
 
RELATÓRIO DA PLENÁRIA DE DEVOLUÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DA 3ª 

CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR (3ªCNST) 
 

Florianópolis: - SC 
22, 23 e 24 de Junho de 2006 

 
 
A Plenária Estadual de Devolução da 3ª CNST foi realizada no auditório do Morro das 

Pedras Praia Hotel de Florianópolis. Na abertura, o Dr. Flávio Magojewski, 
representando a Secretária de Estado da Saúde de Santa Catarina, sinalizou o caráter 
inédito de devolver a Estados e Municípios os resultados de uma Conferência. Destacou 
a importância dessa lógica de trabalho com vistas a delinear metas e traçar estratégias 
que venham fortalecer o processo de descentralização. A Dra. Maria da Graça Luderitz 
Hoefel, da Área Técnica de Saúde do Trabalhador (COSAT) do Ministério da Saúde, 
ressaltou que com a realização da Plenária se respondia ao compromisso assumido na 
Conferência de contribuir para o avanço do controle social e, para tanto, se pretendia que 
na Oficina se chegasse a estabelecer um plano de ação do controle social para o Estado. 
O Dr. Roberto Ruiz, Gestor de Saúde do Trabalhador do Estado de Santa Catarina, fez 
uma breve reflexão sobre a proposta da Plenária e concluiu que se tratar de  contrapor-se 
às práticas autoritárias de pessoas e organizações muito freqüentes na cultura brasileira. 
Anunciou que foram habilitados 4 Centros de Referência:: Chapecó, Lages, Criciúma e 
Florianópolis.   

 
Participaram da Plenária aproximadamente 60 representantes de: sindicatos 

metalúrgicos de Joinville, Jaguará do Sul, Joaçaba e Iguá do Sul; de trabalhadores nas 
industrias de fiação, tecelagem e vestuário de Criciúma, do Rio Sul e Região do Vale; 
das industrias mecânica e de refrigeração de Joinville; de estabelecimentos e 
profissionais de saúde de Mafra, Araquari, Joaçaba, Caçador e Forianópolis; de técnicos 
de segurança e de sindipreve de Florianópolis; Indígenas de Aldeias dos municípios de 
São Francisco do Sul, Barra do Sul e Araquari; Conselho Estadual e  CIST;  Conselho 
Gestor da Renast; o Cerest de Florianópolis e Blumenau; conselhos municipais de Mafra, 
Florianópolis e Criciúma; Assoc. de defesa dos vitimados pelo trabalho de Criciúma; 
Assoc. de portadores de LER; Conselho Tutelas da Infância e da Adolescência e Caritas 
de Lages; Liga feminina de combate ao câncer de Mafra; Assoc. de moradores de São 
Francisco do Sul, entre outros. A Plenária foi coordenada pela Dra. Maria da Graça 
Luderitz Hoefel, com a colaboração do Prof. Carlos Minayo e da Profª Rosemary 
Achcar.   

 
Seguindo, a Dra. Graça fez uma explanação sobre a 3ªCNST e um debate sobre o mundo 
do trabalho hoje. 

 
No período da tarde, iniciaram-se os trabalhos em grupo sobre as questões seguintes:  
 

 1. Principais processos produtivos que levam ao adoecimento: 
 2. Níveis de atuação do controle social institucional no município: Conselho ?  CIST 

?  Conselho gestor? 
 3. O controle social atua na vigilância? na assistência? 

 
Apresentação das reflexões nos grupos:  
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FLORIANÓPOLIS:  
 
Construção civil, serviço  público, telemarketing, madeireiras 
(Jaraguá do sul), LER nas industrias metalúrgica, têxtil e agroindústria. 
Não se vêm reflexos do controle social existente na sociedade; CIST inoperante; 
Conselho  desrespeitado nas suas decisões. É atuante na Assistência.. 
 
