição aVírus da hepatite B (HBV) em atividades de trabalho.

B17

Hepatites virais agudas, outras

Exposição aVírus da hepatite C (HCV) e/ou Vírus da hepatite E
(HEV) em atividades de trabalho.

B18

Hepatite viral crônica

Exposição a Vírus não especificado da Hepatite em atividades de
trabalho.

B19

Hepatite viral não especificada

Exposição a Vírus não especificado da Hepatite em atividades de
trabalho.

B20

Doença pelo vírus da imunodeficiência
humana [HIV], resultando em doenças
infecciosas e parasitárias

Exposição a Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) em atividades
de trabalho.

B21

Doença pelo vírus da imunodeficiência
humana [HIV], resultando em
neoplasias malignas

Exposição a Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) em atividades
de trabalho.

B22

Doença pelo vírus da imunodeficiência
humana [HIV] resultando em outras
doenças especificadas

Exposição a Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) em atividades
de trabalho.

B23

Doença pelo vírus da imunodeficiência
humana [HIV] resultando em outras
doenças

Exposição a Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) em atividades
de trabalho.

B24

Doença pelo vírus da imunodeficiência
humana [HIV] não especificada

Exposição a Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) em atividades
de trabalho.

Síndrome (cardio-pulmonar) por
Hantavírus (SPH)(SCPH)

Exposição a Hantavírus em atividades de trabalho.

Dermatofitose

Exposição a fungos do gênero Epidermophyton, Microsporum e
Trichophyton durante atividades de trabalho em temperatura elevada
e umidade.

A90

B08.0

B33.4

B35

B36

Micoses superficiais, outras

Exposição a fungos durante atividades de trabalho em temperatura
elevada e umidade, exceto aqueles dos gêneros Epidermophyton,
Microsporum e Trichophyton.

B37

Candidíase

Exposição aCandidaalbicans e outras espécies do mesmo gênero,
potencialmente patogênicas em atividades de trabalho sob condições
de umidade e irritação mecânica.

B38

Coccidioidomicose

Exposição aCoccidioidesimmitis em atividades de trabalho.

B39

Histoplasmose

Exposição aHistoplasmacapsulatum em atividades de trabalho.

B41

Paracoccidioidomicose

Exposição aParacoccidioides brasiliensis em atividades de trabalho.

B42

Esporotricose

Exposição aSporothrixschenkii em atividades de trabalho.

B44

Aspergilose

Exposição as espécies de Aspergillus em atividades de trabalho

B45

Criptococose

Exposição aCryptococcusneoformans (ou Filobasidiellaneoformans)
em atividades de trabalho.

B47

Micetoma

Exposição a bactérias e fungos causadores de micetoma em
atividades de trabalho.

B50

Malária por Plasmodiumfalciparum

Exposição aPlasmodiumfalciparumem atividades de trabalho.

B51

Malária por Plasmodiumvivax

Exposição aPlasmodiumvivax em atividades de trabalho.

B52

Malária por Plasmodiummalariae

Exposição aPlasmodiummalariae em atividades de trabalho.

B53

Outras formas de malária confirmadas
por exames parasitológicos

Exposição a espécies do Plasmodium diferente da malariae, vivax e
falciparum, ou outros protozoários em atividades de trabalho.

B54

Malária não especificada

Exposição a espécie não especificada do gênero Plasmodium em
atividades de trabalho.

B55

Leishmaniose

Exposição aLeishmaniabraziliensis em atividades de trabalho.

B55.1

Leishmaniose cutânea

Exposição aLeishmaniabraziliensis em atividades de trabalho.

B55.2

Leishmaniose cutâneo-mucosa

Exposição aLeishmaniabraziliensis em atividades de trabalho.

B57

Doença de Chagas

Exposição aTrypanosoma cruzi em atividade de trabalho.

B65

Esquistossomose
(bilharziose)(Schistosomíase)

Exposição a 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 aToxocara canis e/ouToxocaracati em atividades de
trabalho.

Escabiose [sarna]

Exposição aSarcoptesscabiei 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
coronavírusSARS-CoV-2
(COVID-19)

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

B86

Capítulo II - Neoplasias (tumores)
CID10

Doença Relacionada ao Trabalho

Agentes e/ou Fatores de Risco

C00

Neoplasia maligna do lábio

Exposição a radiações não ionizantes (ultravioleta) em atividades
de trabalho.

C06

Neoplasia maligna de outras partes e de
partes não especificadas da boca

Exposição a papilomavírus humano tipo 16 e/ou 18 em atividades
de trabalho.

C08

Neoplasia maligna de outras glândulas
salivares maiores e as não especificadas

Exposição a radiaçõesionizantes (raios-X e/ou gama; e/ou iodo
radioativo, incluindo iodo-131) em atividades de trabalho.

C09

Neoplasia maligna da amígdala

Exposição apapilomavírus humano tipo 16 em atividades de
trabalho.

C11

Neoplasia maligna da nasofaringe

Exposição aformaldeído e/ou poeiras de madeira e/ou vírus
Epstein-Barr em atividades de trabalho.

C14

Neoplasia maligna de outras localizações e
de localizações mal definida, do lábio,
cavidade oral e faringe

Exposição a poeiras de madeira e/oupapilomavírus humano tipo
16em atividades de trabalho.

C15

Neoplasia maligna do esôfago

Exposição a percloroetileno e outros agentes usados nos
processos de limpeza à seco; e/ou agentes químicos usados no
processo de produção da borracha, incluindo processo de
vulcanização; e/ou agentes químicos usados na produção e
beneficiamento de tecidos, em atividades de trabalho.
Exposição aradiações ionizantes (raios-X e/ou gama)em
atividades de trabalho.

C16

Neoplasia maligna do estômago

Exposição a agentes químicos usados no processo de produção
da borracha, incluindo processo de vulcanização; e/ou asbesto ou
amianto; e/ou compostos inorgânicos do chumbo; e/ou agentes
químicos usados na produção e beneficiamento de tecidos, em
atividades de trabalho.
Exposição a radiações ionizantes (raios-X e/ou gama) em
atividades de trabalho.

C18

Neoplasia maligna do cólon

Exposição a asbesto ou amiantoem atividades de trabalho.
Exposição a radiações ionizantes (raios-X e/ou gama) em
atividades de trabalho.
Jornada de trabalho em turno noturno

C20

Neoplasia maligna do reto

Exposição a asbesto ou amianto em atividades de trabalho.
Exposição a radiações ionizantes (raios-X e/ou gama) em
atividades de trabalho.
Jornada de trabalho em turno noturno

C21

Neoplasia maligna do ânus e do canal anal

Exposição apapilomavírus humano tipo 16 e/ou 18 e/ou 33 e/ou
Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) em atividades de
trabalho

C22

Neoplasia maligna do fígado e das vias
biliares intra-hepáticas

Exposição a aflatoxina; e/ou cloreto de vinila; e/ou 1,2dicloropropano; e/ou arsênio e seus compostos; e/ou agrotóxicos
organoclorados (DDT); e/ou tricloroetileno; e/ou diclorometano em
atividades de trabalho;
Exposição a radiações ionizantes (plutônio e/ou tório-232 e seus
produtos de decaimento; e/ou raios-X e/ou gama) em atividades
de trabalho.
Exposição a Vírus da hepatite B (HBV); e/ou Vírus da hepatite C
(HCV); e/ou Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) em
atividades de trabalho.

C23

Neoplasia maligna da vesícula biliar

Exposição a radiaçõesionizantes (tório 232 e seus produtos de
decaimento) em atividades de trabalho.

C25

Neoplasia maligna do pâncreas

Exposição a radiaçõesionizantes (tório-232 e seus produtos de
decaimento; e/ou raios-X e/ou gama) em atividades de trabalho.

C30.0

Neoplasia maligna da cavidade nasal

Exposição a agentes químicos usados no processo de produção
de álcool isopropílico; e/ou cromo hexavalente e seus compostos;
e/ou formaldeído; e/ou níquel e seus compostos; e/ou poeiras da
indústria do couro; e/ou poeiras de madeira;e/ou colas e
solventes usados nas atividades de carpintaria e marcenaria; e/ou
poeiras orgânicas,em atividades de trabalho.
Exposição a radiações ionizantes (rádio-226 e/ou rádio-228, e
produtos do de seu decaimento) em atividades de trabalho.

C31

Neoplasia maligna dos seios da face

Exposição a agentes químicos usados no processo de produção
de álcool isopropílico; e/ou cromo hexavalente e seus compostos;
e/ou formaldeído; e/ou níquel e seus compostos; e/ou poeiras da
indústria do couro; e/ou poeiras de madeira; e/ou colas e
solventes usados nas atividades de carpintaria e marcenaria; e/ou
poeiras orgânicas da indústria do mobiliário, em atividades de
trabalho.
Exposição a radiações ionizantes (rádio-226 e rádio-228, e seus
produtos do decaimento) em atividades de trabalho.

C32

Neoplasia maligna da laringe

Exposição a asbesto ou amianto; e/ou névoas ácidas; e/ou
agentes químicos usados no processo de produção da borracha,
incluindo processo de vulcanização; e/ou gás mostarda, e/ou
agentes químicos usados na produção e beneficiamento de
tecidos, em atividades de trabalho.
Exposição a papilomavírus humano tipo 16 em atividades de
trabalho.

C34

Neoplasia maligna dos brônquios e dos
pulmões

Exposição a agentes químicos provenientes da produção de
alumínio; e/ou arsênio e seus compostos; e/ou asbesto ou
amianto; e/ou berílio e seus compostos; e/ou bis clorometil éter e
clorometilmetiléter; e/ou cádmio e seus compostos; e/ou cromo
hexavalente e seus compostos; e/ou gaseificação de carvão; e/ou
alcatrão de carvão; e/ou emissões proveniente dos fornos de
coque; e/ou emissões provenientes da exaustão de motores a
diesel; e/ou emissões do processo de fundição de ferro e aço;
e/ou fármacos antineoplásicos MOPP (mistura de vincristinaprednisona-nitrogênio-mostarda-procarbazina); e/ou níquel e seus
compostos; e/ou material particulado e poluição do ar
atmosférico; e/ou solventes orgânicos; e/ou agentes químicos
usados no processo de produção da borracha, incluindo processo
de vulcanização; e/ou poeiras de sílica livre cristalina; e/ou
fuligem; e/ou fumos de solda; e/ou gás mostarda; e/ou névoas
ácidas; e/ou benzeno; e/ou combustível de biomassa
(principalmente madeira); e/ou betume e seus resíduos; e/ou
fabricação de eletrodo de carbono; e/ou carboneto de silício; e/ou
produção de eletrodo de carvão; e/ou combinação de toluenos
alfa-clorados e cloreto de benzoila; e/ou diazinona; e/ou
agrotóxicos; e/ou pigmentos e solventes usados nos processos
de impressão; e/ou 2,3,7,8 tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD);
e/ou agentes químicos usados na produção e beneficiamento de
tecidos, em atividades de trabalho.
Exposição a radiações ionizantes (plutônio; e/ou rádio-222 e os
produtos de seu decaimento; e/ou radônio; e/ou raios-X; e/ou
gama) em atividades de trabalho.

C40

Neoplasia maligna dos ossos e cartilagens
articulares dos membros

Exposição a radiaçõesionizantes (rádio-224 e/ourádio-226
e/ourádio-228, e seus produtos de decaimento; e/ou plutônio;
e/ouraios-X e/ou gama; e/ou iodo radioativo, incluindo iodo-131)
em atividades de trabalho.

C41

Neoplasia maligna dos ossos e das
cartilagens articulares de outras localizações
e de localizações não especificadas

Exposição a radiações ionizantes (rádio-224 e/ou rádio-226 e/ou
rádio-228, e seus produtos de decaimento; e/ou plutônio, raios-X
e/ou gama; e/ou iodo radioativo, incluindoiodo-131) em atividades

de trabalho.
C43

Melanoma maligno da pele

Exposição a bifenilaspolicloradas (PCB) em atividades de
trabalho.
Exposição a radiações não ionizantes (ultravioleta e/ou
infravermelha)em atividades de trabalho.

C44

Neoplasia maligna da pele, outras

Exposição a arsênio e seus compostos; e/ou alcatrão de carvão;
e/ou fuligem; e/ou destilação do carvão mineral (hulha); e/ou óleo
mineral não tratado; e/ou óleo de xisto; e/ou creosoto; e/ou
hidrocarbonetos provenientes do processo de refino de petróleo;
e/ou azatioprina; e/ou ciclosporina; e/ou
agrotóxicosorganofosforados (parationa) em atividades de
trabalho.
Exposição a radiações não ionizantes (ultravioleta); e/ou
radiações ionizantes (raios-X e/ou gama) em atividades de
trabalho.
Exposição avírus da imunodeficiência humana (HIV); e/ou
papilomavírus humano tipos 5 e/ou 8 em atividades de trabalho.

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 aherpes 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 aradiaçõesionizantes (iodo radioativo, incluindo iodo131) em atividades de trabalho.

C50

Neoplasia maligna da mama

Exposição a agrotóxicos organoclorados (dieldrin); e/ou óxido de
etileno; e/ou bifenilaspolicloradas (PCB) em atividades de
trabalho.
Exposição aradiações 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.

C52

Neoplasia maligna da vagina

Exposição a papilomavírus humano tipo 16 e/ou vírus da
imunodeficiência humana (HIV) em atividades de trabalho.

C53

Neoplasia maligna de colo do útero

Exposição a papilomavírus humano tipo 16 e/ou 18 e/ou 26 e/ou
31 e/ou 33 e/ou 35 e/ou 39 e/ou 45 e/ou 51 e/ou 52 e/ou 53 e/ou
56 e/ou 58 e/ou 59 e/ou 66 e/ou 67 e/ou 68 e/ou 70 e/ou 73 e/ou
82 e/ou vírus da imunodeficiência humana (HIV) em atividades de
trabalho.

C56

Neoplasia maligna de ovário

Exposição aasbesto ou amianto em atividades de trabalho.
Exposição aradiações ionizantes (raios-X e/ou gama) em
atividades de trabalho.

