
CONTEXTUALIZAÇÃO

 O NOVO DEGASE – Departamento
departamento da Secretaria Estadual

 Atende jovens em conflito com a lei

 É responsável por executar e acompanhar
provisória, internação e semiliberdade

 Missão: Promover socioeducação no
formação de pessoas autônomas
competentes, possibilitando a construção
familiar e comunitária.

 Unidades:

• 09 unidades de privação de liberdade

• 15 unidades de semiliberdade, distribuídos

CONTEXTUALIZAÇÃO

Departamento Geral de Ações Socioeducativas é um
Estadual de Educação, criado em 1994.

lei na faixa etária de 12 a 21 anos.

acompanhar a execução das MSE de internação
semiliberdade.

no Estado do Rio de Janeiro, favorecendo a
autônomas, cidadãos solidários e profissionais

construção de projetos de vida e a convivência

liberdade;

distribuídos em 13 municípios.



BASES LEGAIS DA SOCIOEDUCAÇÃO

 ECA – Lei 8069/1990

 SINASE - Lei 12.954/2012

 RESOLUÇÃO CONANDA Nº119 de 2006 RESOLUÇÃO CONANDA Nº119 de 2006

1 agente de segurança socioeducativo

Equipe técnica mínima:  1(um)
pedagogo para cada 20 adolescentes

LEGAIS DA SOCIOEDUCAÇÃO

RESOLUÇÃO CONANDA Nº119 de 2006RESOLUÇÃO CONANDA Nº119 de 2006

socioeducativo para 5 adolescentes

:  1(um)assistente social, 1(um)psicólogo e 1 
adolescentes



EFETIVO

O DEGASE:  2.308 funcionários (contratados, estatutários, ocupantes de 

cargos comissionados e cedidos).

Lei nº 5933, 29/03/2011: ReestruturaçãoLei nº 5933, 29/03/2011: Reestruturação

cargos de Enfermeiro do Trabalho

**Não é previsto na lei médico do trabalho e engenheiro do trabalho

funcionários (contratados, estatutários, ocupantes de 

cargos comissionados e cedidos).

Reestruturação do quadro do DEGASE. E cria osReestruturação do quadro do DEGASE. E cria os

Trabalho e Técnico de Segurança do Trabalho.

**Não é previsto na lei médico do trabalho e engenheiro do trabalho



EFETIVO
EM 

CARGO

Assistente Social

Psicólogo

Pedagogo

Médico

Psiquiatra

Enfermeiro do Trabalho 

EnfermeiroEM 
2019

Nutricionista

Técnico de Segurança do Trabalho 

Técnico de Enfermagem

Administrativo

Agente Socioeducativo Masculino

Agente Socioeducativo Feminino

Outros cargos

Total

ESTATUTÁRIO CONTRATO TOTAL IDEAL

97 15 112 120 93,3

91 15 106 110 96,3

64 28 92 82 89,1

08 02 10 28 35,7

05 01 06 16 37,5

01 00 01 02

09 07 16 11 68,7

15 00 15 17 88,2

5 00 05 8 62,5

62 06 68 71 95,7

128 00 128 179 71,5

1241 78 1319 1660 79,4

85 34 119 129 92,2

- - 439 563 77,9

1683 186 2308 2996



AFASTAMENTOS 2017 

2017

SERVIDORES

TERCEIRIZADOS

LTS 580

READAPTAÇÃO
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READAPTAÇÃO

REDUÇÃO 
CARGA 

HORÁRIA
APOSENTADORI

A
INVALIDEZ

TOTAL

ÓBITOS

TOTAL 625

AFASTAMENTOS 2017 - 2018

2017 2018 TOTAIS %

- - 2308 100

388 300 688 -

580 595 1175 50,9

28 64 92 3,928 64 92 3,9

03 09 12 0,05

04 01 05 0,02

615 669 1284 55,6

10 06 16 0,06

625 675 1300 56,3



NÚCLEO DE PROMOÇÃO À SAÚDE DO TRABALHADOR 
NUPST
 DIREÇÃO GERAL               COORDENAÇÃO DE SAÚDE

PRINCÍPIOS NORTEADORES DO NUPST

o A busca da compreensão das relações
trabalhadores, para fins de promoção

A ênfase na necessidade de transformaçõeso A ênfase na necessidade de transformações
com vistas à sua humanização;

o A abordagem interdisciplinar e intersetorial,
entendida em toda a sua complexidade

o A participação fundamental dos trabalhadores
implementação das ações;

o A articulação com as questões ambientais,
produtivos também afetam o meio ambiente

