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MONITORAMENTO DE MÍDIA PARA ACIDENTES
DE TRABALHO GRAVES:
OUTUBRO E NOVEMBRO 2019

Área Técnica Acidentes de Trabalho Graves - GVSAT/Cerest Estadual Pernambuco
Técnicos Responsáveis: Janaína Pacheco
Paulo Lira
Residente: Aguyda Lima

Recife, novembro de 2019

1. INTRODUÇÃO

O acidente de trabalho grave (ATG) é um agravo de notificação obrigatória imediata
em toda rede de saúde. No estado de Pernambuco houve um considerável incremento nas
notificações deste agravo. No sistema de informação de agravos de notificação (Sinan)
foram realizadas 5.574 notificações nos últimos três anos, sendo 1443 notificações em
2017, em 2018 foram 2071 e em 2019 até o mês de novembro já foram registrados 2060
casos1. Apesar do aumento nas notificações, sabe-se que a subnotificação de casos de
acidentes de trabalho é uma realidade.

Em busca de estratégias que visassem uma maior identificação dos casos de ATG,
a partir de 2017, realizou-se a mineração de notícias, em torno de três dias na semana, de
casos via mídia, sobretudo em nove grandes portais de notícias do estado de Pernambuco.
Nos últimos dois anos por meio desta estratégia, 80 casos suspeitos de ATG, foram
captados, sendo 56 casos em 2017 e 24 casos em 2018. Até o mês de novembro de 2019,
foram identificados 60 casos suspeitos de ATG via busca na mídia.

Os casos identificados são notificados pela equipe do Cerest Estadual Pernambuco
por meio da plataforma do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde
(www.cievspe.com) com o formulário gerado encaminhado para o Cerest Regional e
Referência Técnica em Saúde do Trabalhador (Cerest) do território de abrangência do
trabalhador acidentado.

Este monitoramento de mídia (clipping) tem por objetivo elencar os casos suspeitos
de ATG identificados em 2019, tendo periodicidade de divulgação mensal. Abaixo da
noticia encontra-se o Cerest Regional e a Gerência Regional de Saúde (Geres) para onde
o caso foi encaminhado.
Os links das notícias encontram-se dentro dos ícones, acima de cada título.
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Os dados foram tabulados no dia 02/12/2020 e estão sujeitos a alteração. Fonte: Sinan/SEVS/Cerest Estadual.
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HOMEM MORRE ELETROCUTADO ENQUANTO INSTALAVA CÂMERA EM TORITAMA
21/10/2019 às 18h33

Um homem morreu após receber uma descarga elétrica na tarde desta segunda-feira (21) no bairro Cohab,
em Toritama, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, a vítima estava trabalhando quando
levou o choque.
Segundo testemunhas, o trabalhador estava instalando uma câmera de monitoramento em um poste
quando foi eletrocutado.
O homem morreu antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao local. O corpo
dele foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.

Geres de Referência do acidente: IV

Data de acesso: 22/10/2019

Cerest Regional: Caruaru

Encaminhada a IV Geres e Cerest Caruaru

5

CAMINHONEIROS FICAM FERIDOS APÓS ACIDENTES NA BR-101, EM
PALMARES
30/10/2019 às 07h45

Dois caminhoneiros ficaram feridos após acidentes nas BR-101, em
Palmares, na Zona da Mata Sul de Pernambuco. Segundo a Polícia
Rodoviária Federal (PFR), o motorista de um caminhão carregado de
madeira perdeu o controle do veículo e tombou no quilômetro 189 da
rodovia, no sentido Recife. A carga foi derrubada sobre a pista, mas já foi
retirada. Em seguida, outro condutor também perdeu o controle do
caminhão, no mesmo local, saiu da pista e colidiu com uma rocha. Os
acidentes aconteceram por volta das 3h50 desta quarta-feira (30).
O primeiro caminhoneiro foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel
de Urgência (SAMU) e encaminhado para o Hospital Regional de Palmares (HRP). Após o atendimento, ele
retornou ao local do acidente e realizou o teste do bafômetro. De acordo com a PFR, o resultado foi normal,
ou seja, ele não havia ingerido bebida alcoólica. O condutor do segundo caminhão também ficou ferido, foi
socorrido pelo Samu e levado para o HRP.