C60

Neoplasia maligna de pênis

Exposição a papilomavírus humano tipo 16 e/ou 18; e/ou vírus da
imunodeficiência humana (HIV) em atividades de trabalho.

C61

Neoplasia maligna da próstata

Exposição a arsênio e seus compostos; e/ou cádmio e seus
compostos; e/ou agrotóxicosorganofosforados (malationa); e/ou
agentes químicos usados no processo de produção da borracha,
incluindo processo de vulcanização; e/ou agentes químicos
usados na produção e beneficiamento de tecidos, em atividades
de trabalho.
Exposição a radiações ionizantes (raios-X e/ou gama; e/ou tório232 e seus produtos de decaimento) em atividades de trabalho.
Jornada de trabalho em turno noturno

C62

Neoplasia maligna dos testículos

Exposição a agrotóxicos organoclorados (DDT); e/ou N, Ndimetilformamida; e/ou ácido perfluorooctanoico em atividades de

trabalho.
C64

Neoplasia maligna do rim, exceto pelve renal

Exposição a tricloroetileno; e/ou arsênio e seus compostos; e/ou
cádmio e seus compostos; e/ou ácido perfluorooctanoico; e/ou
pigmentos e solventes usados nos processos de impressão; e/ou
fumos de solda em atividades de trabalho.
Exposição a radiações ionizantes (raios-X e/ou gama; e/ou tório232 e produtos de seu decaimento) em atividades de trabalho.

C65

Neoplasia maligna da pelve renal

Exposição aácido aristolóquico em atividades de trabalho.

C66

Neoplasia maligna dos ureteres

Exposição aácido aristolóquico em atividades de trabalho.

C67

Neoplasia maligna da bexiga

Exposição a arsênio e seus compostos; e/ou agentes químicos
decorrentes da produção de alumínio; e/ou agentes químicos
usados na produção de magenta; e/ou agentes químicos usados
na produção de auramina; e/ou solventes orgânicos; e/ou agentes
químicos usados no processo de produção da borracha, incluindo
processo de vulcanização; e/ou aminas aromáticas (4aminobifenil; e/ou 2-naftilamina; e/ou 4-cloro-orto-toluidina; e/ou
orto-toluidina; e/ou benzidina; e/ou toluidina); e/ou alcatrão de
carvão; e/ou percloroetileno e outros agentes usados nos
processos de limpeza à seco; e/ou emissões provenientes da
exaustão de motores a diesel; e/ou formaldeído e outras
substâncias químicas usadas em produtos cosméticos para
cabelos; e/ou 2-mercaptobenzotiazol; e/ou pigmentos e solventes
usados nos processos de impressão; e/ou fuligem; e/ou
tetracloroetileno; e/ou ciclofosfamida; e/ou agentes químicos
usados na produção e beneficiamento de tecido, em atividades
de trabalho.
Exposição a radiações ionizantes (raios-X e/ou gama) em
atividades de trabalho.
Exposição a Schistosoma haematobium em atividades de
trabalho.

C69

Neoplasia maligna do olho e anexos

Exposição a radiações não ionizantes (ultravioleta); e/ou vírus da
imunodeficiência humana (HIV) em atividades de trabalho.

C71

Neoplasia maligna do encéfalo

Exposição a radiaçõesionizantes (raios-X e/ou gama); e/ou
radiações não ionizantes (campos eletromagnéticos de
radiofrequência - incluindo os provenientes de telefone sem fio)
em atividades de trabalho.

C72

Neoplasia maligna da medula espinhal, dos
nervos cranianos e de outras partes do
sistema nervoso central

Exposição a radiações ionizantes (raios-X e/ou gama); e/ou
radiações não ionizantes (campos eletromagnéticos de
radiofrequência - incluindo os provenientes de telefone sem fio)
em atividades de trabalho.

C73

Neoplasia maligna da glândula tireoide

Exposição a radiaçõesionizantes (raios-X e/ou gama; e/ou iodo
radioativo - incluindo iodo-131) em atividades de trabalho.

C82

Linfoma não-Hodgkin, folicular (nodular)

Exposição a benzeno; e/ou agrotóxicos organoclorados (lindano,
pentaclorofenol, DDT) e organofosforados (diazinona, glifosato,
malationa); e/ou 1,3-butadieno; e/ou formaldeído; e/ou
diclorometano; e/ou cloreto de metileno; e/ou agentes químicos
usados no processo de produção da borracha, incluindo processo
de vulcanização; e/ou óxido de etileno; e/ou solventes orgânicos;
e/ou hidrocarbonetos provenientes do processo de refino de
petróleo; e/ou bifenilaspolicloradas (PCB); e/ou policlorofenóis ou
seus sais de sódio; e/ou estireno; e/ou tricloroetileno; e/ou
2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina(TCDD); e/ou fármacos
antineoplásicos (azatioprina, bussulfano, clorambucila,
ciclofosfamida, ciclosporina, etoposido com cisplatina e
bleomicina, biscloroetilnitrosoureia - BCNU, melfalano,
mitroxantona, mostarda nitrogenada, MOPP, semustina (metilCCNU), teniposido, tiotepa, treossulfano); e/ou ácido

diclorofenoxiacético (2, 4-D); e/ou agentes químicos usados na
produção e beneficiamento de tecidos, em atividades de trabalho.
Exposição a radiações ionizantes (produtos de fissão, incluindo
estrôncio-90; e/ou fósforo-32; e/ou tório-232 e os produtos de seu
decaimento; e/ou raios-X e/ou gama) em atividades de trabalho.
Exposição a vírus da hepatite C (HCV); e/ou vírus da
imunodeficiência humana (HIV); e/ou vírus da hepatite B (HBV);
e/ou vírus linfotrópico de células T humanas tipo 1; e/ou vírus
Epstein-Barr; e/ou Plasmodiumfalciparum em atividades de
trabalho.
C83

Linfoma não-Hodgkin difuso

Exposição a benzeno; e/ou agrotóxicos organoclorados(lindano,
pentaclorofenol, DDT) e organofosforados (diazinona, glifosato,
malationa); e/ou 1,3-butadieno; e/ou formaldeído; e/ou
diclorometano; e/ou cloreto de metileno; e/ou agentes químicos
usados no processo de produção da borracha, incluindo processo
de vulcanização; e/ou óxido de etileno; e/ou solventes orgânicos;
e/ou hidrocarbonetos provenientes do processo de refino de
petróleo; e/ou bifenilaspolicloradas (PCB); e/ou policlorofenóis ou
seus sais de sódio; e/ou estireno; e/ou tricloroetileno; e/ou
2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD);e/ou fármacos
antineoplásicos (azatioprina, bussulfano, clorambucila,
ciclofosfamida, ciclosporina, etoposido com cisplatina e
bleomicina, biscloroetilnitrosoureia - BCNU, melfalano,
mitroxantona, mostarda nitrogenada, MOPP, semustina (metilCCNU), teniposido, tiotepa, treossulfano); e/ou ácido
diclorofenoxiacético (2, 4-D); e/ou agentes químicos usados na
produção e beneficiamento de tecidos, em atividades de trabalho.
Exposição a radiações ionizantes (produtos de fissão, incluindo
estrôncio-90; e/ou fósforo-32; e/ou tório-232 e os produtos de seu
decaimento; e/ou raios-X e/ou gama) em atividades de trabalho.
Exposição a vírus da hepatite C (HCV); e/ou vírus da
imunodeficiência humana (HIV); e/ou vírus da hepatite B (HBV);
e/ou vírus linfotrópico de células T humanas tipo 1; e/ou vírus
Epstein-Barr; e/ou Plasmodiumfalciparum em atividades de
trabalho.

C84

Linfomas de células T cutâneas e periféricas

Exposição a benzeno; e/ou agrotóxicos organoclorados (lindano,
pentaclorofenol, DDT) e organofosforados (diazinona, glifosato,
malationa); e/ou 1,3-butadieno; e/ou formaldeído; e/ou
diclorometano; e/ou cloreto de metileno; e/ou agentes químicos
usados no processo de produção da borracha, incluindo processo
de vulcanização; e/ou óxido de etileno; e/ou solventes orgânicos;
e/ou hidrocarbonetos provenientes do processo de refino de
petróleo; e/ou bifenilaspolicloradas (PCB); e/ou policlorofenóis ou
seus sais de sódio; e/ou estireno; e/ou tricloroetileno; e/ou
2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD);e/ou fármacos
antineoplásicos (azatioprina, bussulfano, clorambucila,
ciclofosfamida, ciclosporina, etoposido com cisplatina e
bleomicina, biscloroetilnitrosoureia - BCNU, melfalano,
mitroxantona, mostarda nitrogenada, MOPP, semustina (metilCCNU), teniposido, tiotepa, treossulfano); e/ou ácido
diclorofenoxiacético (2, 4-D); e/ou agentes químicos usados na
produção e beneficiamento de tecidos, em atividades de trabalho.
Exposição a radiações ionizantes (produtos de fissão, incluindo
estrôncio-90; e/ou fósforo-32; e/ou tório-232 e os produtos de seu
decaimento; e/ou raios-X e/ou gama) em atividades de trabalho.
Exposição a vírus da hepatite C (HCV); e/ou vírus da
imunodeficiência humana (HIV); e/ou vírus da hepatite B (HBV);
e/ou vírus linfotrópico de células T humanas tipo 1; e/ou vírus
Epstein-Barr; e/ou Plasmodiumfalciparum em atividades de
trabalho.

C85

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

Exposição a benzeno; e/ou agrotóxicos organoclorados (lindano,
pentaclorofenol, DDT) e organofosforados(diazinona, glifosato,
malations); e/ou 1,3-butadieno; e/ou formaldeído; e/ou
diclorometano; e/ou cloreto de metileno; e/ou agentes químicos
usados no processo de produção da borracha, incluindo processo
de vulcanização; e/ou óxido de etileno; e/ou solventes orgânicos;
e/ou hidrocarbonetos provenientes do processo de refino de
petróleo; e/ou bifenilaspolicloradas (PCB); e/ou policlorofenóis ou
seus sais de sódio; e/ou estireno; e/ou tricloroetileno; e/ou
2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD);e/ou fármacos
antineoplásicos (azatioprina, bussulfano, clorambucila,
ciclofosfamida, ciclosporina, etoposido com cisplatina e
bleomicina, biscloroetilnitrosoureia - BCNU, melfalano,
mitroxantona, mostarda nitrogenada, MOPP, semustina (metilCCNU), teniposido, tiotepa, treossulfano); e/ou ácido
diclorofenoxiacético (2, 4-D); e/ou agentes químicos usados na
produção e beneficiamento de tecidos, em atividades de trabalho.
Exposição a radiações ionizantes (produtos de fissão, incluindo
estrôncio-90; e/ou fósforo-32; e/ou tório-232 e os produtos de seu
decaimento; e/ou raios-X e/ou gama) em atividades de trabalho.
Exposição a vírus da hepatite C (HCV); e/ou vírus da
imunodeficiência humana (HIV); e/ou vírus da hepatite B (HBV);
e/ou vírus linfotrópico de células T humanas tipo 1; e/ou vírus
Epstein-Barr; e/ou Plasmodiumfalciparumem atividades de
trabalho.

C91

Leucemia linfoide

Exposição a benzeno; e/ou agrotóxicos organoclorados (lindano,
pentaclorofenol, DDT) e organofosforados(diazinona, glifosato,
malationa); e/ou 1,3-butadieno; e/ou formaldeído; e/ou
diclorometano; e/ou cloreto de metileno; e/ou agentes químicos
usados no processo de produção da borracha, incluindo processo
de vulcanização; e/ou óxido de etileno; e/ou solventes orgânicos;
e/ou hidrocarbonetos provenientes do processo de refino de
petróleo; e/ou bifenilaspolicloradas (PCB); e/ou policlorofenóis ou
seus sais de sódio; e/ou estireno; e/ou tricloroetileno; e/ou
2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD);e/ou fármacos
antineoplásicos (azatioprina, bussulfano, clorambucila,
ciclofosfamida, ciclosporina, etoposido com cisplatina e
bleomicina, biscloroetilnitrosoureia - BCNU, melfalano,
mitroxantona, mostarda nitrogenada, MOPP, semustina (metilCCNU), teniposido, tiotepa, treossulfano); e/ou ácido
diclorofenoxiacético (2, 4-D); e/ou agentes químicos usados na
produção e beneficiamento de tecidos, em atividades de trabalho.
Exposição a radiações ionizantes (produtos de fissão, incluindo
estrôncio-90; e/ou fósforo-32; e/ou tório-232 e os produtos de seu
decaimento; e/ou raios-X e/ou gama) em atividades de trabalho.
Exposição a vírus da hepatite C (HCV); e/ou vírus da
imunodeficiência humana (HIV); e/ou vírus da hepatite B (HBV);
e/ou vírus linfotrópico de células T humanas tipo 1; e/ou vírus
Epstein-Barr; e/ou Plasmodiumfalciparumem atividades de
trabalho.

