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Inquérito Civil n. 001796.2015.10.000/1

Objeto:

• Ações de avaliação, controle e fiscalização de modo a preservar a
saúde dos profissionais que manipulam produtos químicos para o
controle de vetores, prevendo medidas para aperfeiçoamento dos
procedimentos e processos de trabalho, com a indicação de
responsabilidades e prazos para execução.

Público alvo:

• Agentes de combate às endemias – ACE, agentes de endemias,
dentre outros (como não existe padronização para esta ação, existem
inúmeras descrições)



Inquérito Civil n. 001796.2015.10.000/1

• Conasems foi chamado em 12 de setembro 2018 – (Fernanda e
Alessandro)

• Pauta GTVS

• SVS realizou levantamento de informações via FormSUS

• Prazo para envio do Plano à Procuradoria Geral do Trabalho:
03/12/2018



Levantamento FormSus - SVS

• Dados preliminares

• Conasems contribuiu com  a divulgação 

• Número de SMS que responderam: 1147 – 20,6%

Região N. Municípios 
respostas

Total de municípios % respostas

Centro oeste 157 466 33,7

Norte 97 450 21,5

Nordeste 593 1794 33

Sudeste 205 1668 12,3

Sul 95 1191 8



Respostas por cargo

• 1147 respostas

• Secretários: 468 – 40,8 %

• Coordenador de vigilância em saúde: 326 – 28,4 %

• Outros: 353 – 30,8 % 



Referente a profissionais que realizam operação de 
campo

Municípios 

Realizam exames 
periódicos 

Realizam exame de 
colinesterase na 

admissão

Realizam exame de 
colinesterase no 

periódico

Registram exame de 
colinesterase

Afastam o 
profissional com ex. 

colinesterase 
alterado

46,1 % 40,9 % 57,8 % 45,9 % 73,2 %

26,8 % não afastam o profissional com exame de colinesterase alterado



Plano de ação

Objetivos:

1. Realizar revisão técnico-normativa;

2. Aperfeiçoar os parâmetros técnicos para gestão dos insumos visando
minimizar as inconformidades identificadas no fluxo de envio de
inseticidas, utilizados no controle vetorial, pela União a estados e destes
para os municípios;

3. Atualizar os instrumentos técnicos com especificações e uso adequado
dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI);

4. Revisar normativas técnicas para realizar o monitoramento da saúde do
trabalhador;

5. Apresentar propostas e promover capacitações para o ACE com vistas a
manter o processo de educação continuada dos agentes.



Plano de ação

Eixos:

1. Revisão técnico-normativa; 

2. Gestão dos insumos;

3. Proteção individual;

4. Monitoramento da saúde do trabalhador; e

5. Capacitações. 

Ações do MS, construídas e pactuadas nos fóruns de discussão, grupos de 
trabalho e instâncias tripartite.



Visite o site do Conasems: 
www.conasems.org.br

Obrigado 
alessandro@conasems.org.br

Tel: 61 – 3223 0155 R38
61 - 3022 8938  

61 – 99562 8968
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