Geres de Referência do acidente: III

Data de acesso: 01/11/2019

Cerest Regional: Palmares

Encaminhada a III Geres e Cerest Palmares
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ACIDENTE COM 3 CAMINHÕES E UM VEÍCULO DO EXÉRCITO DEIXA UM MORTO E DOIS FERIDOS
NO AGRESTE
07/11/19 às 08H01

Um acidente envolvendo três caminhões e um carro do
Exército causou a morte de uma pessoa e deixou duas outras
feridas em Pernambuco. O acidente aconteceu na BR-423, em
São Caetano, no Agreste, ocorreu na tarde dessa quarta-feira
(6).
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um caminhão que
transportava uma carga de leite e seguia no sentido
Cachoeirinha-São Caetano invadiu a faixa contrária e colidiu com um caminhão azul com produtos de
limpeza, que, ao ser atingido, bateu em um caminhão cegonha. O carro do Exército, que passava pela BR,
não conseguiu frear a tempo e colidiu com um dos caminhões.
A vítima fatal estava no caminhão que levava o leite. Após a colisão, os feridos foram encaminhados ao
Hospital Municipal Adolpho Pereira Carneiro, em São Caetano.

Geres de Referência do acidente: IV

Data de acesso: 19/11/2019

Cerest Regional: Caruaru

Encaminhada a IV Geres e Cerest Caruaru
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VIATURA COLIDE COM ÔNIBUS E PMS FICAM FERIDOS NO CENTRO DO RECIFE
19/11/2019 às 07H35

Um acidente, no início da manhã desta terça-feira
(19), deixou dois policiais feridos, no bairro de São
José, no Centro do Recife. A colisão foi entre uma
viatura do Grupo de Ações Táticas da PM (Gati) e
um ônibus, por volta das 4h. O acidente aconteceu
no cruzamento da Rua Imperial com a Travessa do
Raposo e deixou a viatura destruída.
A viatura da polícia seguia pela Travessa do Raposo.
Segundo o motorista do ônibus, ele tinha saído do
Cais de Santa Rita, no sentido UR-11/ Ibura. Era a
última viagem do coletivo. Ele contou que seguia pela Rua Imperial, quando passou pelo cruzamento, com o
sinal verde, e foi atingido pela viatura.
Dois policiais que estavam no veículo faziam rondas na região, quando criminosos começaram a atirar. Eles
tentaram fugir, perderam o controle da direção e bateram no ônibus.
O trânsito na área está normalizado. A viatura foi guinchada, mas ainda há muitos pedaços na via. O ônibus
ainda não foi recolhido, mas já foi afastado do local.

Geres de Referência do acidente: I

Data de acesso: 19/11/2019

Cerest Regional: Recife

Encaminhada a I Geres e Cerest Recife
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HOMEM MORRE APÓS LEVAR CHOQUE ELÉTRICO EM SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
19/11/2019 às 14h00

Um homem de 42 anos morreu após levar um choque elétrico na manhã desta terça-feira (19) em Santa
Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava trabalhando
em uma construção quando recebeu uma descarga elétrica.
Ainda de acordo com a PM, o homem chegou a ser socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA)
da cidade, mas não resistiu.
Geres de Referência do acidente: IV

Data de acesso: 19/11/2019

Cerest Regional: Caruaru

Encaminhada a IV Geres e Cerest Caruaru
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CAMINHÃO CARREGADO DE MACARRÃO E BISCOITOS TOMBA NA BR-116 EM SALGUEIRO
19/11/2019 às 10h46

Um caminhão carregado de macarrão e biscoitos tombou na manhã desta terça-feira (19), no quilômetro
35,8 da BR-116, em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF),
por volta das 6h, um carro estava tentando fazer uma ultrapassagem, quando bateu na lateral do caminhão,
que seguia no sentido contrário. O motorista perdeu o controle do veículo e tombou. Ninguém ficou ferido.
O veículo que estava fazendo a ultrapassagem fugiu do local. Segundo a PRF, o motorista realizou o teste do
bafômetro e o resultado foi normal. O caminhão já foi retirado do local.
Geres de Referência do acidente: VII