C92

Leucemia mieloide

Exposição a benzeno; e/ou agrotóxicos organoclorados (lindano,
pentaclorofenol, DDT) e organofosforados (diazinona, glifosato,
malationa); e/ou 1,3-butadieno; e/ou formaldeído; e/ou
diclorometano; e/ou cloreto de metileno; e/ou agentes químicos
usados no processo de produção da borracha, incluindo processo
de vulcanização; e/ou óxido de etileno; e/ou solventes orgânicos;
e/ou hidrocarbonetos provenientes do processo de refino de
petróleo; e/ou bifenilaspolicloradas (PCB); e/ou policlorofenóis ou
seus sais de sódio; e/ou estireno; e/ou tricloroetileno; e/ou
2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD);e/ou fármacos
antineoplásicos (azatioprina, bussulfano, clorambucila,
ciclofosfamida, ciclosporina, etoposido com cisplatina e

bleomicina, biscloroetilnitrosoureia - BCNU, melfalano,
mitroxantona, mostarda nitrogenada, MOPP, semustina (metilCCNU), teniposido, tiotepa, treossulfano); e/ou ácido
diclorofenoxiacético (2, 4-D); e/ou agentes químicos usados na
produção e beneficiamento de tecidos, em atividades de trabalho.
Exposição a radiações ionizantes (produtos de fissão, incluindo
estrôncio-90; e/ou fósforo-32; e/ou tório-232 e os produtos de seu
decaimento; e/ou raios-X e/ou gama) em atividades de trabalho.
Exposição a vírus da hepatite C (HCV); e/ou vírus da
imunodeficiência humana (HIV); e/ou vírus da hepatite B (HBV);
e/ou vírus linfotrópico de células T humanas tipo 1; e/ou vírus
Epstein-Barr; e/ou Plasmodiumfalciparumem atividades de
trabalho.
C93

Leucemia monocítica

Exposição a benzeno; e/ou agrotóxicos organoclorados (lindano,
pentaclorofenol, DDT) e organofosforados (diazinona, glifosato,
malationa); e/ou 1,3-butadieno; e/ou formaldeído; e/ou
diclorometano; e/ou cloreto de metileno; e/ou agentes químicos
usados no processo de produção da borracha, incluindo processo
de vulcanização; e/ou óxido de etileno; e/ou solventes orgânicos;
e/ou hidrocarbonetos provenientes do processo de refino de
petróleo; e/ou bifenilaspolicloradas (PCB); e/ou policlorofenóis ou
seus sais de sódio; e/ou estireno; e/ou tricloroetileno; e/ou
2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD);e/ou fármacos
antineoplásicos (azatioprina, bussulfano, clorambucila,
ciclofosfamida, ciclosporina, etoposido com cisplatina e
bleomicina, biscloroetilnitrosoureia - BCNU, melfalano,
mitroxantona, mostarda nitrogenada, MOPP, semustina (metilCCNU), teniposido, tiotepa, treossulfano); e/ou ácido
diclorofenoxiacético (2, 4-D); e/ou agentes químicos usados na
produção e beneficiamento de tecidos, em atividades de trabalho.
Exposição a radiações ionizantes (produtos de fissão, incluindo
estrôncio-90; e/ou fósforo-32; e/ou tório-232 e os produtos de seu
decaimento; e/ou raios-X e/ou gama) em atividades de trabalho.
Exposição a vírus da hepatite C (HCV); e/ou vírus da
imunodeficiência humana (HIV); e/ou vírus da hepatite B (HBV);
e/ou vírus linfotrópico de células T humanas tipo 1; e/ou vírus
Epstein-Barr; e/ou Plasmodiumfalciparum em atividades de
trabalho.

C94

Leucemias de células de tipo especificado,
outras

Exposição a benzeno; e/ou agrotóxicos organoclorados (lindano,
pentaclorofenol, DDT) e organofosforados (diazinona, glifosato,
malationa); e/ou 1,3-butadieno; e/ou formaldeído; e/ou
diclorometano; e/ou cloreto de metileno; e/ou agentes químicos
usados no processo de produção da borracha, incluindo processo
de vulcanização; e/ou óxido de etileno; e/ou solventes orgânicos;
e/ou hidrocarbonetos provenientes do processo de refino de
petróleo; e/ou bifenilaspolicloradas (PCB); e/ou policlorofenóis ou
seus sais de sódio; e/ou estireno; e/ou tricloroetileno; e/ou
2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD);e/ou fármacos
antineoplásicos (azatioprina, bussulfano, clorambucila,
ciclofosfamida, ciclosporina, etoposido com cisplatina e
bleomicina, biscloroetilnitrosoureia - BCNU, melfalano,
mitroxantona, mostarda nitrogenada, MOPP, semustina (metilCCNU), teniposido, tiotepa, treossulfano); e/ou ácido
diclorofenoxiacético (2, 4-D); e/ou agentes químicos usados na
produção e beneficiamento de tecidos, em atividades de trabalho;
Exposição a radiações ionizantes (produtos de fissão, incluindo
estrôncio-90; e/ou fósforo-32; e/ou tório-232 e os produtos de seu
decaimento; e/ou raios-X e/ou gama) em atividades de trabalho;
Exposição a vírus da hepatite C (HCV); e/ou vírus da
imunodeficiência humana (HIV); e/ou vírus da hepatite B (HBV);
e/ou vírus linfotrópico de células T humanas tipo 1; e/ou vírus
Epstein-Barr; e/ou Plasmodiumfalciparum em atividades de

trabalho.
C95

Leucemia de tipo celular não especificado

Exposição a benzeno; e/ou agrotóxicos organoclorados (lindano,
pentaclorofenol, DDT) e organofosforados (diazinona, glifosato,
malationa); e/ou 1,3-butadieno; e/ou formaldeído; e/ou
diclorometano; e/ou cloreto de metileno; e/ou agentes químicos
usados no processo de produção da borracha, incluindo processo
de vulcanização; e/ou óxido de etileno; e/ou solventes orgânicos;
e/ou hidrocarbonetos provenientes do processo de refino de
petróleo; e/ou bifenilaspolicloradas (PCB); e/ou policlorofenóis ou
seus sais de sódio; e/ou estireno; e/ou tricloroetileno; e/ou
fármacos antineoplásicos (azatioprina, bussulfano, clorambucila,
ciclofosfamida, ciclosporina, etoposido com cisplatina e
bleomicina, biscloroetilnitrosoureia - BCNU, melfalano,
mitroxantona, mostarda nitrogenada, MOPP, semustina (metilCCNU), teniposido, tiotepa, treossulfano); e/ou ácido
diclorofenoxiacético (2, 4-D); e/ou agentes químicos usados na
produção e beneficiamento de tecidos, em atividades de trabalho;
Exposição a radiações ionizantes (produtos de fissão, incluindo
estrôncio-90; e/ou fósforo-32; e/ou tório-232 e os produtos de seu
decaimento; e/ou raios-X e/ou gama) em atividades de trabalho;
Exposição a vírus da hepatite C (HCV); e/ou vírus da
imunodeficiência humana (HIV); e/ou vírus da hepatite B (HBV);
e/ou vírus linfotrópico de células T humanas tipo 1; e/ou vírus
Epstein-Barr; e/ou Plasmodiumfalciparumem atividades de
trabalho.

Capítulo III - Doenças do sangue e dos órgãos hematopoiéticos e alguns
transtornos imunitários
CID10

Doença Relacionada ao Trabalho

Agentes e/ou Fatores de Risco

Síndromes Mielodisplásicas

Exposição a benzeno em atividades de trabalho
Exposição a radiações ionizantes em atividades de trabalho.

Anemias devidas a transtornos enzimáticos,
outras

Exposição a chumbo e seus compostos tóxicos em atividades de
trabalho.

Anemia hemolítica adquirida

Exposição a derivados nitrados e aminados do benzeno; e/ou
arsênio e seus compostos em atividades de trabalho.

D59.2

Anemia hemolítica não-auto-imune induzida
por drogas

Exposição a derivados nitrados e aminados do benzeno em
atividades de trabalho.

D59.4

Anemias hemolíticas não-autoimunes, outras

Exposição a benzeno em atividades de trabalho.

D59.8

Anemias hemolíticas adquiridas, outras

Exposição a antimônio e seus compostos em atividades de
trabalho.

D61.2

Anemia Aplástica devida a outros agentes
externos

Exposição a benzeno em atividades de trabalho.
Exposição a radiações ionizantes em atividades de trabalho.

D61.9

Anemia aplástica não especificada

Exposição a benzeno em atividades de trabalho.
Exposição a radiações ionizantes em atividades de trabalho.

D64

Anemias, outras

Exposição a chumbo e seus compostos em atividades de
trabalho.

D69

Púrpura e outras afecções hemorrágicas

Exposição a benzeno; e/ou cloreto de vinila em atividades de
trabalho
Exposição a radiações ionizantes em atividades de trabalho.

D70

Agranulocitose

Exposição a benzeno; e/ou derivados do fenol, do pentaclorofenol
e do hidroxibenzonitrilo em atividades de trabalho.

D46
D55.8
D59

Exposição a radiações ionizantes em atividades de trabalho.
Transtornos especificados dos glóbulos
brancos, outros

Exposição a benzeno em atividades de trabalho.
Exposição a radiações ionizantes em atividades de trabalho.

Metemoglobinemia

Exposição a aminas aromáticas e seus derivados; e/ou derivados
nitrados e aminados do benzeno em atividades de trabalho.

D74.8

Outras metemoglobinemias

Exposição a aminas aromáticas e seus derivados em atividades
de trabalho.

D89.1

Crioglobulinemia

Exposição a vírus não especificado da hepatite em atividades de
trabalho.

D72.8
D74

Capítulo IV - Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas
CID10

Doença Relacionada ao Trabalho

Agentes e/ou Fatores de Risco

E03

Hipotireoidismo, outros

Exposição achumbo e seus compostos tóxicos; e/ou
clorobenzeno e seus derivados; e/ou tiouracil; e/ou tiocianatos;
e/ou tioureia; e/ou agrotóxicos organoclorados (DDT) em
atividades de trabalho.

E04.9

Bócio não-tóxico, não especificado

Exposição a ácidos orgânicos em atividades de trabalho.

E11

Diabetes mellitus não insulinodependente

Jornada de trabalho (Trabalho em turnos; Trabalho noturno)

E66

Obesidade

Jornada de trabalho (Trabalho em turnos; Trabalho noturno)

E80.2

Porfirias, outras

Exposição a clorobenzeno e seus derivados em atividades de
trabalho.

E88.8

Distúrbios metabólicos não especificados,
outros

Jornada de trabalho (Trabalho em turnos; Trabalho noturno)

Capítulo V - Transtornos mentais e comportamentais
CID10

Doença Relacionada ao Trabalho

F02.8

Demência em outras doenças específicas
classificadas em outros locais

F05.0

Delirium não superposto a uma demência,
assim descrito

F06

Transtornos mentais devidos à lesão e
disfunção cerebral e a doença física, outros

Agentes e/ou Fatores de Risco 2019
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/oumetais tóxicos; e/ou
mercúrio; e/ouchumbo e seus compostos tóxicos; e/ou arsênio; e/
ou derivados organometálicos (chumbo tetraetila e
organoestanho) em atividades de trabalho.
Exposição a brometo de metila; e/ou dissulfeto de carbono; e/ou
monóxido de carbono; e/ou sulfeto de hidrogênio; e/ou outras
substâncias asfixiantes; e/ou metais tóxicos; e/ou manganês e
seus compostos 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.
Sequela de acidente de trabalho com traumatismo
cranioencefálico.
Exposição a tolueno e outros solventes aromáticos neurotóxicos;
e/ou chumbo e seus compostos tóxicos; e/ou tricloroetileno;
e/outetracloroetileno; e/ou tricloroetano e outros solventes
orgânicos halogenadosneurotóxicos; 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 solventes
orgânicos, em atividades de trabalho.

F06.7

Transtorno Cognitivo Leve

F07

Transtornos de personalidade e do
comportamento devidos a doença, a lesão e
a disfunção cerebral

F07.1

Síndrome pós-encefalítica

F09

Transtorno Mental Orgânico ou Sintomático
não especificado

F10

Transtornos mentais e comportamentais
devidos ao uso de álcool

F11

Transtornos mentais e comportamentais
devidos ao uso de opiáceos

F12

Transtornos mentais e comportamentais
devidos ao uso de canabinóides

F13

Transtornos mentais e comportamentais
devidos ao uso de sedativos e hipnóticos

F13.2

Transtornos mentais e comportamentais
devidos ao uso de sedativos e hipnóticos síndrome de dependência

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 outros solventes orgânicos
halogenadosneurotóxicos; 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 solventes
orgânicos, em atividades de trabalho.
Exposição a tolueno e outros solventes aromáticos neurotóxicos;
e/ou tricloroetileno; e/outetracloroetileno; e/outricloroetano e
outros solventes orgânicos halogenadosneurotóxicos; 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 solventes orgânicos; e/ou chumbo e seus
compostos tóxicos em atividades de trabalho
Exposição a mercúrio e seus compostos, em atividades de
trabalho.
Sequela de acidente de trabalho com traumatismo
cranioencefálico.
Exposição a tolueno e outros solventes aromáticos neurotóxicos;
e/ou tricloroetileno e/outetracloroetileno e/outricloroetano e/ou
outros solventes orgânicos halogenadosneurotóxicos; 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 solventes orgânicos; e/ou chumbo e seus
compostos tóxico 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
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
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
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
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

F14

Transtornos mentais e comportamentais
devidos ao uso da cocaína

F15

Transtornos mentais e comportamentais
devidos ao uso de outros estimulantes,
inclusive a cafeína

F16

Transtornos mentais e comportamentais
devidos ao uso de alucinógenos

F17

Transtornos mentais e comportamentais
devidos ao uso de fumo

F18

Transtornos mentais e comportamentais
devidos ao uso de solventes voláteis

F19

Transtornos mentais e comportamentais
devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso
de outras substâncias psicoativas

F22

Transtornos delirantes persistentes

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
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
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
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.
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
Exposição a álcoois e derivados; e/ou ésteres orgânicos; e/ou
éter de petróleo (benzina) 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
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
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

F23

Transtornos psicóticos agudos e transitórios

F32

Episódios Depressivos

F33

Transtorno depressivo recorrente

F41

Transtornos ansiosos, outros

F43

Reações ao “stress” grave e transtornos de
adaptação

F43.1

Estado de "Stress" Pós-Traumático

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
Exposição a tolueno e outros solventes aromáticos neurotóxicos;
e/ou chumbo e seus compostos tóxicos; e/ou tricloroetileno
e/outetracloroetileno e/outricloroetano e/ou outros solventes
orgânicos halogenadosneurotóxicos; 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
Exposição a tolueno e outros solventes aromáticos neurotóxicos;
e/ou chumbo e seus compostos tóxicos; e/ou tricloroetileno
e/outetracloroetileno e/outricloroetano e/ou outros solventes
orgânicos halogenadosneurotóxicos; 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
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
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
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;
Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou
contexto da organização do trabalho; e/ou característica das

F45

Transtornos somatoformes

F48.0

Neurastenia

F48.8

Outros transtornos neuróticos especificados

F51.2

Transtorno do Ciclo Vigília-Sono Devido a
Fatores Não-Orgânicos

X60 X84

Lesões autoprovocadas intencionalmente
(Suicídio)

Z73.0

Esgotamento (Burnout)

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
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
Exposição a tolueno e outros solventes aromáticos neurotóxicos;
e/ou tricloroetileno; e/ou tetracloroetileno; e/outricloroetano e
outros solventes orgânicos halogenadosneurotóxicos; 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 solventes orgânicos; e/ou chumbo e seus
compostos tóxicos, 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
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
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
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
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.

