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Relatório de atividades do CEREST no enfrentamento do COVID-19 

 

 

Período: Março/2020 a 14/agosto/2020 

Quantidade de profissionais do CEREST: 18 

Quantidade de profissionais cedidos: 08 

 
 

O CEREST faz parte do Sistema Único de Saúde (SUS) onde realiza ações de vigilância em 

saúde do trabalhador que estão dentro de área da saúde pública. Os profissionais aqui 

presentes devem possuir um olhar sistemático e cuidadoso, uma vez que é preciso 

compreender as condições de saúde da população, em uma perspectiva que realize um 

diagnóstico sistêmico, que busque atingir, nas ações desencadeadas, os fatores protetivos 

e preventivos dos riscos, eventos, agravos e doenças e promover a qualidade de vida 

(VASCONCELLOS; MACHADO, 2009; MACHADO et al., 2011; VASCONCELLOS, 2013). 

Ações estas que estão de acordo com as Diretrizes de implantação da Vigilância em Saúde 

do Trabalhador no SUS1 e é uma AÇÃO CONSTITUCIONAL conforme descritos nos 

artigos: 196, 197 e 200. Esse olhar está voltado, por exemplo, para as questões do 

enfrentamento da Pandemia do COVID-19, uma vez que é a realidade vivida e sentida pela 

equipe do CEREST, por isso a equipe decidiu em prestar contas das ações desenvolvidas 

neste período retrocitado. 

 

Quadro 1. Ações de vigilância em saúde do trabalhador desenvolvidas pela equipe do 

CEREST 

 
Ações de vigilância em saúde do trabalhador 

Quantidade Nº de trabalhadores2 Descrição da ação 

20 20.000 Notificação recomendatória para grandes empresas para elaborar o 

plano de contingência. 

4 6.000 Monitoramento de hospitais de Piracicaba. 

25 600 Visita técnica a Instituições de longa permanência para idosos. 

174 10.000 Inspeção sanitária de denúncias de 156. 

96 indefinido Inspeção decorrente a Blitz nos estabelecimentos (diurno/noturno) 

104 indefinido Atendimento as solicitações do Ministério Público do Trabalho 

(investigação, inspeção, monitoramento etc). 

100 indefinido Orientações aos Síndicos de condomínio residenciais. 

111 indefinido Organização e Intervenção no PROMO 001090.2020.15.000/2-12 – 

Indústria de Cana (60 empresas), Frigoríficos (34 empresas), 

Indústria de Eucalipto (14 empresas) e Indústria de Laranja (3 

empresas). 

634 36.600 Total de ações e trabalhadores atingidos – sem contar as ações 

que não foram identificados o número de trabalhadores. 

 
1 http://renastonline.ensp.fiocruz.br/recursos/diretrizes-implantacao-vigilancia-saude-trabalhador-sus 
2 Aproximadamente  

http://renastonline.ensp.fiocruz.br/recursos/diretrizes-implantacao-vigilancia-saude-trabalhador-sus
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Quadro 2. Ações de Monitoramento e Notificação desenvolvidas pela equipe do 

CEREST – atividade em rede com a UPA Piracicamirim, VE e Atenção Básica 
Monitoramento e Notificação  

Quantidade  Nº de Pessoas Descrição da ação  

1451 1.451 Envio de resultados - para pacientes, UPA e Unidades de Saúde da 

Atenção Básica (multiplicar por 3) - de casos POSITIVOS com 

orientações dos mesmos frente aos cuidados necessários  

1337 1.337 Envio de resultados - para pacientes, UPA e Unidades de Saúde da 

Atenção Básica (multiplicar por 3) - de casos NEGATIVOS com 

orientações dos mesmos frente aos cuidados necessários  

4830 4.830 Telemonitoramento com orientação sobre as ações básicas de 

isolamento para evitar contágios 

11.163 11.163 Notificação no eSUS dos casos de síndrome gripal, confirmados e 

descartados, bem como a qualificação dos dados no eSUS para o 

aprimoramento dos dados. 