Data de acesso: 19/11/2019

Cerest Regional: Petrolina

Encaminhada a VII Geres e Cerest Petrolina
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HOMEM SOFRE ATAQUE DE EPILEPSIA DURANTE PESCA, CAI EM RIO E MORRE AFOGADO EM
BELÉM DO S. FRANCISCO
14/11/2019 às 08h16

Um homem morreu afogado na quarta-feira (13), na zona rural do município de Belém do São Francisco, no
Sertão de Pernambuco. De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima, de 37 anos, estava pescando,
quando sofreu um ataque de epilepsia e caiu no rio.
Ainda segundo a polícia, quando foram tirar o homem do rio ele já estava morto. O laudo da morte foi feito
por um parente da vítima, que é médico, por isso o corpo não foi levado para o Instituto Médico Legal.

Geres de Referência do acidente: VII

Data de acesso: 19/11/2019

Cerest Regional: Petrolina

Encaminhada a VII Geres e Cerest Petrolina
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PILOTO PERDE CONTROLE DE ASA DELTA DURANTE VOO LIVRE EM TAQUARITINGA DO NORTE;
18/11/2019 às 09h45

Um homem perdeu o controle da asa delta que pilotava durante um voo livre no domingo (17) em
Taquaritinga do Norte, no Agreste de Pernambuco. O piloto, identificado como Marcos Mamedes,
participava do "Encontro de Voadores" na rampa do Pepê quando o caso aconteceu.
No vídeo acima é possível ver o momento no qual o piloto perde o controle do equipamento e começa a
voar em círculo até cair no chão. De acordo com a organização do encontro, o homem precisou acionar o
paraquedas para tentar diminuir a velocidade da queda.
Apesar do susto, o piloto não se feriu gravemente e gravou um vídeo para tranquilizar a todos. Marcos foi
levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o hospital local, onde recebeu
atendimento e foi liberado. Ele ainda ganhou um troféu por ter participado do evento.

Geres de Referência do acidente: IV

Data de acesso: 20/11/2019

Cerest Regional: Caruaru

Encaminhada a IV Geres e Cerest Caruaru
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FUNCIONÁRIO MORRE DURANTE ASSALTO A PADARIA NO AGRESTE PERNAMBUCANO
20/11/2019 às 10H28

Um funcionário de padaria morreu durante um assalto ao
estabelecimento no começo da manhã desta quarta-feira (20) no
centro de Lajedo, no Agreste pernambucano.
Segundo informações da Polícia Civil, o homem foi abordado por
um suspeito que anunciou o assalto.
O suspeito entrou em um confronto com os policiais e acabou
sendo atingido pelos disparos. Ele e o funcionário foram socorridos
para o Hospital local, mas chegaram já sem vida na unidade de
saúde.
A Polícia Civil está investigando para apurar mais detalhes da
ocorrência.

Geres de Referência do acidente: V

Cerest Regional: Palmares

Data de acesso: 20/11/2019

Encaminhada a V Geres e Cerest Palmares
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BORRACHEIRO MORRE ATROPELADO POR ÔNIBUS E TRÊS PESSOAS FICAM FERIDAS EM ACIDENTE
NA BR-101
21/11/2019 às 07h11

Um borracheiro morreu ao ser atropelado por um ônibus enquanto trocava
o pneu de um caminhão na BR-101,no Engenho do Meio, na Zona Oeste do
Recife, na noite de quarta-feira (21), segundo a Polícia Rodoviária Federal
(PRF). Três pessoas ficaram feridas no mesmo acidente (veja vídeo acima).
O caso ocorreu por volta das 23h30 no quilômetro 68,5 da rodovia, no
sentido Avenida Caxangá. Segundo a PRF, o borracheiro trocava o pneu de
um caminhão pequeno, que estava parado na faixa esquerda da BR-101,
quando foi atingido pelo ônibus. Um homem que o auxiliava ficou ferido no
impacto. Após ser atingido pelo coletivo, o caminhão bateu em uma
caminhonete dava apoio. O ônibus também atingiu e derrubou o muro de
uma casa e um poste.