Capítulo VI. Doenças do sistema nervoso

CID10

Doença Relacionada ao Trabalho

Agentes e/ou Fatores de Risco 2019

G00.2

Meningite estreptocócica

Exposição a Streptococcus suis em atividades de trabalho.

G01

Meningite em doenças bacterianas
classificadas em outra parte

Exposição a Neisseria (meningitidis) em atividades de trabalho.

G11.1

Ataxia cerebelar de início precoce

Exposição a mercúrio e seus compostos tóxicos; e/ou agrotóxicos
organofosforados em atividades de trabalho.

G21.2

Parkinsonismo Secundário devido a outros
agentes externos

Exposição a manganês e seus compostos tóxicos;e/ou
agrotóxicos em atividades de trabalho.

G25.2

Formas especificadas de tremor, outras

G25.9

Doenças extrapiramidais e transtornos dos
movimentos, não especificados

G40.1

Epilepsia e síndromes epilépticas
sintomáticas definidas por sua localização
(focal) (parcial) com crises parciais simples
Cefaleia vascular, não classificada em outra
parte

Exposição a brometo de metila; e/ou tetracloroetano; e/ou
mercúrio e seus compostos tóxicos; e/ou outros solventes
orgânicos; e/ou agrotóxicos neurotóxicos em atividades de
trabalho.
Exposição a mercúrio e seus compostos tóxicos; e/ou
diclorometano; e/ou cloreto de metileno; e/ou solventes
halogenados, em atividades de trabalho.
Exposição a ácido cianídrico; e/ou cianetos; e/ounitrila
(acrilonitrila e outros) em atividades de trabalho.

G44.1

Exposição a ésteres do ácido nítricoem atividades de trabalho.

G45.9

Isquemia cerebral transitória não especificada

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.
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.
Exposição a tricloroetileno e outros solventes
halogenadosneurotóxicos em atividades de trabalho.

G47.2

Distúrbios do ciclo vigília-sono

G50

Transtornos do nervo trigêmeo

G52.0

Transtornos do nervo olfatório

Exposição a cádmio ou seus compostos; e/ou sulfeto de
hidrogênio em atividades de trabalho.

G53

Transtornos dos nervos cranianos em
doenças classificadas em outra parte

Exposição a mercúrio e seus compostos; e/ou hidrocarbonetos
clorados em atividades de trabalho.

G54.0

Transtornos do plexo braquial

Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos;
e/ou posições forçadas.

G56

Mononeuropatias dos membros superiores

Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos;
e/ou posições forçadas.

G56.0

Síndrome do túnel do carpo

Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos;
e/ou posições forçadas.

G56.1

Outras lesões do nervo mediano

Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos;
e/ou posições forçadas.

G56.2

Lesões do nervo cubital [ulnar]

Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos;
e/ou posições forçadas.

G56.3

Lesão do nervo radial

Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos;
e/ou posições forçadas.

G56.8

Outras mononeuropatias dos membros
superiores

Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos;
e/ou posições forçadas.

G57.3

Lesão do nervo poplíteo lateral

Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos;
e/ou posições forçadas.

G62.2

Polineuropatia devida a outros agentes
tóxicos

G62.8

Polineuropatias especificadas, outras

Exposição a arsênio e seus compostos; e/ou chumbo e seus
compostos tóxicos; e/ou fósforo; e/ou sulfeto de carbono; e/ou nhexano; e/ou metil-n-butil cetona (MBK); e/ou acrilamida; e/ou
álcoois; e/ou cetonas; e/ou agrotóxicos; e/ou derivados
halogenados dos hidrocarbonetos alifáticos; e/ou ésteres
orgânicos; e/ou mercúrio e seus compostos; e/ou tálio e seus
compostos; e/ou óxido de etileno em atividades de trabalho.
Exposição a radiações ionizantes em atividades de trabalho.

G92

Encefalopatia tóxica

Exposição a arsênio e seus compostos; e/ou chumbo e seus
compostos tóxicos; e/ou derivados halogenados de
hidrocarbonetos alifáticos e/ou aromáticos; e/ou mercúrio e seus
derivados tóxicos; e/ou cetonas; e/ou solventes orgânicos; e/ou
gases anestésicos; e/ou monóxido de carbono; e/ou sulfeto de
hidrogênio;e/ou cianetos; e/ou derivados organometálicos (metilmercúrio, chumbo tetraetila, estanho orgânico); e/ou sulfato de
tálio; e/ou tálio em atividades de trabalho.

Capítulo VII - Doenças do olho e anexos
CID10

Doença Relacionada ao Trabalho

Agentes e/ou Fatores de Risco 2019

H01.0

Blefarite

Exposição a arsênio e seus compostos; e/ou poeira de cimento
em atividades de trabalho.
Exposição a radiações ionizantes em atividades de trabalho.
Exposição a poeiras, gases e vapores de diferentes origens em
atividades de trabalho.

H01.1

Dermatoses não infecciosas da pálpebra

H10

Conjuntivite

H11.0

Pterígio

H11.1

Degenerações e depósitos de conjuntiva

Exposição a sais de prata em atividades de trabalho.

H16

Ceratite

H16.2

Ceratoconjuntivite

Exposição a arsênio e seus compostos; e/ou ácido sulfídrico
(sulfeto de hidrogênio) em atividades de trabalho.
Exposição a radiações ionizantes; e/ou radiações não ionizantes
(ultravioleta e/ou infravermelha)em atividades de trabalho.
Exposição a radiação não ionizante (ultravioleta e/ou
infravermelha) em atividades de trabalho.

H26

Cataratas, outras

Exposição a radiação não ionizante (ultravioleta e/ou
infravermelha e/oumicro-ondas) em atividades de trabalho.

H28

Catarata e outros transtornos do cristalino em
doenças classificadas em outra parte

Exposição a radiações ionizantes; e/ou radiações não ionizantes
(ultravioleta e/ou infravermelha)em atividades de trabalho.

H30

Inflamação Coriorretiniana

H46

Neurite Óptica

Exposição a manganês e seus compostos tóxicos; e/ou
hidrocarbonetos aromáticos (naftalina, benzeno) em atividades de
trabalho.
Exposição a brometo de metila; e/ou diclorometano; e/ou cloreto
de metileno; e/ou solventes clorados neurotóxicos; e/ou
tetracloreto de carbono; e/ou dissulfeto de carbono; e/ou metanol;

Exposição a arsênio e seus compostos; e/ou berílio e seus
compostos tóxicos; e/ou flúor ou seus compostos tóxicos; e/ou
iodo; e/ou cloreto de etila; e/ou tetracloreto de carbono; e/ou
solventes halogenados; e/ou ácido sulfídrico (sulfeto de
hidrogênio); e/ou acrilatos; e/ou poeira de cimento; e/ou enzimas
de origem animal, vegetal ou bacteriana; e/ou furfural e
álcoolfurfurílico; e/ou isocianatos orgânicos; e/ou selênio e seus
compostos em atividades de trabalho.
Exposição a radiações ionizantes; e/ou radiações não ionizantes
(ultravioleta) em atividades de trabalho.
Exposição a radiação não ionizante (ultravioleta e/ou
infravermelha) em atividades de trabalho.

e/ou álcoois e derivados; e/ou chumbo e seus compostos; e/ou
tricloroetileno; e/ou mercúrio e seus compostos em atividades de
trabalho.
Exposição a dissulfeto de carbono; e/ou chumbo e seus
compostos em atividades de trabalho.

H49.0

Paralisia do terceiro par [oculomotor]

H52.5

Transtornos da acomodação

Exposição a dissulfeto de carbono em atividades de trabalho.

H55

Nistagmo e outros movimentos irregulares do
olho

Exposição a glicóis e derivados em atividades de trabalho.
Ambiente de trabalho com iluminação ausente ou deficiente.

Capítulo VIII - Doenças do ouvido e da apófise mastoide
CID10

Doença Relacionada ao Trabalho

Agentes e/ou Fatores de Risco 2019

H65.9

Otite média não-supurativa, não especificada

Variação de pressão ambiental no trabalho.

H72

Perfuração da membrana do tímpano

Variação de pressão ambiental no trabalho.

H83.0

Labirintite

Exposição a brometo de metila, em atividades de trabalho.
Variação de pressão ambiental no trabalho.

H83.3

Efeitos do ruído sobre o ouvido interno

Exposição a níveis de pressão sonora elevados no trabalho.

H91.0

Perda de audição ototóxica

Exposição a xileno; e/ou tolueno e outros solventes aromáticos
neurotóxicos; e/ou solventes orgânicos; e/ou monóxido de
carbono; e/ou arsênio e seus compostos; e/ou chumbo e seus
compostos tóxicos; e/ou mercúrio e seus compostos tóxicos; e/ou
dissulfeto de carbono; e/ou tricloroetileno, e/ou agrotóxicos, em
atividades do trabalho.

H93.8

Transtornos especificados do ouvido, outros

Exposição a brometo de metila em atividades de trabalho.
Variação de pressão ambiental no trabalho.

T70.0

Otite Barotraumática

Variação de pressão ambiental no trabalho.

T70.1

Sinusite Barotraumática

Variação de pressão ambiental no trabalho.

T70.3

Mal dos caixões [doença de descompressão]

Variação de pressão ambiental no trabalho.

Capítulo IX - Doenças do aparelho circulatório
CID10

Doença Relacionada ao Trabalho

Agentes e/ou fatores de risco 2019

I10

Hipertensão essencial (primária)

Exposição a chumbo e seus compostos tóxicos em atividades de
trabalho.
Exposição a níveis de pressão sonora elevados no 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.

I20

Angina Pectoris

Exposição a monóxido de carbono; e/ou dissulfeto de carbono; e/ou
nitroglicerina e outros ésteres do ácido nítrico 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
I21

Infarto Agudo do Miocárdio

Exposição a monóxido de carbono; e/ou dissulfeto de carbono; e/ou
nitroglicerina e outros ésteres do ácido nítrico 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

I25.1

Doença Ateroesclerótica do Coração

Exposição a dissulfeto de carbono em atividades de trabalho.

I27.9

Cardiopatia pulmonar não especificada

Complicação evolutiva das pneumoconioses graves, principalmente
silicose.

I34.8

Transtornos não-reumáticos da valva
mitral, outros

Exposição a asbesto ou amianto em atividades de trabalho.

I46

Parada Cardíaca

Exposição a derivados halogenados dos hidrocarbonetos alifáticos; e/ou
monóxido de carbono em atividades de trabalho.
Fatores psicossociais relacionados à jornada de trabalho.

I49

Arritmias cardíacas, outras

Exposição a arsênio e seus compostos; e/ou chumbo e seus compostos
tóxicos; e/ou derivados halogenados dos hidrocarbonetos alifáticos;
e/ou mercúrio e seus compostos tóxicos; e/ou monóxido de carbono;
e/ou agrotóxicos organofosforados e carbamatos; e/ou cobalto; e/ou
nitroglicerinae outros ésteres do ácido nítrico em atividades de trabalho.

I60

Hemorragia subaracnóide

Fatores psicossociais relacionados à jornada de trabalho.

I61

Hemorragia intracerebral

Fatores psicossociais relacionados à jornada de trabalho.

I63

Infarto cerebral

Fatores psicossociais relacionados à jornada de trabalho.

I64

Acidente vascular cerebral, não
especificado como hemorrágico ou
isquêmico

Fatores psicossociais relacionados à jornada de trabalho.

I67.2

Aterosclerose cerebral

Exposição a dissulfeto de carbono em atividades de trabalho.

I67.4

Encefalopatia hipertensiva

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.

I70

Ateroesclerose

Exposição a dissulfeto de carbono em atividades de trabalho.

I73.0

Síndrome de Raynaud

Exposição a cloreto de vinila em atividades de trabalho.
Exposição a vibração e/ou trabalho em baixastemperaturas.

I73.8

Doenças vasculares periféricas
especificadas, outras

Exposição a cloreto de vinila em atividades de trabalho.
Exposição a vibração e/ou trabalho em baixas temperaturas.

I83

Varizes dos membros inferiores

Biomecânica do trabalho com: ortostatismo prolongado; e/ou aplicação
de força e/ou manipulação manual de carga.

Capítulo X - Doenças do aparelho respiratório
CID10

Doença Relacionada ao Trabalho

Agentes e/ou Fatores de Risco 2019

J02.9

Faringite aguda não especificada

Exposição a bromo; e/ou iodo; e/ou agentes químicos cáusticos e/ou
tóxicos, em atividades de trabalho.

J04.2

Laringotraqueíte Aguda

Exposição a bromo; e/ou iodo; e/ou agentes químicos cáusticos e/ou
tóxicos, em atividades de trabalho.
Trabalho com sobrecarga vocal associada e/ou agravada por:
Fatores psicossociais relacionados à característica e à organização do
trabalho: jornada de trabalho prolongada, sobrecarga, acúmulo de
atividades ou de funções, ausência de pausas e de locais de descanso
durante a jornada, falta de autonomia, ritmo de trabalho acelerado para
o cumprimento de metas, trabalho sob forte pressão, insatisfação com o
trabalho ou com a remuneração, postura e equipamentos inadequados,
dificuldade de acesso à hidratação e aos sanitários, dentre outros não
especificados.
Fatores relacionados ao ambiente de trabalho: pressão sonora acima
dos níveis de conforto, acústica desfavorável, mobiliário e recursos
materiais inadequados ou insuficientes, desconforto e choque térmico,
má qualidade do ar, ventilação inadequada do ambiente, baixa
umidade, exposição a produtos químicos irritativos de vias aéreas
superiores (solventes, vapores metálicos, gases asfixiantes) e presença
de poeira ou fumaça no local de trabalho, dentre outros não
especificados.