PROMOÇÃO À SAÚDE DO TRABALHADOR -

DIREÇÃO GERAL               COORDENAÇÃO DE SAÚDE NUPST

NUPST

relações entre o trabalho, à saúde e doença dos
promoção e proteção, incluindo a prevenção de agravos.

transformações dos processos e ambientes de trabalho,transformações dos processos e ambientes de trabalho,

intersetorial, para que a relação saúde-trabalho seja
complexidade;

trabalhadores como sujeitos no planejamento e

ambientais, já que os riscos dos processos
ambiente e a população geral.



OBJETIVOS DO NUPST

 Desenvolver ações de promoção, de prevenção em saúde e vigilância 
ambiental, epidemiológica e sanitária, educação em saúde, atendimento de 
saúde física e mental ao trabalhador do DEGASE

 Implementar ações que identifiquem junto com os trabalhadores, os 
processos de trabalho desenvolvidos, visando 
situações de risco à saúde a que estão expostos os trabalhadores situações de risco à saúde a que estão expostos os trabalhadores 

 Oferecer os primeiros atendimentos e cuidados em saúde física e/ou 
mentais, apresentados pelos trabalhadores e, posteriormente encaminha
para a rede hospitalar e ambulatorial do SUS e/ou privada;

 Promover estudos e pesquisas sobre saúde dos trabalhadores do DEGASE;

 Promover ações de saúde e segurança nos ambientes de trabalho visando à 
prevenção de acidentes e agravos à saúde;

Desenvolver ações de promoção, de prevenção em saúde e vigilância 
ambiental, epidemiológica e sanitária, educação em saúde, atendimento de 
saúde física e mental ao trabalhador do DEGASE

Implementar ações que identifiquem junto com os trabalhadores, os 
processos de trabalho desenvolvidos, visando observar os fatores e 
situações de risco à saúde a que estão expostos os trabalhadores situações de risco à saúde a que estão expostos os trabalhadores 

Oferecer os primeiros atendimentos e cuidados em saúde física e/ou 
mentais, apresentados pelos trabalhadores e, posteriormente encaminha-los 
para a rede hospitalar e ambulatorial do SUS e/ou privada;

Promover estudos e pesquisas sobre saúde dos trabalhadores do DEGASE;

Promover ações de saúde e segurança nos ambientes de trabalho visando à 
prevenção de acidentes e agravos à saúde;



OBJETIVOS DO NUPST

 Desenvolver, junto com trabalhadores, a construção de mapas de risco 
dos ambientes de trabalho;

 Desenvolver ações juntos aos servidores em processo de Readaptação ou 
Aposentadoria, a fim de ajudar na elaboração de novos projetos de vida.

 Investigar e acompanhar os acidentes de trabalho;

 Promover e incentiva a criação de Comissões  Interna de Prevenção de  Promover e incentiva a criação de Comissões  Interna de Prevenção de 
Acidente  (CIPA);

 Desenvolver, junto com trabalhadores, a construção de mapas de risco 
dos ambientes de trabalho;

 Desenvolver ações juntos aos servidores em processo de Readaptação ou 
Aposentadoria, a fim de ajudar na elaboração de novos projetos de vida.

 Investigar e acompanhar os acidentes de trabalho;

 Promover e incentiva a criação de Comissões  Interna de Prevenção de 
Acidente  (CIPA);

Desenvolver, junto com trabalhadores, a construção de mapas de risco 

Desenvolver ações juntos aos servidores em processo de Readaptação ou 
Aposentadoria, a fim de ajudar na elaboração de novos projetos de vida.