18.781 18.781 Total de monitoramento e notificação 

 

Quadro 3. Elaboração de Materiais educativos e informativos  
Material educativo e informativo   

Quantidade  Descrição da ação  

123 Elaboração conjuntamente  de  boletins de monitoramento COVID-19 - 
https://transparencia.piracicaba.sp.gov.br/estatisticas-covid/ 

4 Elaboração de folder para Igrejas e Templos, Condomínios, Alojamento e 

Comércio 

7 Elaboração de recomendação técnica Igrejas e Templos, Condomínios, 

Teleatendimento, Gestão de Casos COVID-19, Reciclagem, Alojamento e 

Seguradora, como exemplo: Informativo3 sobre princípios gerais da gestão dos 

casos de COVID-19 entre trabalhadores, Nota Técnica4 - Igrejas e Templos 

Religiosos, Nota Técnica5 - Condomínio, etc... 

134  Elaboração de Materiais educativos e informativos    

 

Quadro 4. Busca de EPI decorrente da falta no mercado6 e distribuição para as 

unidades de linha de frente    

Descrição da ação  

Entrega de EPI nas unidades de primeiro atendimento durante a ausência de equipamento no 

mercado para a compra. 
 

http://www.piracicaba.sp.gov.br/imprimir/empresas+doam+epis+para+combate+ao+coronavirus.aspx 

https://www.jornaldepiracicaba.com.br/campanha-solicita-doacao-de-epis-para-profissionais-da-

saude/ 

https://portalpiracicabahoje.com.br/saude-recebe-300-mascaras-de-protecao-do-ifsp-para-o-

combate-ao-coronavirus/ 

 
3 http://www.cerest.piracicaba.sp.gov.br/site/images/Informativo_Gestao_de_casos_COVID-19.pdf  
4 http://www.cerest.piracicaba.sp.gov.br/site/images/nota_tecnica_decreto_de_templos_e_igrejas.pdf 
5 http://www.cerest.piracicaba.sp.gov.br/site/images/NOTA_TECNICA_CONDOMINIO.pdf 

6 Início da pandemia  

https://transparencia.piracicaba.sp.gov.br/estatisticas-covid/
http://www.piracicaba.sp.gov.br/imprimir/empresas+doam+epis+para+combate+ao+coronavirus.aspx
https://www.jornaldepiracicaba.com.br/campanha-solicita-doacao-de-epis-para-profissionais-da-saude/
https://www.jornaldepiracicaba.com.br/campanha-solicita-doacao-de-epis-para-profissionais-da-saude/
http://www.cerest.piracicaba.sp.gov.br/site/images/Informativo_Gestao_de_casos_COVID-19.pdf
http://www.cerest.piracicaba.sp.gov.br/site/images/nota_tecnica_decreto_de_templos_e_igrejas.pdf
http://www.cerest.piracicaba.sp.gov.br/site/images/NOTA_TECNICA_CONDOMINIO.pdf
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Quadro 5. Orientações educativas em condomínios populares 

 
Orientações Educativas 

Quantidade  Nº de Pessoas7 Descrição da ação  

4 10.000 Orientação aos síndicos e moradores dos condomínios populares 

4 10.000 Total de Orientações educativas em condomínios populares 

 

 

Outras ações: Trabalho conjunto com a Unidade de Pronto Atendimento do Piracicamirim e da Vila 

Rezende - COVID-19 referente a elaboração e apoio às notificações diárias em planilha de casos 

suspeitos COVID-19; abastecimento de planilha de monitoramento e de resultado de exames. 

Execução de teste rápido de exames em clinicas de idosos, funcionários SEDEMA, CEREST, VISA, 

VE e Imunização (aproximadamente 250 ou mais). Orientações quanto a COVID-19 por profissional 

médico do CEREST para a própria equipe assim como em videoconferência SIMESPI.  
 
 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

Clarice Aparecida Bragantini 
Diretora do CEREST/Piracicaba 
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7 Aproximadamente  