J11

Influenza [gripe] devida a vírus não
identificado

Exposição ao vírus influenza em atividades de trabalho.

J11.1

Influenza [gripe] com outras
manifestações respiratórias, devida a
vírus não identificado

Exposição ao vírus influenza em atividades de trabalho.

J30.3

Rinites Alérgicas, outras

Exposição a carbonetos metálicos de tungstênio sintetizados; e/ou
cromo e seus compostos tóxicos; e/ou poeiras de algodão e/ou linho
e/ou cânhamo e/ou sisal; e/ou acrilatos; e/ou aldeído fórmico e seus
polímeros; e/ou aminas aromáticas e seus derivados; e/ou anidrido
ftálico; e/ou azodicarbonamida; e/ou carbonetos de metais duros, como
cobalto e titânio; e/ou enzimas de origem animal, vegetal ou bacteriana;
e/ou agentes imunoalérgicos de origem animal e vegetal; e/ou furfural e
álcoolfurfurílico; e/ou isocianatos orgânicos; e/ou níquel e seus
compostos; e/ou pentóxido de vanádio; e/ou cloreto de vinila; e/ou
produtos da pirólise de plásticos e teflon; e/ou sulfitos, bissulfitos e
persulfatos; e/ou medicamentos como macrolídeos, ranitidina, penicilina
e seus sais, e cefalosporinas; e/ou proteínas animais em aerossóis;
e/ou outras substâncias de origem vegetal (cereais, farinhas, serragem,
etc.); e/ou outras substâncias químicas sensibilizantes da pele e das
vias respiratórias em atividades de trabalho.

J31.0

Rinite Crônica

Exposição a carbonetos metálicos de tungstênio sintetizados; e/ou
cromo e seus compostos tóxicos; e/ou acrilatos; e/ou aldeído fórmico e
seus polímeros; e/ou aminas aromáticas e seus derivados; e/ou anidrido
ftálico; e/ou azodicarbonamida; e/ou carbonetos de metais duros, como
cobalto e titânio; e/ou enzimas de origem animal, vegetal ou bacteriana;
e/ou furfural e álcoolfurfurílico; e/ou isocianatos orgânicos; e/ou níquel e
seus compostos; e/ou pentóxido de vanádio; e/ou cloreto de vinila; e/ou
produtos da pirólise de plásticos e teflon; e/ou sulfitos, bissulfitos e
persulfatos; e/ou medicamentos como macrolídeos, ranitidina, penicilina
e seus sais, e cefalosporinas e/ou outras substâncias químicas
sensibilizantes da pele e das vias respiratórias; e/ou arsênio e seus
compostos; e/ou cloro gasoso; e/ou cromo e seus compostos tóxicos;

e/ou flúor; e/ou gás de fluoreto de hidrogênio; e/ou amônia; e/ou
anidrido sulfuroso; e/ou poeira de cimento; e/ou fenol e homólogos; e/ou
névoas ácidas; e/ou selênio e seus compostos em atividades de
trabalho.
J31.2

Faringite Crônica

Exposição a carbonetos metálicos de tungstênio sintetizados; e/ou
cromo e seus compostos tóxicos; e/ou acrilatos; e/ou aldeído fórmico e
seus polímeros; e/ou aminas aromáticas e seus derivados; e/ou anidrido
ftálico; e/ou azodicarbonamida; e/ou carbonetos de metais duros, como
cobalto e titânio; e/ou enzimas de origem animal, vegetal ou bacteriana;
e/ou furfural e álcoolfurfurílico; e/ou isocianatos orgânicos; e/ou níquel e
seus compostos; e/ou pentóxido de vanádio; e/ou cloreto de vinila; e/ou
produtos da pirólise de plásticos e teflon; e/ou sulfitos, bissulfitos e
persulfatos; e/ou medicamentos como macrolídeos, ranitidina, penicilina
e seus sais, e cefalosporinas e/ou outras substâncias químicas
sensibilizantes da pele e das vias respiratórias; e/ou arsênio e seus
compostos; e/ou cloro gasoso; e/ou flúor; e/ou gás de fluoreto de
hidrogênio; e/ou amônia; e/ou anidrido sulfuroso; e/ou poeira de
cimento; e/ou fenol e homólogos; e/ou névoas ácidas;e/ou selênio e
seus compostos em atividades de trabalho.

J32

Sinusite Crônica

Exposição a bromo; e/ou iodo; e/ou névoas ácidas em atividades de
trabalho.

J34.0

Abscesso, furúnculo e antraz do nariz

Exposição a arsênio e seus compostos; e/ou cádmio ou seus
compostos; e/ou cromo e seus compostos tóxicos; e/ou soluções e
aerossóis de ácido cianídrico e seus derivados em atividades de
trabalho.

J34.8

Transtornos especificados do nariz e
dos seios paranasais, outros
[Perfuração do septo nasal]

Exposição a arsênio e seus compostos; e/ou cromo e seus compostos
tóxicos em atividades de trabalho.

J37.1

Laringotraqueíte Crônica

Exposição a bromo; e/ou iodo; e/ou agentes químicos cáusticos e/ou
tóxicos, em atividades de trabalho.
Trabalho com sobrecarga vocal associada e/ou agravada por:
Fatores psicossociais relacionados à característica e à organização do
trabalho: jornada de trabalho prolongada, sobrecarga, acúmulo de
atividades ou de funções, ausência de pausas e de locais de descanso
durante a jornada, falta de autonomia, ritmo de trabalho acelerado para
o cumprimento de metas, trabalho sob forte pressão, insatisfação com o
trabalho ou com a remuneração, postura e equipamentos inadequados,
dificuldade de acesso à hidratação e aos sanitários, dentre outros não
especificados.
Fatores relacionados ao ambiente de trabalho: pressão sonora acima
dos níveis de conforto, acústica desfavorável, mobiliário e recursos
materiais inadequados ou insuficientes, desconforto e choque térmico,
má qualidade do ar, ventilação inadequada do ambiente, baixa
umidade, exposição a produtos químicos irritativos de vias aéreas
superiores (solventes, vapores metálicos, gases asfixiantes) e presença
de poeira ou fumaça no local de trabalho, dentre outros não
especificados.

J38

Doenças das cordas vocais e da
laringe não classificadas em outra
parte

Trabalho com sobrecarga vocal associada e/ou agravada por:
Fatores psicossociais relacionados à característica e à organização do
trabalho: jornada de trabalho prolongada, sobrecarga, acúmulo de
atividades ou de funções, ausência de pausas e de locais de descanso
durante a jornada, falta de autonomia, ritmo de trabalho acelerado para
o cumprimento de metas, trabalho sob forte pressão, insatisfação com o
trabalho ou com a remuneração, postura e equipamentos inadequados,
dificuldade de acesso à hidratação e aos sanitários, dentre outros não
especificados.
Fatores relacionados ao ambiente de trabalho: pressão sonora acima
dos níveis de conforto, acústica desfavorável, mobiliário e recursos
materiais inadequados ou insuficientes, desconforto e choque térmico,
má qualidade do ar, ventilação inadequada do ambiente, baixa
umidade, exposição a produtos químicos irritativos de vias aéreas

superiores (solventes, vapores metálicos, gases asfixiantes) e presença
de poeira ou fumaça no local de trabalho, dentre outros não
especificados
J38.2

Nódulos das cordas vocais

Trabalho com sobrecarga vocal associada e/ou agravada por:
Fatores psicossociais relacionados à característica e à organização do
trabalho: jornada de trabalho prolongada, sobrecarga, acúmulo de
atividades ou de funções, ausência de pausas e de locais de descanso
durante a jornada, falta de autonomia, ritmo de trabalho acelerado para
o cumprimento de metas, trabalho sob forte pressão, insatisfação com o
trabalho ou com a remuneração, postura e equipamentos inadequados,
dificuldade de acesso à hidratação e aos sanitários, dentre outros não
especificados.
Fatores relacionados ao ambiente de trabalho: pressão sonora acima
dos níveis de conforto, acústica desfavorável, mobiliário e recursos
materiais inadequados ou insuficientes, desconforto e choque térmico,
má qualidade do ar, ventilação inadequada do ambiente, baixa
umidade, exposição a produtos químicos irritativos de vias aéreas
superiores (solventes, vapores metálicos, gases asfixiantes) e presença
de poeira ou fumaça no local de trabalho, dentre outros não
especificados

J40

Bronquite não especificada como
aguda ou crônica

Exposição a ácido sulfúrico; e/ou zinco e seus compostos; e/ou selênio
e seus compostos; e/ou dióxido de enxofre; e/ou cádmio e seus
compostos; e/ou poeira de cimento; e/ou poeira de calcário e/ou gesso
e/ou cal; e/ou fumos de solda; e/ou ácidos orgânicos; e/ou ácido
cianídrico; e/ou cianetos e/ou nitrila; e/ou álcoois e derivados; e/ou
aldeídos fórmico e seus polímeros; e/ou amidos, anidridos e derivados;
e/ou antimônio e seus compostos; e/ou berílio e seus compostos; e/ou
bromo; e/ou cloro; e/ou iodo; e/ou butadieno; e/ou cetonas; e/ou cloreto
de carbono ou fósforo; e/ou compostos inorgânicos do nitrogênio; e/ou
compostos inorgânicos do fósforo; e/ou derivados halogenados e/ou
nítricos dos hidrocarbonetos alifáticos; e/ou dicloroacetileno
e/oudiisocianatos; e/ou ésteres orgânicos e derivados; e/ou éter de
petróleo (benzina); e/ou fenol e homólogos; e/ou fibras artificiais e
minerais; e/ou flúor ou seus compostos tóxicos; e/ou glicóis e derivados;
e/ou sulfeto de hidrogênio; e/ou ósmio e seus derivados; e/ou ozônio,
ozoneto e peróxidos; e/ou estireno; e/ou terpenos, vanádio e seus
compostos; e/ou xileno em atividades de trabalho.

J42

Bronquite crônica não especificada

Exposição a arsênio e seus compostos; e/ou amônia; e/ou álcoois em
atividades de trabalho.

J44

Doenças pulmonares obstrutivas
crônicas, outras

Exposição a cloro gasoso; e/ou poeiras de sílica livre cristalina; e/ou
poeiras de algodão e/ou linho e/ou cânhamo e/ou sisal; e/ou amônia;
e/ou anidrido sulfuroso; e/ou névoas ácidas; e/ou poeiras de carvão
mineral; e/ou poeiras minerais em atividades de trabalho.

J45

Asma

Exposição a carbonetos metálicos de tungstênio sintetizados; e/ou
cromo e seus compostos tóxicos; e/ou poeiras de algodão e/ou linho
e/ou cânhamo e/ou sisal; e/ou acrilatos; e/ou aldeído fórmico e seus
polímeros; e/ou aminas aromáticas e seus derivados; e/ou anidrido
ftálico; e/ou azodicarbonamida; e/ou carbonetos de metais duros
(cobalto e titânio); e/ou enzimas de origem animal, vegetal ou
bacteriana; e/ou furfural e álcool furfurílico; e/ou isocianatos orgânicos;
e/ou níquel e seus compostos; e/ou pentóxido de vanádio; e/ou cloreto
de vinila; e/ou produtos da pirólise de plásticos e teflon; e/ou sulfitos,
bissulfitos e persulfatos; e/ou medicamentos: macrolídeos, ranitidina,
penicilina e seus sais, cefalosporinas; e/ou proteínas animais em
aerossóis; e/ou outras substâncias de origem vegetal (cereais, farinhas,
serragem, etc.); e/ou outras substâncias químicas sensibilizantes da
pele e das vias respiratórias; e/ou formaldeído; e/ou resina epóxi; e/ou
látex; e/ou alcaloide; e/ou éter dietílicodiclorado em atividades de
trabalho.

J60

Pneumoconiose dos mineiros de
carvão

Exposição a poeiras de carvão mineral; e/ou poeiras de sílica livre
cristalina em atividades de trabalho.

J61

Pneumoconiose devida a amianto
[asbesto] e outras fibras minerais

Exposição a asbesto ou amianto em atividades de trabalho.

J62.0

Pneumoconiose devida a pó de talco

Exposição a poeira de talco em atividades de trabalho.

J62.8

Pneumoconiose devida a outras
poeiras que contenham sílica

Exposição a poeiras de sílica livre cristalina em atividades de trabalho.

J63

Pneumoconiose devida a outras
poeiras inorgânicas

Exposição a poeiras de metais duros em atividades de trabalho.

J63.0

Aluminose (do pulmão)

Exposição a poeira de alumínio em atividades de trabalho.

J63.2

Beriliose

Exposição a poeiras de berílio e seus compostos tóxicos em atividades
de trabalho.

J63.4

Siderose

Exposição a poeira de ferro em atividades de trabalho.

J63.5

Estanhose

Exposição a poeira de estanho em atividades de trabalho.

J63.8

Pneumoconiose devida a outras
poeiras inorgânicas especificadas

Exposição a poeiras de carbonetos metálicos de tungstênio
sintetizados; e/ou de carbonetos de metais duros; e/ou de rocha
fosfática, de alumina, de zircônio em atividades de trabalho.

J65

Pneumoconiose associada com
tuberculose

Exposição a poeiras de sílica livre cristalina; e/ou poeiras não
especificadas, em atividades de trabalho.

J66

Doenças das vias aéreas devida a
poeiras orgânicas específicas

Exposição a poeiras de algodão e/ou linho e/ou cânhamo e/ou sisal em
atividades de trabalho.

J66.0

Bissinose

Exposição a poeira de algodão em atividades de trabalho.

J66.1

Doença dos cardadores de linho

Exposição a poeira de linho em atividades de trabalho.

J66.2

Canabinose

Exposição a poeira de cânhamo em atividades de trabalho.

J66.8

Doenças das vias aéreas devida a
outras poeiras orgânicas específicas

Exposição a poeiras de sisal, entre outras em atividades de trabalho.

