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Esta publicação tem o objetivo de apresentar a todos e a todas, em 
Pernambuco, um pouco da Política Nacional de Saúde do Trabalha-
dor e da Trabalhadora, publicada pela Portaria Federal GM/MS nº 
1.823, em 23 de agosto de 2012.

Com o II Seminário SINDACS-PE Abril Verde e tratando dos seguintes 
temas; Pandemia e aprendizados: A legislação que protege os ACS e 
ACE no contexto da pandemia no âmbito do estado.A Saúde do tra-
balhador de forma global as relações com os ODS e agenda 2030, 
sustentabilidade laboral. Gestores e os caminhos para a proteção dos 
acs e ace: Nossas realidades e o uso do EPI no meu cotidiano.

Este é o primeiro documento da diretoria de segurança e Saúde do 
Trabalhador e da Trabalhadora (SST) publicado pelo SINDACS-PE na 
gestão 2020-2024, constituindo um marco histórico importantíssimo 
e uma ação de vanguarda para o avanço do cuidado com o ACS e 
ACE de todo o estado. 

É importante ressaltar que a elaboração deste subsídio se deu a É importante ressaltar que a elaboração deste subsídio se deu a 
várias mãos, em um processo participativo, resultado do acúmulo de 
experiência e construção de diversos atores, MPT 6ª região, CEREST-
-PE, CEREST-RECIFE, ASACE, ACS e ACE constituídos ao longo desses 
dois anos inéditos na vida de cada um de nós, devido à pandemia do 
COVID-19 e particularmente no nosso sindicato que inovou com a di-
retoria de segurança e saúde do trabalhador(a). 

A sensibilização de uma categoria quanto às normas de biossegu-
rança e o uso de EPI’S não se faz de um dia para outro. Se dá num pro-
cesso com avanços e retrocessos, ações e omissões, impactos positi-
vos, dificuldades, enfrentando os desafios e construindo novas pers-
pectivas, com  união, força e  luta. 

Para tornar este e-book real, na base e nos ambientes de trabalho 
dos ACS e ACE de PE, considera-se fundamental que seja conhecido, 
debatido, divulgado e assumido por todos(as) que vêm construindo o 
SINDACS-PE forte e combativo mas sobretudo, antenado com a segu-
rança e saúde do trabalhador(a) buscando qualidade de vida para 
nossos filiados(as) e para nossa população. 



Objetivos
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Tem como objetivo SENSIBILIZAR os trabalhadores(as) 
ACS’s e ACE's sobre Segurança do Trabalho (ST), alertando 
DE FORMA LÚDICA sobre os perigos e avanços na ST no 
estado de Pernambuco, sobretudo como devemos encarar 
a segurança uns dos outros.



Contribuições 
do MPT na 
pandemia 
da COVID-19
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Meio Ambiente do Trabalho e Sáude na
CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 7º -  incisos XXII e XXIII
Art. 200 - incisos II e VIII: reconhece que o 
meio ambiente, entre eles o do trabalho, 
merece proteção do SUS. 
Art. 196 e 225 Art. 196 e 225 -   Saúde e Meio Ambiente 
Art. 170Art. 170 - desenvolvimento deve se fundar na 
valorização do trabalho e na livre iniciativa; 
deve assegurar existência digna na justiça 
social. Reconhece o princípio da propriedade 
privada, mas mitiga o seu valor absoluto ao 
cumprimento da sua função social. Equilíbrio 
entre os diversos aspectos que envolvem o 
desenvolvimento econômico a fim de se al-
cançar o desenvolvimento harmônico e sus-
tentável. 

A Constituição Federal traz todos os elementos necessá-
rios para garantir a defesa do meio ambiente, inclusive o 
do trabalho, sob o enfoque da Justiça Ambiental. Equilíbrio 

das relações econômicas, sociais e ambientais. 
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Perguntas &
Respostas

SIM, a Saúde do Trabalhador é 
um componente da Vigilância em um componente da Vigilância em 
Saúde, que visa à promoção, proteção, 
recuperação e a reabilitação da saúde 
dos trabalhadores submetidos a riscos 
e adoecimentos advindos dos proces-
sos de trabalho. Seu principal objetivo é 
atuar de forma contínua na proteção 
da saúde do trabalhador, ou seja, ten-
tando eliminar os riscos que podem 
causar adoecimento aos trabalhado-
res.

De diversas formas! A partir do 
momento que o trabalhador acessa 
uma unidade de saúde com queixas 
e sintomas a respeito de um adoeci-
mento ou acidente relacionado ao 
trabalho, essa unidade irá realizar o 
atendimento e o restabelecimento 
da saúde desse trabalhador e em se-
guida realizar a notificação epide-
miológica do caso, pelos sistemas de 
informação, sejam ele o SINAN, ou 
ainda através da Plataforma CIEVS 
no caso de acidentes mais graves. 
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Como trabalhador
 estou contemplado 
nessa Vigilância 
em Saúde do 

Trabalhador – VISAT?

