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TÍTULO 

A CBO 

Reconhece uma ocupação

Codifica a ocupação

Descreve as atividades dessa ocupação

NÃO REGULAMENTA NENHUMA PROFISSÃO! 



Histórico da CBO

1982 1994 2002-20202002

- Publicação da 

1ª edição

- Adotada como 

documento 

oficial do 

Brasil

- Atualização de 

alguns setores 

- Mesma 

estrutura

- Publicação da 

CBO 2002

- Unificação das 

classificações no 

Brasil

Atualização 

permanente 

(anual)

2.711 ocupações atualmente



Trata-se do reconhecimento da 
existência de uma determinada 

ocupação no mercado de trabalho, 
para fins exclusivamente classificatórios, 

sem função de regulamentação 
profissional



 Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)

 Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED)

 Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS)

 Seguro Desemprego (SD)

 Sistema Nacional de Emprego (SINE)

 Intermediação de Mão de Obra (IMO)

 Qualificação Profissional (QF)

 Setor de Imigração

 Fiscalização do Trabalho

Usos internos da CBO

 RH Empresas (formulação de políticas de RH)

 IBGE (Censo e PNAD)

 Ministério da Previdência Social (GFIP e PPP)

 Ministério da Economia (IRPF)

 Ministério da Saúde (Tabela do SUS e controles estatísticos)

 Agências de educação profissional do Sistema “S” (Senai, Senac, Senar, Senat)

Usos fora do ME (Relacionamento)

Os títulos e códigos da Classificação Brasileira de Ocupações são adotados:



4153-05 Registrador de Câncer

4153-10 Analista de Informação em Saúde

Objetivo:

Incluir a ocupação Analista de Informação em Saúde 

em uma Família Ocupacional

Nova 

ocupação

FO 4153 – TRABALHADORES EM REGISTROS E INFORMAÇÕES EM SAÚDE



O que é uma Família Ocupacional (FO)?

É um conjunto de ocupações similares.

O parentesco entre ocupações de uma mesma família 

ocupacional pode ser dado de diversas formas: 

 pela analogia dos conteúdos de trabalho 
 pelos equipamentos ou materiais utilizados 
 pela complexidade do trabalho executado 
 pelas características do trabalho ou do trabalhador



5161-Trabalhadores dos serviços de embelezamento e higiene

5161-05 – Barbeiro

5161-10 – Cabeleireiro

Cabeleireiro afro, Cabeleireiro escovista, Cabeleireiro feminino, 

Cabeleireiro masculino, Cabeleireiro penteador, Cabeleireiro 

tinturista, Cabeleireiro unissex

5161-20 – Manicure

5161-25 – Maquiador

5161-30 – Maquiador de caracterização

5161-40 – Pedicure

Ocupações

Exemplo de uma Família Ocupacional



Método 
DACUM
Developing A

CurriculUM

Permite a descrição de uma 
ocupação por meio do 
levantamento das atividades 
realizadas pelos 
profissionais e das 
competências necessárias 
para a sua realização

É uma forma diferente de aplicação da técnica de 
brainstorming (chuva de idéias), que estimula os 
participantes a identificar detalhadamente as 
atividades exercidas no âmbito de sua ocupação. 

Abordagem diferenciada



Matriz  DACUM

A descrição resulta 
numa MATRIZ de 

fácil leitura, 

que mostra, de forma 
organizada, 

todas as atividades 
exercidas pelos 
profissionais.



PAINEL DE CONVALIDAÇÃO

GACs 
Grandes Áreas 
de Competência

Atividades

Competências 
Pessoais

MATRIZ

DACUM

Ordenação 
dos cartões

Perfil

Instrumentos 
de Trabalho



Tudo o que você faz deve aparecer 

na matriz, mas ...

Nem tudo o que está na matriz, você 

necessariamente faz !!

IMPORTANTE



TÍTULO
Foram convidados a participar do projeto CBO do 
Ministério da Economia para a inclusão da ocupação 
ANALISTA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE seis profissionais

O Painel de Convalidação foi realizado através de reuniões 
virtuais, organizadas através de entrevistas individuais e 
uma videoconferência realizada no dia 22 de outubro de 
2020

A videoconferência contou também com a participação da 
equipe técnica e do coordenador técnico do Projeto CBO da 
FIPE e da coordenadora da CCBO - Coordenação da 
Classificação Brasileira de Ocupações do Ministério da 
Economia



RELAÇÃO DOS ESPECIALISTAS ENTREVISTADOS



TITULO DA FAMÍLIA 

OCUPACIONAL

TRABALHADORES EM REGISTROS 

E INFORMAÇÕES EM SAÚDE

OCUPAÇÃO: 

Analista de Informação em Saúde

SINONÍMIA:

• codificador de dados clínicos

• codificador hospitalar

• gestor de dados clínicos

• técnico em registro e informação

em saúde



TÍTULO

MATRIZ DACUM

A matriz DACUM resultante dos trabalhos do painel de

convalidação por entrevistas é composta de:

 09 GACs (Grandes Áreas de Competência)

 87 Atividades Técnicas

 13 Competências Pessoais

Distribuídas da seguinte forma:



 GAC A – Coletar dados clínicos dos pacientes e/ou dados do tumor –

10 atividades

 GAC B – Registrar dados clínicos – 08 atividades

 GAC C – Analisar dados clínicos e assistenciais de pacientes – 07

atividades

 GAC D – Realizar codif icação clínica – 13 atividades

 GAC E – Levantar dados em campo junto às fontes notif icadoras – 11

atividades

 GAC F – Realizar seguimento (fol low-up) do tumor – 08 atividades

 GAC G – Organizar base de dados para validação pela coordenação

– 09 atividades

 GAC H – Participar do processo de melhoria contínua (Governança

clínica) – 12 atividades

 GAC I – Auditar as informações inseridas no banco de dados – 09

atividades

• GAC Z – Competências pessoais – 13



TÍTULO

Ferramentas

 CBO*

 Classificações Internacionais de Doenças (CID-O, CID-10)*

 Classificação Internacional de Tumores (TNM)*

 Fichas de registro*

 Manuais de orientação de codificação*

 Material de escritório

 Recursos tecnológicos*

 Rede e internet*

 Sistemas de comunicação (aparelhos de telefonia) *

 Softwares ou ferramentas específicos(as)*

 Tabelas TUSS e SUS*



CONTATO:
Sophie BERNARDET
Analista Ocupacional
FIPE
sbernardet@fipe.org.br
(11) 98344 0402