J67

Pneumonite de hipersensibilidade
devida a poeiras orgânicas

Exposição a poeiras contendo micro-organismos e parasitas infecciosos
vivos e seus produtos tóxicos; e/ou outras poeiras orgânicas em
atividades de trabalho.

J67.0

Pulmão de fazendeiro

Exposição a poeiras contendo micro-organismos e parasitas infecciosos
vivos e seus produtos tóxicos; e/ou poeiras orgânicas em atividades de
trabalho.

J67.1

Bagaçose

Exposição a poeira da cana-de-açúcar em atividades de trabalho.

J67.2

Pulmão dos Criadores de Pássaros

Exposição a poeiras contendo micro-organismos e parasitas infecciosos
vivos e seus produtos tóxicos; e/ou outras poeiras orgânicas em
atividades de trabalho.

J67.3

Suberose

Exposição a poeira de cortiça em atividades de trabalho.

J67.4

Pulmão dos trabalhadores do malte

Exposição a poeiras contendo micro-organismos e parasitas infecciosos
vivos e seus produtos tóxicos; e/ou outras poeiras orgânicas em
atividades de trabalho.

J67.5

Pulmão dos que trabalham com
cogumelos

Exposição a poeiras contendo micro-organismos e parasitas infecciosos
vivos e seus produtos tóxicos; e/ou outras poeiras orgânicas em
atividades de trabalho.

J67.7

Doença pulmonar devida aos sistemas
de ar condicionado e de umidificação
do ar

Exposição a poeiras contendo micro-organismos e parasitas infecciosos
vivos e seus produtos tóxicos; e/ou outras poeiras orgânicas em
atividades de trabalho.

J67.8

Pneumonites de Hipersensibilidade
Devidas a Outras Poeiras Orgânicas

Exposição a poeiras contendo micro-organismos e parasitas infecciosos
vivos e seus produtos tóxicos; e/ou outras poeiras orgânicas em

atividades de trabalho.
J67.9

Pneumonite de hipersensibilidade
devida a poeira orgânica não
especificada

Exposição a poeiras contendo micro-organismos e parasitas infecciosos
vivos e seus produtos tóxicos; e/ou outras poeiras orgânicas em
atividades de trabalho.

J68.0

Bronquite e pneumonite devida a
produtos químicos, gases, fumaças e
vapores

Exposição a berílio e seus compostos tóxicos; e/ou bromo; e/ou cádmio
ou seus compostos; e/ou cloro gasoso; e/ou flúor ou seus compostos
tóxicos; e/ou solventes; e/ou iodo; e/ou manganês e seus compostos
tóxicos; e/ou cianeto de hidrogênio; e/ou névoas de óleos de corte em
atividades de trabalho.

J68.1

Edema pulmonar devido a produtos
químicos, gases, fumaças e vapores

Exposição a berílio e seus compostos tóxicos; e/ou bromo; e/ou cádmio
ou seus compostos; e/ou cloro gasoso; e/ou flúor ou seus compostos
tóxicos; e/ou solventes halogenados; e/ou iodo; e/ou manganês e seus
compostos tóxicos; e/ou cianeto de hidrogênio; e/ou agrotóxicos
(carbamatos, dipiridilos, fosfetos metálicos, halocarbonetos,
organofosforados, piretroides) em atividades de trabalho.

J68.3

Afecções respiratórias agudas e
subagudas devidas a produtos
químicos, gases, fumaças e vapores;
outras

Exposição a bromo; e/ou cádmio ou seus compostos; e/ou cloro gasoso;
e/ou solventes halogenados; e/ou iodo; e/ou cianeto de hidrogênio; e/ou
amônia; e/ou ácido sulfúrico em atividades de trabalho.

J68.4

Afecções respiratórias crônicas devidas
a produtos químicos, gases, fumaças e
vapores

Exposição a arsênio e seus compostos; e/ou berílio e seus compostos;
e/ou bromo; e/ou cádmio ou seus compostos; e/ou cloro gasoso; e/ou
flúor ou seus compostos tóxicos; e/ou solventes halogenados; e/ou iodo;
e/ou manganês e seus compostos tóxicos; e/ou cianeto de hidrogênio;
e/ou ácido sulfídrico (sulfeto de hidrogênio); e/ou carbonetos de metais
duros; e/ou amônia; e/ou anidrido sulfuroso; e/ou névoas ácidas; e/ou
acrilatos; e/ou selênio e seus compostos em atividades de trabalho.

J70.0

Manifestações pulmonares agudas
devidas à radiação

Exposição a radiações ionizantes em atividades de trabalho.

J70.1

Manifestações pulmonares crônicas e
outras, devidas a radiação

Exposição a radiações ionizantes em atividades de trabalho.

J84

Doenças pulmonares intersticiais,
outras

Exposição a cobalto em atividades de trabalho.

J90

Derrame pleural não classificado em
outra parte

Exposição a asbesto ou amianto em atividades de trabalho.

J92

Placas pleurais

Exposição a asbesto ou amianto em atividades de trabalho.

J98.2

Enfisema intersticial

Exposição a cádmio ou seus compostos em atividades de trabalho.

J99.1

Transtornos respiratórios em outras
doenças sistêmicas do tecido
conjuntivo classificadas em outra parte
[Síndrome de Caplan]

Exposição a poeiras de carvão mineral; e/ou poeiras de sílica livre
cristalina em atividades de trabalho.

R49

Distúrbios da Voz

Trabalho com sobrecarga vocal associada e/ou agravada por:
Fatores psicossociais relacionados à característica e à organização do
trabalho: jornada de trabalho prolongada, sobrecarga, acúmulo de
atividades ou de funções, ausência de pausas e de locais de descanso
durante a jornada, falta de autonomia, ritmo de trabalho acelerado para
o cumprimento de metas, trabalho sob forte pressão, insatisfação com o
trabalho ou com a remuneração, postura e equipamentos inadequados,
dificuldade de acesso à hidratação e aos sanitários, dentre outros não
especificados.
Fatores relacionados ao ambiente de trabalho: pressão sonora acima
dos níveis de conforto, acústica desfavorável, mobiliário e recursos
materiais inadequados ou insuficientes, desconforto e choque térmico,
má qualidade do ar, ventilação inadequada do ambiente, baixa
umidade, exposição a produtos químicos irritativos de vias aéreas
superiores (solventes, vapores metálicos, gases asfixiantes) e presença

de poeira ou fumaça no local de trabalho, dentre outros não
especificados

Capítulo XI - Doenças do aparelho digestivo
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Doença Relacionada ao Trabalho

Agentes e/ou Fatores de Risco 2019

K03.2

Erosão Dentária

Exposição a névoas de fluoretos ou seus compostos tóxicos; e/ou
névoas ácidas; e/ou ácido sulfúrico em atividades de trabalho.

K03.7

Alterações pós-eruptivas da cor dos
tecidos duros dos dentes

Exposição a névoas de cádmio ou seus compostos; e/ou cobre; e/ou
níquel; e/ou prata em atividades de trabalho.

K05.1

Gengivite Crônica

Exposição a mercúrio e seus compostos tóxicos em atividades de
trabalho.

K07.6

Transtornos da articulação
temporomandibular

Biomecânica do trabalho com movimentos articulares repetitivos

K12.1

Estomatite, outras formas de

Exposição a arsênio e seus compostos; e/ou bromo; e/ou mercúrio e
seus compostos tóxicos em atividades de trabalho.

K27

Úlcera péptica de localização não
especificada

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

K40

Hérnia inguinal

Biomecânica do trabalho com manipulação manual de carga.

K41

Hérnia femoral

Biomecânica do trabalho com manipulação manual de carga.

K42

Hérnia umbilical

Biomecânica do trabalho com manipulação manual de carga.

K43

Hérnia ventral

Biomecânica do trabalho com manipulação manual de carga.

K44

Hérnia diafragmática

Biomecânica do trabalho com manipulação manual de carga.

K45

Outras hérnias abdominais

Biomecânica do trabalho com manipulação manual de carga.

K46

Hérnia abdominal não especificada

Biomecânica do trabalho com manipulação manual de carga.

K52

Gastroenterites e colites nãoinfecciosas, outras

Exposição a arsênio e seus compostos; e/ou cádmio ou seus
compostos em atividades de trabalho;
Exposição a radiações ionizantes em atividades de trabalho.

K59.8

Transtornos funcionais especificados
do intestino, outros

Exposição a chumbo e seus compostos tóxicos em atividades de
trabalho.

K71

Doença hepática tóxica

Exposição a arsênio e seus compostos; e/ou cloreto de vinila;
e/ouclorobenzeno; e/ou tetracloreto de carbono; e/ou clorofórmio; e/ou
solventes halogenados; e/ou hexaclorobenzeno (HCB); e/ou
bifenilaspolicloradas (PCB); e/ou 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina
(TCDD); e/ou fósforo e seus compostos; e/ou derivados halogenados
dos hidrocarbonetos alifáticos em atividades de trabalho.

K71.1

Doença hepática tóxica com necrose
hepática

Exposição a arsênio e seus compostos; e/ou cloreto de vinila; e/ou
clorobenzeno; e/ou tetracloreto de carbono; e/ou clorofórmio; e/ou
solventes halogenados; e/ou hexaclorobenzeno (HCB); e/ou
bifenilaspolicloradas (PCB); e/ou 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina
(TCDD); e/ou fósforo e seus compostos; e/ou derivados halogenados

dos hidrocarbonetos alifáticos em atividades de trabalho.
K71.2

Doença hepática tóxica com hepatite
aguda

Exposição a arsênio e seus compostos; e/ou cloreto de vinila; e/ou
clorobenzeno; e/ou tetracloreto de carbono; e/ou clorofórmio; e/ou
solventes halogenados; e/ou hexaclorobenzeno (HCB); e/ou
bifenilaspolicloradas (PCB); e/ou 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina
(TCDD); e/ou fósforo e seus compostos; e/ou derivados halogenados
dos hidrocarbonetos alifáticos (TCDD) em atividades de trabalho.

K71.3

Doença hepática tóxica com hepatite
crônica persistente

Exposição a arsênio e seus compostos; e/ou cloreto de vinila; e/ou
clorobenzeno; e/ou tetracloreto de carbono; e/ou clorofórmio; e/ou
solventes halogenados; e/ou hexaclorobenzeno (HCB); e/ou
bifenilaspolicloradas (PCB); e/ou 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-pdioxina(TCDD); e/ou fósforo e seus compostos; e/ou derivados
halogenados dos hidrocarbonetos alifáticos em atividades de trabalho.

K71.6

Doença hepática tóxica com hepatite
não classificada em outra parte

Exposição a arsênio e seus compostos; e/ou cloreto de vinila; e/ou
clorobenzeno; e/ou tetracloreto de carbono; e/ou clorofórmio; e/ou
solventes halogenados; e/ou hexaclorobenzeno (HCB); e/ou
bifenilaspolicloradas (PCB); e/ou 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina
(TCDD); e/ou fósforo e seus compostos; e/ou derivados halogenados
dos hidrocarbonetos alifáticos em atividades de trabalho.

K71.8

Doença hepática tóxica com outros
transtornos do fígado

Exposição a arsênio e seus compostos; e/ou cloreto de vinila; e/ou
clorobenzeno; e/ou tetracloreto de carbono; e/ou clorofórmio; e/ou
solventes halogenados; e/ou hexaclorobenzeno (HCB); e/ou
bifenilaspolicloradas (PCB); e/ou 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina
(TCDD); e/ou fósforo e seus compostos; e/ou derivados halogenados
dos hidrocarbonetos alifáticos em atividades de trabalho.

K76.6

Hipertensão Portal

Exposição a arsênio e seus compostos; e/ou cloreto de vinila; e/ou tório
em atividades de trabalho.

Capítulo XII - Doenças da pele e do tecido subcutâneo
CID10

Doença Relacionada ao Trabalho

Agentes e/ou Fatores de Risco 2019

L08.9

Infecção localizada da pele e do tecido
subcutâneo, não especificada

Exposição a cromo e seus compostos tóxicos; e/ou derivados
tóxicos de hidrocarbonetos alifáticos e/ou aromáticos; e/ou microorganismos e parasitas infecciosos vivos e seus produtos tóxicos;
e/ou agentes químicos e/ou físicos e/ou biológicos que afetem a
pele em atividades de trabalho.

L23.0

Dermatite Alérgica de Contato devida a
Metais

Exposição a cromo e seus compostos tóxicos; e/ou mercúrio e
seus compostos tóxicos; e/ou níquel e seus compostos em
atividades de trabalho.

L23.1

Dermatite Alérgica de Contato devida a
Adesivos

Exposição a adesivos em atividades de trabalho em atividades de
trabalho.

L23.2

Dermatite Alérgica de Contato devida a
Cosméticos (fabricação/manipulação)

Exposição a cosméticos em sua manipulação/fabricação em
atividades de trabalho.

L23.3

Dermatite Alérgica de Contato devida a
Drogas em contato com a pele

Exposição a drogas em atividades de trabalho.

L23.4

Dermatite Alérgica de Contato devida a
corantes

Exposição a corantes em atividades de trabalho.

L23.5

Dermatite alérgica de contato devida a
outros produtos químicos

Exposição a cromo e seus compostos tóxicos; e/ou fósforo ou seus
produtos tóxicos; e/ou iodo; e/ou alcatrão; e/ou breu e/ou betume
e/ou carvão minerale/ou resíduos dessas substâncias; e/ou
borracha; e/ou agrotóxicos; e/ou plásticos em atividades de
trabalho.

L23.6

Dermatite Alérgica de Contato devida a
Alimentos em contato com a pele

Exposição a alimentos em sua fabricação/manipulação em
atividades de trabalho.

L23.7

Dermatite alérgica de contato devido a
plantas, exceto alimentos

Manipulação de plantas em atividades de trabalho.

L24.0

Dermatite de Contato por Irritantes devida a
Detergentes

Exposição a detergentes em atividades de trabalho.

L24.1

Dermatite de Contato por Irritantes devida a
Óleos e Gorduras

Exposição a óleos e gorduras; e/ou hidrocarbonetos policíclicos
aromáticos em atividades de trabalho.