Se eu adoecer ou 
me acidentar, 

como essa informação 
vai chegar aos níveis 
competentes para
 a melhora das 

políticas de saúde?políticas de saúde?

Isso é válido para todos os
 trabalhadores, independente do 
tipo de vínculo (formal ou informal).
A partir dessas informações cada
 órgão ou esfera pública irá 

tomar as medidas necessárias. 
Como o Como o CEREST, por exemplo.





CEREST - RECIFE
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Você sabia?

Orientações relacionadas à
 proteção da saúde do trabalhador

Perigo        x          Risco

Algumas atividades preconizadas 
para o controle vetorial das arboviroses 
podem expor os ACE a riscos de 
acidentes e doenças relacionadas 

ao trabalho. 
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O perigo é algo que tem
potencial de causar dano

O  risco é a probabilidade
de que um perigo ocorra



Riscos Químicos

Situação de
Exposição

- Intoxicação Exógena
- Doenças respiratória agudas e crônicas
- Doenças de Sistema Nervoso e
Neuropsiquiátrica
- Doenças hepáticas e renais
- Alguns tipos de câncer relacionados 
ao trabalhoao trabalho
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Manipulação de inseticidas
e equipamentos necessários
à sua aplicação

Insetidas:

Exposições:

Riscos Físicos

Situação de
Exposição

Trabalho desenvolvido em ambientes
abertos, com exposição a radiações,
variação de temperaturas (elevadas e
baixas) e umidade, uso de maquinário
que emite ruídos e vibrações.

Exemplos de possíveis 
agravos e doenças 

relacionadas ao trabalho 
que podem decorrer das 
atividades desenvolvidas

pelo Agente de 
Endemias (ACE)...Endemias (ACE)...

- Perda auditiva induzida pelos ruídos 
(pair) e efeitos extra auditivos da 
exposição a ruídos.
- Câncer de pele
- Dermatoses
- Doenças do Sistema Nervoso

Exemplos de possíveis 
agravos e doenças 

relacionadas ao trabalho 
que podem decorrer das 
atividades desenvolvidas

pelo Agente de 
Endemias (ACE)...Endemias (ACE)...



Riscos Biológicos

Situação de
Exposição

- Acidente de Trabalho com exposição
a material biológico
- Arbovíroses (Dengue, Chikungunya, 
Zika e Febre Amarela)
- Tuberculose, Malária, Tétano, 
Leptospirose, Leishmaniose.
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Exposição ocupacional a agentes
biológicos (como bactérias, toxinas,
vírus, protozoários) disseminados no
ambiente, que podem ser transmitidos
por vetores ou por lesões provocadas
por objetos perfurocortantes potencial-
mente contaminados, e ainda, pelo armente contaminados, e ainda, pelo ar
ou outra forma.

Riscos Mecânicos e de 
acidente de trabalho

Riscos Biológicos:

Situação de
Exposição

Uso de maquinários e equipamentos, queda de 
diferentes alturas, colisões, atropelamentos, picadas 
e contato com insetos e animais peçonhentos, 
armazenamento inadequado de materiais, projeção
de partículas ou objetos, perfurações, lesões, cortes,
ferimentos, mordedura de animais, deslocamentos
em áreas com sinalização precária, uso de motocicletasem áreas com sinalização precária, uso de motocicletas
em algumas atividades.

Exemplos de possíveis 
agravos e doenças 

relacionadas ao trabalho 
que podem decorrer das 
atividades desenvolvidas

pelo Agente de 
Endemias (ACE)...Endemias (ACE)...

- Acidente de Trabalho
- Acidente com exposição a material
biológico
- Acidentes com animais peçonhentos

Exemplos de possíveis 
agravos e doenças 

relacionadas ao trabalho 
que podem decorrer das 
atividades desenvolvidas

pelo Agente de 
Endemias (ACE)...Endemias (ACE)...



Você
Sabia?
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Riscos Ergonômicos e de 
organização do trabalho

e Redes Sociais

Situação de Exposição
Realização de trabalhos em pé com deslocamento intenso e esforço físico, elevação e 

transporte de peso, flexão e extensão de membros superiores e de tronco, agachamentos, 
postura inadequada, monotonia e repetitividade de atividades, imposição de rotina intensa. 
Jornadas de trabalho extensas, pressão para cumprimento de metas, estresse ocupacional 

relacionado à organização do trabalho (condições insalubres de trabalho, falta de 
treinamento e orientação, relações interpessoais abusivas, entre outras), tensão, ansiedade,
frustração e depressão desencandeadas por agentes estressores existentes no ambiente frustração e depressão desencandeadas por agentes estressores existentes no ambiente 
laboral. Violência verbal e física, exposição à violência urbana, precariedade dos vínculos. 