Geres de Referência do acidente: I
Cerest Regional: Recife

Data de acesso: 21/11/2019
Encaminhada a I Geres e Cerest Recife
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HOMEM COM CARROÇA DE FRUTAS MORRE ATROPELADO POR KOMBI NA BR-101, EM ABREU E
LIMA
21/11/2019 às 09h10

Um vendedor de frutas morreu ao ser atropelado por uma
Kombi na BR-101, em Abreu e Lima, no sentido João Pessoa,
nesta quinta-feira (21). Segundo a Polícia Rodoviária Federal
(PRF), ele empurrava uma carroça pela pista esquerda da
rodovia, quando foi atingido. O motorista envolvido no
acidente não estava no local quando a equipe chegou.
Os veículos foram retirados da via por volta das 10h, segundo a
PRF. Antes disso, o trânsito era lento no local. A Polícia Civil e o
Instituto de Criminalística foram acionados e enviaram equipes para investigar as circunstâncias do
atropelamento.
A vítima tinha 63 anos e levava uma carga de bananas. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de
Medicina Legal (IML), no bairro de Santo Amaro, na região central do Recife. O nome dele não foi divulgado
pela PRF.

Geres de Referência do acidente: I

Data de acesso: 21/11/2019

Cerest Regional: Recife

Encaminhada a I Geres e Cerest Recife
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HOMEM MORRE APÓS BATER CARRO EM CAMINHÃO EM ARCOVERDE
21/11/2019 às 14h20

Um homem de 52 anos morreu em um acidente na BR-232,
em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco, nesta quinta-feira (21). De
acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caso foi uma colisão
frontal de um carro em um caminhão.
O motorista do carro morreu no local. Já o condutor do outro veículo não
se feriu. Ele realizou o teste do bafômetro, e o resultado foi normal, e foi
levado à delegacia de Polícia Civil de Arcoverde.

Geres de Referência do acidente: VI

Data de acesso: 21/11/2019

Cerest Regional: Ouricuri

Encaminhada a VI Geres e Cerest Ouricuri
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ACIDENTE ENTRE MOTO E ÔNIBUS DEIXA MOTOCICLISTA MORTO EM CARUARU
26/11/2019 às 11h45

Um acidente entre uma moto e um ônibus deixou um motociclista morto na noite da segunda-feira (25)
em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. O caso aconteceu na rua Valdomiro Siqueira, no bairro
Indianópolis.
De acordo com informações de testemunhas, a vítima vinha de uma rua e ao entrar na rua Valdomiro
Siqueira colidiu com o ônibus. Ele chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
(Samu), foi levado para o Hospital Regional do Agreste (HRA), mas não resistiu aos ferimentos.
Segundo a Autarquia Municipal de Defesa Social, Trânsito e Transportes (Destra), quando a equipe chegou
no local a vítima já tinha sido socorrida e a moto não estava mais no local.
A produção da TV Asa Branca entrou em contato com a empresa responsável pelo ônibus, mas não
recebemos resposta até a publicação desta matéria.

Geres de Referência do acidente: IV

Data de acesso: 20/11/2019

Cerest Regional: Caruaru

Encaminhada a IV Geres e Cerest Caruaru
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em outubro e novembro foram captados 13 casos suspeitos de Acidente de
Trabalho Grave por meio das mídias jornalísticas. Destes, 09 são casos suspeitos de
acidentes

de

trabalho

fatais,

e 04 acidentes de trabalho sem vítimas fatais. As causas dos acidentes estão relacionadas
a acidentes de transporte terrestre, choque elétrico e a violência urbana.

Os casos pertenciam à área de abrangência das geres I, III, IV, V, VI e VII e aos
Cerest Recife, Ouricuri, Caruaru, Palmares, Petrolina. Todos os formulários do Cievs PE
são encaminhados as Geres de residência do trabalhador e ao Cerest Regional de
abrangência para continuar o processo de investigação epidemiológica e intervenções
sanitárias, quando necessárias.

A equipe técnica responsável pelos Acidentes de Trabalho Graves acompanha o
andamento das investigações com base nos relatórios dos casos, contatos realizados com
os Cerest e monitoramento do banco de ATG no Sinan, visto que, a notificação inicial é
feita na plataforma Cievs/PE.
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