L24.2

Dermatite de Contato por Irritantes devida a
Solventes

Exposição a benzeno; e/ou derivados halogenados dos
hidrocarbonetos aromáticos e/ou alifáticos; e/ou cetonas em
atividades de trabalho.

L24.3

Dermatite de Contato por Irritantes devida a
Cosméticos

Exposição a cosméticos em atividades de trabalho.

L24.4

Dermatite de Contato por Irritantes devida a
Drogas em contato com a pele

Exposição a drogas em atividades de trabalho.

L24.5

Dermatite de Contato por Irritantes devida a
outros produtos químicos

Exposição a arsênio e seus compostos; e/ou berílio e seus
compostos tóxicos; e/ou bromo; e/ou cromo e seus compostos
tóxicos; e/ou flúor ou seus compostos tóxicos; e/ou fósforo em
atividades de trabalho.

L24.6

Dermatite de Contato por Irritantes devida a
Alimentos em contato com a pele

Exposição a alimentos em atividades de trabalho.

L24.7

Dermatite de contato por irritantes devido a
plantas, exceto alimentos

Exposição a plantas em atividades de trabalho.

L25.9

Dermatite de contato não especificada, de
causa não especificada

Exposição a agrotóxicos (organoclorados, organofosforados e
carbamatos) em atividades de trabalho.

L50.0

Urticária Alérgica

Exposição a agrotóxicos em atividades de trabalho.

L50.2

Urticária devida a frio e a calor

Exposição a temperaturas extremas (altas ou baixas) em atividades
de trabalho.

L50.6

Urticária de Contato

Exposição a agentes químicos e/ou físicos e/ou biológicos que
afetem a pele em atividades de trabalho.

L55

Queimadura Solar

Exposição a radiações não ionizantes (ultravioleta e/ou
infravermelha) em atividades de trabalho.

L56

Alterações Agudas da Pele devidas a
Radiação Ultravioleta, outras

Exposição a radiação não ionizante (ultravioleta) em atividades de
trabalho.

L56.2

Dermatite por Fotocontato (Dermatite de
Berloque)

Exposição a radiação não ionizante (ultravioleta) em atividades de
trabalho.

L56.3

Urticária Solar

Exposição a radiação não ionizante (ultravioleta e/ou
infravermelha) em atividades de trabalho.

L57.0

CeratoseActínica

Exposição a radiações não ionizantes (ultravioleta e/ou
infravermelha) em atividades de trabalho.

L57.8

Alterações da pele devidas a exposição
crônica à radiação não-ionizante, outras

Exposição a radiações não ionizantes em atividades de trabalho.

L58

Radiodermatite

Exposição a radiações ionizantes em atividades de trabalho.

L58.0

Radiodermatite Aguda

Exposição a radiações ionizantes em atividades de trabalho.

L58.1

Radiodermatite Crônica

Exposição a radiações ionizantes em atividades de trabalho.

L58.9

Radiodermatite, não especificada

Exposição a radiações ionizantes em atividades de trabalho.

L59.9

Afecções da pele e do tecido subcutâneo
relacionadas com a radiação, não
especificadas

Exposição a radiações ionizantes em atividades de trabalho.

L60

Afecções das unhas

Exposição solventes em atividades de trabalho;
Exposição a umidade em atividades de trabalho;

Biomecânica do trabalho com traumatismos das unhas.
L63

Alopeciaareata

Exposição a tálio e seus compostos em atividades de trabalho.

L70.8

Acne, outras formas de

Exposição a derivados halogenados dos hidrocarbonetos
aromáticos (monoclorobenzeno, monobromobenzeno,
hexaclorobenzeno); e/ou derivados do fenol, do pentaclorofenol e
do hidrobenzonitrilo; e/ou bifenilaspolicloradas (PCB); e/ou iodo em
atividades de trabalho.

L72.8

Outras formas de Cistos Foliculares da Pele
e do Tecido Subcutâneo

Exposição a óleos e gorduras de origem mineral ou sintéticos em
atividades de trabalho.

L80

Vitiligo

Exposição a arsênio e seus compostos; e/ou hidroquinona e
ésteres derivados; e/ou monometil éter de hidroquinona (MBEH);
e/ou para-aminofenol; e/ou para-butilfenol; e/ou para-cresol; e/ou
catecol e pirocatecol; e/ou clorofenol em atividades de trabalho.

L81.4

Hiperpigmentação pela melanina, outras
formas de

Exposição a arsênio e seus compostos; e/ou clorobenzeno e/ou
diclorobenzeno; e/ou alcatrão; e/ou betume; e/oucarvão mineral;
e/ou creosoto, e/ou breu; e/ou piche e/oucoaltare/ou resíduos
dessas substâncias; e/ou antraceno e dibenzoantraceno; e/ou
bismuto; e/ou citostáticos; e/ou compostos nitrogenados (ácido
nítrico, dinitrofenol); e/ou naftois adicionados a corantes; e/ou óleos
de corte; e/ou parafenilenodiamina e seus derivados; e/ou poeiras
de madeira; e/ou quinino e seus derivados; e/ou sais de ouro; e/ou
sais de prataem atividades de trabalho.

L81.5

Leucodermia, não classificada em outra
parte

Exposição a arsênio e seus compostos; e/ou hidroquinona e
ésteres derivados; e/ou monometil éter de hidroquinona (MBEH);
e/ou para-aminofenol; e/ou para-butilfenol; e/ou para-cresol; e/ou
catecol e pirocatecol; e/ou clorofenol em atividades de trabalho.

L81.8

Transtornos especificados da pigmentação,
outros

Exposição a derivados halogenados dos hidrocarbonetos
aromáticos(monocloro-benzeno, monobromo-benzeno,
hexaclorobenzeno) em atividades de trabalho.

L84

Calos e calosidades

Biomecânica do trabalho com pressão e/ou fricção da pele.

L85.1

Ceratose adquirida [ceratodermia] palmar e
plantar

Exposição a arsênio e seus compostosem atividades de trabalho.

L92.3

Granuloma de corpo estranho da pele e do
tecido subcutâneo

Exposição a berílio e seus compostos em atividades de trabalho.

L98.4

Úlcera Crônica da Pele, não classificada em
outra parte

Exposição a cromo e seus compostos tóxicos; e/ou enzimas de
origem animal, vegetal ou bacteriana em atividades de trabalho.

T33

Geladura Superficial

Exposição a cloreto de etila em atividades de trabalho.
Exposição a baixas temperaturasno trabalho.

T34

Geladura com Necrose de Tecidos

Exposição a cloreto de etila em atividades de trabalho.
Exposição a baixas temperaturas no trabalho.

Capítulo XIII - Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo
CID10

Doença Relacionada ao Trabalho

Agentes e/ou Fatores de Risco 2019

M05.3

Artrite reumatoide com comprometimento
de outros órgãos e sistemas [Síndrome de
Caplan]

Exposição a poeiras de carvão mineral; e/ou poeiras de sílica livre
cristalina em atividades de trabalho.

M10

Gota

Exposição a molibdênio em atividades de trabalho.

M10.1

Gota induzida pelo chumbo

Exposição a chumbo e seus compostos tóxicos em atividades de
trabalho.

M16

Coxartrose [artrose do quadril]

Biomecânica do trabalho com: aplicação de força; e/ou
manipulação manual de carga; e/ou movimentos articulares
repetitivos; e/ou posições forçadas
Exposição a vibração em atividades de trabalho.

M17

Gonartrose [artrose do joelho]

Biomecânica do trabalho com: aplicação de força; e/ou
manipulação manual de carga; e/ou movimentos articulares
repetitivos; e/ou posições forçadas
Exposição a vibração em atividades de trabalho.

M19

Artroses, outras

Exposição a chumbo e seus compostos tóxicos em atividades de
trabalho.
Exposição a vibração em atividades de trabalho.

M23.3

Menisco, outros transtornos de

Biomecânica do trabalho com posições forçadas.

M47.8

Espondiloses, outras

Biomecânica do trabalho com manipulação manual de carga.

M50

Transtornos dos discos cervicais

Biomecânica do trabalho com: manipulação manual de carga; e/ou
movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas e/ou
aplicação de força.
Exposição a vibração em atividades de trabalho.

M50.0

Transtorno do disco cervical com mielopatia

Biomecânica do trabalho com: manipulação manual de carga; e/ou
movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas e/ou
aplicação de força.
Exposição a vibração em atividades de trabalho.

M50.1

Transtorno do disco cervical com
radiculopatia

Biomecânica do trabalho com: manipulação manual de carga; e/ou
movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas e/ou
aplicação de força.
Exposição a vibração em atividades de trabalho.

M50.2

Deslocamento de disco cervical, outro

Biomecânica do trabalho com: manipulação manual de carga; e/ou
movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas e/ou
aplicação de força.
Exposição a vibração em atividades de trabalho.

M50.3

Degeneração de disco cervical, outra

Biomecânica do trabalho com: manipulação manual de carga; e/ou
movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas e/ou
aplicação de força.
Exposição a vibração em atividades de trabalho.

M50.8

Transtornos de discos cervicais, outros

Biomecânica do trabalho com: manipulação manual de carga; e/ou
movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas e/ou
aplicação de força.
Exposição a vibração em atividades de trabalho.

M50.9

Transtorno não especificado de disco
cervical

Biomecânica do trabalho com: manipulação manual de carga; e/ou
movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas e/ou
aplicação de força.
Exposição a vibração em atividades de trabalho.

M51

Transtornos de discos intervertebrais,
outros

Biomecânica do trabalho com: manipulação manual de carga; e/ou
movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas e/ou
aplicação de força.
Exposição a vibração em atividades de trabalho.

M51.0

Transtornos de discos lombares e de outros
discos intervertebrais com mielopatia

Biomecânica do trabalho com: manipulação manual de carga; e/ou
movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas e/ou
aplicação de força.
Exposição a vibração em atividades de trabalho.

M51.1

Transtornos de discos lombares e de outros
discos intervertebrais com radiculopatia

Biomecânica do trabalho com: manipulação manual de carga; e/ou
movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas e/ou
aplicação de força.
Exposição a vibração em atividades de trabalho.

M51.2

Deslocamentos discais intervertebrais
especificados, outros

Biomecânica do trabalho com: manipulação manual de carga; e/ou
movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas e/ou
aplicação de força.
Exposição a vibração em atividades de trabalho.

M51.3

Degeneração especificada de disco
intervertebral, outra

Biomecânica do trabalho com: manipulação manual de carga; e/ou
movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas e/ou
aplicação de força.
Exposição a vibração em atividades de trabalho.

M51.8

Transtornos especificados de discos
intervertebrais, outros

Biomecânica do trabalho com: manipulação manual de carga; e/ou
movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas e/ou
aplicação de força.
Exposição a vibração em atividades de trabalho.

M53.1

Síndrome Cervicobraquial

Biomecânica do trabalho com: manipulação manual de carga; e/ou
movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas e/ou
aplicação de força.
Exposição a vibração em atividades de trabalho.

M54

Dorsalgia

Biomecânica do trabalho com: manipulação manual de carga; e/ou
movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas e/ou
aplicação de força.
Exposição a vibração em atividades de trabalho.

M54.2

Cervicalgia

Biomecânica do trabalho com: manipulação manual de carga; e/ou
movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas e/ou
aplicação de força.
Exposição a vibração em atividades de trabalho.

M54.3

Ciática

Biomecânica do trabalho com: manipulação manual de carga; e/ou
movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas e/ou
aplicação de força.
Exposição a vibração em atividades de trabalho.

M54.4

Lumbago com Ciática

Biomecânica do trabalho com: manipulação manual de carga; e/ou
movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas e/ou
aplicação de força.
Exposição a vibração em atividades de trabalho.

M54.5

Dor lombar baixa

Biomecânica do trabalho com: manipulação manual de carga; e/ou
movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas e/ou
aplicação de força.
Exposição a vibração em atividades de trabalho.

M65

Sinovites e Tenossinovites

Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos;
e/ou posições forçadas e/ou aplicação de força.
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 pessoatarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio
moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho.

M65.3

Dedo em Gatilho

Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos;
e/ou posições forçadas;
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 pessoatarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio
moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho.

M65.4

Tenossinovite estilóide radial [de Quervain]

Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos;
e/ou posições forçadas e/ou aplicação de força.
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 pessoatarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio
moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho.
M65.8

Sinovites e Tenossinovites, outras

Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos;
e/ou posições forçadas e/ou aplicação de força.
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 pessoatarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio
moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho.

M65.9

Tenossinovites, não especificadas

Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos;
e/ou posições forçadas e/ou aplicação de força.
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 pessoatarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio
moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho.

M70

Transtornos dos tecidos moles relacionados
com o uso, o uso excessivo e a pressão

Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos;
e/ou posições forçadas;
Exposição a vibração 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 pessoatarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio
moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho.

M70.0

Sinovite crepitante crônica da mão e do
punho

Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos;
e/ou posições forçadas;
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 pessoatarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio
moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho.

M70.1

Bursite da Mão

Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos;
e/ou posições forçadas;
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 pessoatarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio
moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho.

M70.2

Bursite do Olécrano

Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos;
e/ou posições forçadas;
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 pessoatarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio
moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho.

M70.3

Bursites do Cotovelo, outras

Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos;
e/ou posições forçadas;
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 pessoatarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio

moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho.
M70.4

Bursite pré-patelar

Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos;
e/ou posições forçadas;
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 pessoatarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio
moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho.

M70.5

Bursites do Joelho, outras

Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos;
e/ou posições forçadas;
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 pessoatarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio
moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho.

M70.8

Transtornos dos tecidos moles relacionados
com o uso, uso excessivo e pressão; outros

Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos;
e/ou posições forçadas;
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 pessoatarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio
moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho.

M70.9

Transtorno não especificado dos tecidos
moles relacionados com o uso, uso
excessivo e pressão.

Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos;
e/ou posições forçadas;
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 pessoatarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio
moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho.

M72.0

Fibromatose de fáscia palmar [Dupuytren]

Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos;
e/ou posições forçadas; e/ou aplicação de força;
Exposição a vibração 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 pessoatarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio
moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho.