- Lesões por esforço repetitivos/
Distúrbios Osteomusculares
relacionados ao trabalho (LER/Dort)
- Transtorno mental relacionado
ao trabalho
- Hipertensão Arterial
- Acidentes de Trabalho- Acidentes de Trabalho

Existem três pontos 
em que as medidas 
de proteção podem 
ser aplicadas:

Exemplos de possíveis 
agravos e doenças 

relacionadas ao trabalho 
que podem decorrer das 
atividades desenvolvidas

pelo Agente de 
Endemias (ACE)...Endemias (ACE)...

1. Fonte, 
2. Ambiente 
3. Receptor



Agravos relacionados ao trabalho

Acidente
do Trabalho

Acidente do 
Trabalho com
exposição a
material
biológico

15Medidas de 
Proteção Coletiva 

(Prioritária)

Medidas de 
Proteção
Individual

Na fonte

Receptor

Ambiente e na
organização 
do trabalho

Todo caso de acidente de trabalho por 
causas não naturais compreendidas por 
acidentes e violências (capítulo XX do 
CID-10 V01 a Y98), que ocorrem no ambiente 
de trabalho ou durante o exercício do traba-
lho quando o trabalhador estiver realizando 
atividades relacionadas à sua função, ou a 
serviço do empregador ou representando os 
interesses deste (’Típico’) ou no percurso 
entre a residência  e o trabalho (’Trajeto’). 
Provoca lesão corporal ou perturbação fun-
cional, podendo causar a perda ou redução 
temporária ou permanente da capacidade 
para o trabalho e morte.

Todo caso de acidente de trabalho ocorri-
do com quaisquer categorias profissionais, 
envolvendo exposição direta ou indireta do 
trabalhador a material biológico (orgâni-
co) potencialmente contaminado por pa-
tógenos (vírus, bactérias, fungos, príons e 
protozoários), por meio de material perfu-
rocortantes ou não.

Obs: Não eliminam a presença
de agentes nocivos à saúde no 
ambiente de trabalho. Devem
ser empregados após a
observação e instituição
de medidas de proteção
coletivas adequadas.coletivas adequadas.



Orientações sobre a 
Síndrome de Burnout

Síndrome de Burnout ou Síndrome do Esgotamento Profissional é um dis-
turbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgota-
mento físico resultante de situações de trabalho desgastante, que deman-
dam muita competitividade ou responsabilidade. A principal causa da 
doença é justamente o excesso de trabalho. Esta síndrome é comum em 
profissionais que atuam diariamente sob pressão e com responsabilidades 
constantes.

Apenso

Saiba como identificar os primeiros sinais 
e sintomas de esgotamento

Para evitar problemas 
mais sérios e complicações 
da doença, é fundamental 
buscar apoio profissional 

assim que notar qualquer sinal.
Pode ser algo passageiro, 
como pode ser o início como pode ser o início 
da Síndrome de Burnout.

Fadiga Acentuada
e Indisposição

Baixo rendimento
 no trabalho e
aumento da
procrastinação

Dificuldade 
em relação
interpessoal

A falta de 
vontade de sair 
da cama ou de casa

Exaustão
 Emocional

Ausência de
 perspectivas

 futuras no âmbito 
profissional e pessoal

 

Imunidade Baixa
e desenvolvimento
de outras doenças
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CEREST Regional de Recife 

MPT PE - 6º região

CEREST Estadual de Pernambuco

Contatos e Endereços
Procure as entidades para dúvidas e informações:

Endereço:
R. Gen. José Semeão, 104 - Santo Amaro, Recife - PE

CEP 50070-320

Endereço:
Rua Conselheiro Portela, 531 - Aflitos, Recife - PE 

 CEP 52020-035

Endereço:
Praça Oswaldo Cruz, s/n - Boa Vista, Recife-PE

CEP 50050-210
 
 

Endereço:
 Av. Visc. de Suassuna, 658 - Santo Amaro, Recife - PE

CEP 50050-540

Contato:
(81) 3222.4061

Site:
www.sindacspe.org.br

Contato:
(81) 2101.3200

Site:
www.prt6.mpt.mp.br

Contato:
(81) 3181.6298

E-mail:
cerestestadualpe@gmail.com

E-mail:
cerestrecife@gmail.com

Contato:
(81) 3355.1853

Blog:
www.visatrecife.com.br

Blog:
vigilanciatrabalhadorpe.blogspot.com

SINDACS PE
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