Investigar e acompanhar os acidentes de trabalho;

Promover e incentiva a criação de Comissões  Interna de Prevenção de Promover e incentiva a criação de Comissões  Interna de Prevenção de 

Desenvolver, junto com trabalhadores, a construção de mapas de risco 

Desenvolver ações juntos aos servidores em processo de Readaptação ou 
Aposentadoria, a fim de ajudar na elaboração de novos projetos de vida.

Investigar e acompanhar os acidentes de trabalho;

Promover e incentiva a criação de Comissões  Interna de Prevenção de 



OBJETIVOS DO NUPST

 Implementar ações que identifiquem junto com os trabalhadores, os processos de 
trabalho desenvolvidos, visando observar
que estão expostos os trabalhadores 

 Oferecer os primeiros atendimentos e cuidados em saúde física e/ou mentais, 
apresentados pelos trabalhadores e, posteriormente encaminha
hospitalar e ambulatorial do SUS e/ou privada;hospitalar e ambulatorial do SUS e/ou privada;

 Promover estudos e pesquisas sobre saúde dos trabalhadores do DEGASE;

 Promover ações de saúde e segurança nos ambientes de trabalho visando à 
prevenção de acidentes e agravos à saúde;

Implementar ações que identifiquem junto com os trabalhadores, os processos de 
observar os fatores e situações de risco à saúde a 

Oferecer os primeiros atendimentos e cuidados em saúde física e/ou mentais, 
apresentados pelos trabalhadores e, posteriormente encaminha-los para a rede 
hospitalar e ambulatorial do SUS e/ou privada;hospitalar e ambulatorial do SUS e/ou privada;

Promover estudos e pesquisas sobre saúde dos trabalhadores do DEGASE;

Promover ações de saúde e segurança nos ambientes de trabalho visando à 
prevenção de acidentes e agravos à saúde;



SAÚDE DO TRABALHADOR

 Principais quadros patológicos :

o Doenças circulatórias,

o Obesidade, com outras doenças

o Lesões traumáticas,

o Neoplasias,

o Diferentes tipos de transtornos

o Uso e abuso de álcool, de tabaco,

o Doenças da imunidade.

DO TRABALHADOR

doenças crônicas associadas,

transtornos e sofrimento psíquico;

tabaco, de outras drogas;



PRINCIPAIS CAUSAS DE  ACIDENTES

o Doença 

o Queda ou lesão

o Agressão por adolescente

o Acidente transporte ou atropelamento

o Percurso

o Transporte em serviço

o Sequestro

o Morte

PRINCIPAIS CAUSAS DE  ACIDENTES DE TRABALHO

Acidente transporte ou atropelamento



ATENDIMENTO AO TRABALHADOR

o Acolhimento

o Atendimento interdisciplinar

o Atendimento individual

o Detecção de agravos à saúde

o Encaminhamentos à rede do SUS

o Acompanhamento do servidor

o Discussão de casos

o Visitas técnicas para orientação e

AO TRABALHADOR

SUS

e inspeção de segurança no trabalho



EQUIPE DO NUPST

 EQUIPE ATUAL

o Médico psiquiatra - 01

o Psicólogos - 02

o Serviço Social - 03

o Enfermeiro do Trabalho - 01o Enfermeiro do Trabalho - 01

o Auxiliar de Enfermagem – 01

o Técnico de Segurança no 

Trabalho – 05

o Agentes socioeducativos - 02

 EQUIPE IDEAL

o Médico do trabalho - 02

o Psicólogos - 04

o Serviço Social - 04

o Enfermeiro do trabalho - 02o Enfermeiro do trabalho - 02

o Téc. de Enfermagem do trabalho - 02

o Téc. de Segurança no Trabalho – 08

o Engenheiro do Trabalho – 02

o Agente Administrativo - 02



PROJETOS E AÇÕES 
 PROJETO ITINERANTE

OBJETIVOS:

o Promover a saúde nas unidades do DEGASE

o Ouvir as demandas e realizar encaminhamentos

o Orientar sobre a prevenção de doençaso Orientar sobre a prevenção de doenças

ATIVIDADES: 

o Aferição de pressão arterial; 

o Glicemia;

o Verificação de circunferência abdominal;

o Avaliação nutricional;

o Rodas de conversa;

o Encaminhamentos.

