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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 4336 
notificações nos últimos três anos, sendo 1443 notificações em 2017, 2070 em 
2018 e 8231 em 2019. 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 busca periódica, em torno de três 
dias na semana, de casos via mídia, sobretudo em nove grandes portais de 
notícias do estado de Pernambuco. Foram identificados nos últimos dois anos 
por meio desta estratégia, 80 casos suspeitos de ATG, sendo 56 casos em 
2017 e 24 casos em 2018. Até maio de 2019 já foram identificados 26 casos 
suspeitos de ATG. 

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 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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Dados tabulados em 19/06/2019 sujeitos a modificações. Fonte: Sinan/SEVS-PE/Cerest Estadual 
Pernambuco. As notificações de 2019 são referentes até o mês de maio.  
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2. NOTÍCIAS IDENTIFICADAS EM MAIO DE 2019 

No mês de maio foram identificados 6 casos suspeitos de Acidente de 
Trabalho Grave. Abaixo estão listadas as notícias e suas respectivas fontes:  

1- Médico morre após passar mal durante cirurgia no HRA, em Caruaru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Um médico morreu na sexta-feira (10) após passar mal durante uma 

cirurgia no Hospital Regional do Agreste (HRA), em Caruaru, no Agreste de 

Pernambuco. O bucomaxilofacial J. L. F. foi socorrido para o Hospital Santa 

Águeda, mas não resistiu. 

 De acordo com a assessoria de imprensa do HRA, o médico estava em 

atendimento com outro médico quando se sentiu mal. O outro profissional 

continuou o procedimento e não houve dano ao paciente. 

 O HRA, em nome da direção e dos colaboradores, lamentaram o 

falecimento do médico, que era muito querido por toda equipe.  

 

*Notícia Publicada em 11/05/2019; 
Notícia acessada em 13/05/2019; 
Geres de Referência: IV Geres; 
Cerest Regional: Caruaru; 
Link para acesso da notícia completa : https://g1.globo.com/pe/caruaru-

regiao/noticia/2019/05/11/medico-morre-apos-passar-mal-durante-cirurgia-no-

hra-em-caruaru.ghtml. 

Fonte: G1 Caruaru e 
Região 

https://g1.globo.com/pe/caruaru-regiao/noticia/2019/05/11/medico-morre-apos-passar-mal-durante-cirurgia-no-hra-em-caruaru.ghtml
https://g1.globo.com/pe/caruaru-regiao/noticia/2019/05/11/medico-morre-apos-passar-mal-durante-cirurgia-no-hra-em-caruaru.ghtml
https://g1.globo.com/pe/caruaru-regiao/noticia/2019/05/11/medico-morre-apos-passar-mal-durante-cirurgia-no-hra-em-caruaru.ghtml


 

 

2- Mototaxista é baleado por passageiro durante assalto em Olinda 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 Um mototaxista foi baleado por um passageiro durante um assalto, em 

Olinda, na Região Metropolitana do Recife. De acordo com a polícia, a vítima 

pegou a corrida em Ouro Preto e, quando chegou ao destino, o criminoso 

pegou a arma e anunciou o assalto. O mototaxista, de 47 anos, reagiu. 

 Houve luta corporal e ele terminou atingido por um tiro no pescoço. O 

suspeito roubou a moto de outra pessoa e fugiu. Mesmo baleado, o mototaxista 

conseguiu conduzir a moto até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), 

onde recebeu os primeiros socorros. Em seguida foi transferido para o Hospital 

da Restauração, no Recife. 

 

*Notícia publicada em 14/05/2019; 
Notícia acessada em 14/05/2019; 
Geres de Referência: I Geres; 
Cerest Regional: Recife; 
Link para acesso da notícia completa : 
https://tvjornal.ne10.uol.com.br/bronca-24-horas/2019/05/14/mototaxista-e-

baleado-por-passageiro-durante-assalto-em-olinda-123759 

 

Fonte:  Tv Jornal 

https://tvjornal.ne10.uol.com.br/bronca-24-horas/2019/05/14/mototaxista-e-baleado-por-passageiro-durante-assalto-em-olinda-123759
https://tvjornal.ne10.uol.com.br/bronca-24-horas/2019/05/14/mototaxista-e-baleado-por-passageiro-durante-assalto-em-olinda-123759


 

 

3- Funcionário público morre atropelado em Caruaru; veja vídeo 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 A Polícia Civil de Pernambuco procura o motorista que atropelou e 

matou um funcionário público em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. A 

vítima havia saído do trabalho e estava a caminho de casa, quando foi 

atingida pelo carro desgovernado. W. dos A., de 32 anos, chegou a ser 

socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. O condutor do 

veículo fugiu sem prestar socorro e ainda não foi localizado. 

 

*Notícia publicada em 16/05/2019; 
Notícia acessada em 16/05/2019; 
Geres de Referência: IV Geres; 
Cerest Regional: Caruaru; 
Link para acesso da notícia completa: 

https://tvjornal.ne10.uol.com.br/bronca-24-horas/2019/05/16/funcionario-

publico-morre-atropelado-em-caruaru-veja-video-123931 

 

 

Fonte:  TV Jornal 

https://tvjornal.ne10.uol.com.br/bronca-24-horas/2019/05/16/funcionario-publico-morre-atropelado-em-caruaru-veja-video-123931
https://tvjornal.ne10.uol.com.br/bronca-24-horas/2019/05/16/funcionario-publico-morre-atropelado-em-caruaru-veja-video-123931


 

4- Idoso de 70 anos se afoga ao pescar na Praia de Candeias, em 
Jaboatão dos Guararapes2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Um homem de 70 anos se afogou no mar da Praia de Candeias, 

em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. O afogamento ocorreu na 

manhã deste sábado (18) e é investigado pela Polícia Civil. 