M75

Lesões do Ombro

Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos;
e/ou posições forçadas; e/ou aplicação de força;
Exposição a vibração 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 pessoatarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio
moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho.

M75.0

Capsulite Adesiva do Ombro

Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos;
e/ou posições forçadas; e/ou aplicação de força;
Exposição a vibração 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.
M75.1

Síndrome do manguito rotador

Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos;
e/ou posições forçadas; e/ou aplicação de força;
Exposição a vibração 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 pessoatarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio
moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho.

M75.2

Tendinite bicipital

Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos;
e/ou posições forçadas; e/ou aplicação de força;
Exposição a vibração 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 pessoatarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio
moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho.

M75.3

Tendinite Calcificante do Ombro

Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos;
e/ou posições forçadas; e/ou aplicação de força;
Exposição a vibração 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 pessoatarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio
moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho.

M75.5

Bursite do Ombro

Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos;
e/ou posições forçadas; e/ou aplicação de força;
Exposição a vibração 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 pessoatarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio
moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho.

M75.8

Lesões do Ombro, outras

Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos;
e/ou posições forçadas; e/ou aplicação de força;
Exposição a vibração 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 pessoatarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio
moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho.

M75.9

Lesão não especificada do ombro

Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos;
e/ou posições forçadas; e/ou aplicação de força;
Exposição a vibração 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 pessoatarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio
moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho.

M77

Entesopatias, outras

Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos;
e/ou posições forçadas; e/ou aplicação de força;

Exposição a vibração 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 pessoatarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio
moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho.
M77.0

Epicondilite Medial

Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos;
e/ou posições forçadas; e/ou aplicação de força;
Exposição a vibração 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 pessoatarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio
moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho.

M77.1

Epicondilite lateral

Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos;
e/ou posições forçadas; e/ou aplicação de força;
Exposição a vibração 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 pessoatarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio
moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho.

M77.8

Entesopatias não classificadas em outra
parte, outras

Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos;
e/ou posições forçadas; e/ou aplicação de força;
Exposição a vibração 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 pessoatarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio
moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho.

M79.8

Transtornos especificados dos tecidos
moles, outros

Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos;
e/ou posições forçadas; e/ou aplicação de força;
Exposição a vibração 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 pessoatarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio
moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho.

M83.5

Osteomalácias do adulto induzidas por
drogas, outras

Exposição a cádmio ou seus compostos; e/ou fósforo e seus
compostos em atividades de trabalho.

M84.3

Fratura de fadiga ("stress") não classificada
em outra parte

Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos;
e/ou posições forçadas; e/ou aplicação de força;
Exposição a vibração em atividades de trabalho.

M85.1

Fluorose esquelética

Exposição a flúor ou seus compostos tóxicos em atividades de
trabalho.

M87

Osteonecrose

Exposição a fósforo e seus compostos em atividades de trabalho;
Exposição a radiações ionizantes em atividades de trabalho.

M87.1

Osteonecrose devida a drogas

Exposição a fósforo e seus compostos em atividades de trabalho;
Exposição a vibração e/ou radiações ionizantes em atividades de
trabalho.

M87.3

Osteonecroses secundárias, outras

Exposição a fósforo e seus compostos em atividades de trabalho;
Exposição a vibração e/ou radiações ionizantes em atividades de

trabalho.
M89.5

Osteolise

Exposição a cloreto de vinila em atividades de trabalho.

M90.3

Osteonecrose em "mal dos caixões"

Variação de pressão ambiental no trabalho.

M93.1

Doença de Kienböck do Adulto

Exposição a vibração em atividade de trabalho;
Sequela de acidente de trabalho com trauma ósseo

M93.8

Osteocondropatias, especificadas, outras

Exposição a vibração em atividade de trabalho;
Sequela de acidente de trabalho com trauma ósseo

Capítulo XIV - Doenças do aparelho geniturinário
CID10

Doença Relacionada ao Trabalho

Agentes e/ou Fatores de Risco 2019

N00

Síndrome Nefrítica Aguda

Exposição a derivados halogenados dos hidrocarbonetos alifáticos
em atividades de trabalho.

N03

Síndrome Nefrítica Crônica

Exposição a mercúrio e seus compostos tóxicos em atividades de
trabalho.

N14.3

Nefropatia induzida por metais pesados

Exposição a cádmio ou seus compostos; e/ou chumbo e seus
compostos tóxicos; e/ou mercúrio e seus compostos tóxicos; e/ou
tálio e seus compostos em atividades de trabalho.

N17

Insuficiência Renal Aguda

Exposição a derivados halogenados dos hidrocarbonetos alifáticos;
e/ou arsênio e seus compostos tóxicos em atividades de trabalho.

N18

Insuficiência Renal Crônica

Exposição a chumbo e seus compostos em atividades de trabalho.

N30.0

Cistite Aguda

Exposição a aminas aromáticas e seus derivados em atividades de
trabalho.

N46

Infertilidade Masculina

Exposição a chumbo e seus compostos tóxicos; e/ou clordecona;
e/ou dibromocloropropano em atividades de trabalho;
Exposição a radiações ionizantes e/ou altas temperaturas em
atividades de trabalho.

N97

Infertilidade Feminina

Exposição a anilina; e/ou benzeno; e/ou mercúrio e seus
compostos em atividades de trabalho;
Exposição a radiações ionizantes em atividades de trabalho.

Capítulo XIX – Intoxicações exógenas
CID10

Doença Relacionada ao Trabalho

Agentes e/ou Fatores de Risco 2019

T36

Intoxicação por antibióticos sistêmicos

Exposição a antibióticos em atividades de trabalho

T38

Intoxicação por hormônios, seus substitutos
sintéticos e seus antagonistas não
classificados em outra parte

Exposição a hormônios sintéticos em atividades de trabalho

T51.0

Efeito tóxico do etanol

Exposição a álcool etílico em atividades de trabalho.

T51.1

Efeito tóxico do metanol

Exposição a álcool metílico em atividades de trabalho.

T51.2

Efeito tóxico do 2-propanol

Exposição a álcool propílico em atividades de trabalho.

T51.8

Efeito tóxico de outros álcoois

Exposição a outros álcoois em atividades de trabalho.

T52

Efeitos tóxicos de Solventes Orgânicos

Exposição a solventes orgânicos em atividades de trabalho.

T52.1

Efeito tóxico do benzeno

Exposição a benzeno em atividades de trabalho.

T52.2

Efeito tóxico de homólogos do benzeno

Exposição a tolueno e/ou xileno em atividades de trabalho.

T52.3

Efeito tóxico de glicóis

Exposição a glicóis em atividades de trabalho.

T52.4

Efeito tóxico de cetonas

Exposição a cetonas em atividades de trabalho.

T52.8

Efeito tóxico de outros solventes orgânicos

Exposição a solventes orgânicos em atividades de trabalho.

T53

Efeito tóxico de derivados halogênicos de
hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos

Exposição a derivados halogenados dos hidrocarbonetos alifáticos
e/ou aromáticos em atividades de trabalho.

T53.0

Efeito tóxico do tetracloreto de carbono

Exposição a tetracloreto de carbono em atividades de trabalho.

T53.1

Efeito tóxico do clorofórmio

Exposição a clorofórmio em atividades de trabalho.

T53.2

Efeito tóxico do tricloroetileno

Exposição a tricloroetileno em atividades de trabalho.

T53.3

Efeito tóxico do tetracloroetileno

Exposição a tetracloroetileno em atividades de trabalho.

T53.4

Efeito tóxico do diclorometano

Exposição a diclorometano em atividades de trabalho.

T53.5

Efeitos tóxicos do clorofluorcarbono

Exposição a clorofluorcarbono em atividades de trabalho.

T53.6

Efeito tóxico de outros derivados
halogênicos de hidrocarbonetos alifáticos

Exposição a derivados halogenados dos hidrocarbonetos alifáticos
em atividades de trabalho.

T53.7

Efeito tóxico de derivados halogênicos de
hidrocarbonetos aromáticos

Exposição a derivados halogenados dos hidrocarbonetos
aromáticos em atividades de trabalho.

T53.9

Efeito tóxico de derivados halogênicos de
hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos não
especificados

Exposição a derivados halogenados dos hidrocarbonetos alifáticos
e/ou aromáticos não especificados em atividades de trabalho.

T54

Efeito tóxico de corrosivos

Exposição a agentes químicos corrosivos em atividades de
trabalho.

T54.0

Efeito tóxico do fenol e homólogos do fenol

Exposição a fenol e homólogosem atividades de trabalho.

T54.1

Efeito tóxico de outros compostos
corrosivos orgânicos

Exposição a outros compostos corrosivos orgânicos em atividades
de trabalho.

T54.2

Efeito tóxico de ácidos corrosivos e
substâncias semelhantes

Exposição a ácidos corrosivos e substâncias semelhantes em
atividades de trabalho.

T54.3

Efeito tóxico de bases (álcalis) cáusticas(os)
e substâncias semelhantes

Exposição a bases (álcalis) cáusticas(os) e substâncias
semelhantes em atividades de trabalho.

T54.9

Efeito tóxico de substância corrosiva, não
especificada

Exposição a substância corrosiva, não especificada em atividades
de trabalho.

T56

Efeito tóxico de Metais

Exposição a metais tóxicos em atividades de trabalho.

T56.0

Efeito tóxico do Chumbo e seus compostos

Exposição a chumbo e seus compostos em atividades de trabalho.

T56.1

Efeito tóxico do Mercúrio e seus compostos

Exposição a mercúrio e seus compostos em atividades de trabalho.

T56.2

Efeito tóxico do Cromo e seus compostos

Exposição a cromo e seus compostos em atividades de trabalho.

T56.3

Cádmio e seus compostos

Exposição a cádmio e seus compostos em atividades de trabalho.

T56.4

Efeito tóxico do cobre e seus compostos

Exposição a cobre e seus compostos em atividades de trabalho.

T56.5

Efeito tóxico do zinco e seus compostos

Exposição a zinco e seus compostos em atividades de trabalho.

T56.7

Efeito tóxico do berilo e seus compostos

Exposição a berílio e seus compostos em atividades de trabalho.

T56.8

Efeitos tóxicos de outros metais

Exposição a metais tóxicos em atividades de trabalho.

T56.9

Efeito tóxico do Metal, não especificado

Exposição a metais tóxicos em atividades de trabalho.

T57

Efeito tóxico de outras substâncias
inorgânicas

Exposição a substâncias inorgânicas em atividades de trabalho.

T57.0

Efeito tóxico do Arsênico e seus compostos

Exposição a arsênio e seus compostos em atividades de trabalho.

T57.1

Efeito tóxico do fósforo e seus compostos

Exposição a fósforo e seus compostos em atividades de trabalho.

T57.2

Efeito tóxico do Manganês e seus
compostos

Exposição a manganês e seus compostos em atividades de
trabalho.

T57.3

Efeito tóxico do cianeto de hidrogênio (ácido
cianídrico)

Exposição a cianeto de hidrogênio (ácido cianídrico) em atividades
de trabalho.

T57.8

Efeito tóxico de outras substâncias
inorgânicas especificadas

Exposição a cloreto de vinila; e/oumonocloroetileno; e/ou outras
substâncias inorgânicas especificadas em atividades de trabalho.

T58

Efeito tóxico do monóxido de carbono

Exposição a monóxido de carbono em atividades de trabalho.

T59

Efeito tóxico de outros gases, fumaças e
vapores

Exposição a outros gases, fumaças e vapores em atividades de
trabalho.

T59.2

Efeito tóxico de formaldeído

Exposição a formaldeído em atividades de trabalho.

T59.4

Efeito tóxico do cloro gasoso

Exposição a cloro gasoso em atividades de trabalho.

T59.5

Efeito tóxico do fluoreto gasoso e ácido
fluorídrico

Exposição a fluoreto gasoso e/ou ácido fluorídrico em atividades de
trabalho.

T59.6

Efeito tóxico do ácido sulfídrico

Ácido sulfídrico (sulfeto de hidrogênio) em atividades de trabalho;
Exposição a

T59.8

Efeito tóxico de outros gases, fumaças e
vapores especificados

Exposição a gases, fumaças e vapores em atividades de trabalho.

T60

Efeito tóxico de pesticidas

Exposição a agrotóxicos em atividades de trabalho.

T60.0

Efeito tóxico de inseticidas
organofosforados e carbamatos

Exposição a agrotóxicos organofosforados e/oucarbamatos em
atividades de trabalho.

T60.1

Efeito tóxico de inseticidas halogenados

Exposição a agrotóxicos em atividades de trabalho.

T60.2

Efeito tóxico de outros inseticidas

Exposição a agrotóxicos em atividades de trabalho.

T60.4

Efeito tóxico de rodenticidas

Exposição a agrotóxicos em atividades de trabalho.

T60.8

Efeito tóxico de outros pesticidas

Exposição a agrotóxicos em atividades de trabalho.

T63

Efeito tóxico de contato com animais
venenosos

Mordedura ou picadura de serpente;e/ou outros répteis; e/ou
escorpião; e/ou aranha; e/ou outros artrópodes; e/ou peixe; e/ou

outros animais marinhos; e/ou outros animais venenosos não
especificados em atividades de trabalho.
T65.2

Efeito tóxico do tabaco e da nicotina
(Doença da Folha Verde do Tabaco)

Exposição a tabaco e nicotina em atividades de trabalho.

T65.3

Efeito tóxico de nitroderivados e
aminoderivados do benzeno e seus
homólogos

Exposição a nitroderivados e aminoderivados do benzeno e seus
homólogos em atividades de trabalho.

T65.4

Efeito tóxico do dissulfeto de carbono

Exposição a dissulfeto de carbono em atividades de trabalho.

T65.8

Efeito tóxico de outras substâncias
especificadas

Exposição a outras substâncias especificadas em atividades de
trabalho.

T66

Efeitos não especificados de radiação

Exposição a radiações ionizantes em atividades de trabalho.

T67

Efeitos do calor e da luz

Exposição a altas temperaturas no trabalho.