DEGASE.

encaminhamentos.

doenças crônicas e qualidade de vida;doenças crônicas e qualidade de vida;

Verificação de circunferência abdominal;



PROJETOS E AÇÕES 

 PROJETO DIÁLOGOS

OBJETIVOS:

o Acolher as angústias vividas no trabalho

o Criar espaço de troca das experiências;

o Promover interação entre os profissionais;

o Contribuir para o fortalecimento e enfretamento dos impasses na rotina de 

trabalho;

o Debater sobre temas emergentes que atravessam a realidade socioeducativa;

o Encaminhar, quando couber, proposta de consenso debatidas pelo grupo;

o Facilitar a comunicação entre os trabalhadores.

trabalho;

Criar espaço de troca das experiências;

Promover interação entre os profissionais;

Contribuir para o fortalecimento e enfretamento dos impasses na rotina de 

Debater sobre temas emergentes que atravessam a realidade socioeducativa;

Encaminhar, quando couber, proposta de consenso debatidas pelo grupo;

Facilitar a comunicação entre os trabalhadores.



PROJETOS E AÇÕES 
Conhecendo a saúde dos trabalhadores

OBJETIVOS
o Promover estudos e pesquisas

DEGASE;

o Subsidiar as ações do NUPSTo Subsidiar as ações do NUPST

o Contribuir para construção
acompanhamento na saúde do

*Projeto piloto iniciado em Março/2019 em 2 unidades do DEGASE, com 
intuito de conhecer o histórico pessoal e profissional, e avaliação da Síndrome 
de Bournout. 
*2 unidades Cense Ilha e Criaad Nilópolis

E AÇÕES 
trabalhadores do DEGASE

pesquisas sobre saúde dos trabalhadores do

NUPST em promoção e prevenção a saúde;NUPST em promoção e prevenção a saúde;

construção de prontuário multidisciplinar para
do trabalhador;

*Projeto piloto iniciado em Março/2019 em 2 unidades do DEGASE, com 
intuito de conhecer o histórico pessoal e profissional, e avaliação da Síndrome 

Nilópolis



PROJETOS E AÇÕES 

 SEGURANÇA DO TRABALHO

o Prevenção e combate a incêndio:

o Gerenciamento das ações da comissão de combate a 

o Investigar e acompanhar os acidentes de trabalho;

ações educativas: cursos e palestras nas unidades 

SEGURANÇA DO TRABALHO

Prevenção e combate a incêndio:

Gerenciamento das ações da comissão de combate a arboroviroses

Investigar e acompanhar os acidentes de trabalho;

ações educativas: cursos e palestras nas unidades 



ADEQUAÇÕES PARA A EXECUÇÃO DA LEI 7883/18
o Criar o Grupo de Trabalho para elaboração de

o Aumentar a equipe com servidores qualificados,

o Aumentar a articulação com os dispositivos

trabalhador.

o Resolver problemas na estrutura e espaço

mofo;mofo;

o Prover recursos materiais às unidades;

o Alterar o quadro de subnotificação de acidentes

o Superar a dificuldade na compreensão de que

desencadeantes de doenças e/ou acidentes de

mental;

o Resolver a falta de dotação orçamentária específica

PARA A EXECUÇÃO DA LEI 7883/18
de proposta do programa no DEGASE – 24/10/2018;

qualificados, para realização das atividades propostas pelo NUPST

dispositivos que compõem a política de atendimento a saúde

físico, tais como: goteiras, ruídos, umidade nas paredes

acidentes de trabalho;

que falhas na operacionalização do trabalho podem ser fatores

de trabalho - a precarização do trabalho interferindo na saúde

específica;