 A. A. L. estava pescando com outros pescadores quando o anzol da 

vara de pescar ficou preso e, ao tentar soltá-lo, escorregou e caiu na água, 

segundo a polícia. Os pescadores que estavam com ele tentaram reanimá-lo, 

mas o homem não resistiu, de acordo com a corporação. 

 A Polícia Militar foi acionada para isolar a área. O Corpo de Bombeiros 

enviou uma equipe para o local, mas não atuou na ocorrência, pois a vítima já 

estava morta. 

 O corpo de Amaro foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal 

(IML), no bairro de Santo Amaro, no Recife. O caso foi registrado na Delegacia 

de Prazeres, também em Jaboatão dos Guararapes. 

 

*Notícia publicada em 18/05/2019; 
Notícia acessada em 20/05/2019; 
Geres de Referência: I Geres; 
Cerest Regional: Jaboatão dos Guararapes; 
Link para acesso da notícia completa : 
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2019/05/18/homem-se-afoga-ao-

pescar-na-praia-de-candeias-em-jaboatao-dos-guararapes.ghtml 

                                                             
2 Caso necessita de investigação para confirmar ou descartar o Acidente de Trabalho Grave.  

Fonte:  G1 Pernambuco 

https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2019/05/18/homem-se-afoga-ao-pescar-na-praia-de-candeias-em-jaboatao-dos-guararapes.ghtml
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2019/05/18/homem-se-afoga-ao-pescar-na-praia-de-candeias-em-jaboatao-dos-guararapes.ghtml


 

 

5 - Cantor A. F. cai do palco durante show em Olinda e fratura duas 
costelas; veja vídeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O cantor A. F., vocalista da banda Legião Urbana, caiu do palco 

durante um show no Classic Hall, em Olinda, na madrugada deste sábado 

(18). Ele fraturou duas costelas por conta do acidente, segundo a assessoria 

do artista. (Veja vídeo acima) 

 O palco de onde A. F. caiu tem uma altura de 1,60 metro, de acordo com 

a assessoria da casa de shows. Após a queda, o cantor recebeu atendimento 

no local e voltou ao palco para tentar continuar o show, mas não 

conseguiu. (Veja vídeo abaixo) 

 

*Notícia publicada em 18/05/2019; 
Notícia acessada em 20/05/2019; 
Geres de Referência: I Geres; 
Cerest Regional: Recife; 
Link para acesso da notícia completa: 
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2019/05/18/cantor-andre-frateschi-

cai-do-palco-durante-show-em-olinda.ghtml 

 

 

 

Fonte:  G1 Pernambuco 

https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2019/05/18/cantor-andre-frateschi-cai-do-palco-durante-show-em-olinda.ghtml
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2019/05/18/cantor-andre-frateschi-cai-do-palco-durante-show-em-olinda.ghtml


 

6 - Idoso morre após ser atropelado por máquina usada em obra de 
pavimentação no Recife 

 

 

 

 

 

 

 Um idoso morreu após ser atropelado por uma máquina que trabalhava 

na pavimentação de uma rua, próxima ao Campo da União, no bairro da 

Macaxeira, na Zona Norte do Recife, na segunda-feira (20).  

 A vítima foi identificada como M. F. da S., de 69 anos, pela Polícia Civil. 

O acidente aconteceu na subida da Rua São Sebastião, também conhecida 

como Subida da União. 

 Vizinhos relataram que a rua passa por obras de asfaltamento e que, 

todo dia, por volta das 18h, as máquinas usadas na pavimentação descem a 

ladeira para ficarem estacionadas na parte baixa do bairro. 

 Eles ainda contaram que o idoso, que trabalhava como vigia em 

algumas casas na Macaxeira, estava voltando pra casa no momento do 

acidente.  

 

*Notícia publicada em 21/05/2019; 
Notícia acessada em 21/05/2019; 
Geres de Referência: I Geres; 
Cerest Regional: Recife; 
Link para acesso da notícia completa: 

https://g1.globo.com/pe/pernambuco/post/2019/05/21/idoso-morre-apos-ser-

atropelado-por-maquina-na-zona-norte-do-recife.ghtml 
 
 
 
 

Fonte:  G1 Pernambuco 

https://g1.globo.com/pe/pernambuco/post/2019/05/21/idoso-morre-apos-ser-atropelado-por-maquina-na-zona-norte-do-recife.ghtml
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/post/2019/05/21/idoso-morre-apos-ser-atropelado-por-maquina-na-zona-norte-do-recife.ghtml


 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
  
 O perfil dos casos identificados em maio de 2019, esteve relacionado a 

casos que envolveram acidentes de trabalho típicos e de trajeto. Foram 

identificados quatro acidentes fatais. Algumas notícias carecem de informações 

mais precisas para a caracterização do caso como Acidente de Trabalho 

Grave, por isso, é fundamental o processo de investigação para a confirmação 

ou exclusão do caso.  

 Todos os formulários foram encaminhados as Geres de residência do 

trabalhador e ao Cerest Regional de abrangência para dar continuidade ao 

processo de investigação dos casos. No mês de maio, os casos identificados 

pertenciam à área de abrangência da I, e IV geres e aos Cerest Caruaru, 

Jaboatão dos Guararapes e Recife.  

 A equipe técnica responsável pelos Acidentes de Trabalho Graves 

acompanha o andamento das investigações por meio dos relatórios enviados, 

contatos realizados com os Cerest e monitoramento do banco de ATG no 

Sinan, visto que a notificação inicial só foi feita na plataforma Cievs/PE.  

  

 

 