JOAÇABA:  
 
LER nos frigoríficos, acidentes, depressão. 
Há Conselho Municipal de Saúde 
 
CRICIUMA/ SIDERÓPOLIS E ADJACÊNCIAS:  
 
Industria têxtil, ceramistas, comerciário,: industria de alimentação, carvão, sistema 
financeiro.  
(LER: saúde mental: stress: problemas de coluna: pneumoconiose)  
Há CMS (o presidente é usuário), CIST, FRSST -Fórum Regional Sul de Saúde do 
Trabalhador: - ADVT - Associação de defesa de vitimados do trabalho. Todos são 
atuantes. 
Problema na fiscalização. Vigilância tem falta de profissionais, inexistência de dados, 
subnotificação. 
 
LAGES:   
 
Silvicultura (pinus),  agricultura, construção civil, industria madeireira. 
Lombalgias: LER, intoxicações por agrotóxicos, acidentes típicos na Constr. Civil,  
trabalho semi-escravo na silvicultura. Existência de trabalho infantil na coleta de lixo, 
pedreiras:  Exploração sexual de crianças e adolescentes. 
CMS é combativo mas tem dificuldades. Não há CIST. Cidade conservadora: tem 
“coronéis”. 
Atuação da Cáritas. 
 
BLUMENAU / POMERODE:  
 
Industria têxtil, ind. de cristais, construção civil, metalúrgica.  
LER, Assédio moral, depressão, stress (consomem-se100 mil comprimidos por mês de 
fluoxetina). Altos índices de suicídio decorrente de doença mental (?) 
Há CMS (A presidência é de trabalhador da saúde); Conselho gestor e CISAT; Assoc. de 
Portadores de LER; Comitê de segurança no trabalho na constr. civil (CPR). Vigilância 
fiscaliza junto com sindicalistas, acompanha e avalia os menores aprendizes nas 
industrias e investigam acidentes graves e fatais. 
Trabalham junto com Ministério Público do Trabalho. 
Pomerode é deficiente no controle social 
 
JOINVILLE : 
 
Região Norte tem 30% do PIB catarinense. 
Metalúrgica, têxtil, plástico, metal mecânico e construção. 
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Há conselho, mas encontram dificuldades na assistência e na vigilância. 
LER, depressão, stress, amputações, mortes por acidentes, problemas de coluna. Os 
principais 
acidentes de trabalho ocorrem com mototaxistas. Centro de Defesa de Direitos Humanos. 
Indigenas da “Aldeia Conquista” têm problemas com a ONG “Assoc. dos Ex-
Rondonistas”: não fazem o que prometem, principalmente na saúde e manipulam alguns 
indígenas que pouco sabem ler e escrever.  
Falta matéria prima para o artesanato e enfrentam dificuldades na sua venda. 
Têm Agente Indígena de Saneamento – AISAN e Agente Indígena de Saúde - AIS 
 
SÃO FRANCISCO DO SUL:  
 
Pesca, porto, turismo.  
Existe CMS e Fórum de Usuários divulgando o que é o Conselho. Dificuldades com a 
Secretaria que não respeita o Conselho 
Aldeia Morro Alto – não participam do CMS.. 
 
ARAQUARI - Aldeia Tiaraju  
 
Metalúrgicas, indústria alimentícia. 
Controle social precário. 
Fica na beira de BR: prostituição elevada. Cidade dormitório, cultura paternalista: Tem 
recebido indústrias vindas de Joinville (por causa da fiscalização de ST) 
Problemas de coluna, stress, LER, depressão. 
 
MAFRA:  
 
Agricultura, madeireiras, serviço público 
Mutilações, LER, intoxicações por agrotóxicos, depressão (principalmente no serviço 
público) Acidentes na agricultura.  
O CMS é atuante. Mas, a divulgação é falha. Tem plano municipal de saúde. Ações 
curativas. Não há Vigilância em ST. O Controle social é discreto em relação a ST. 
 
 
- Após as discussões do trabalho em grupo, decidiu-se priorizar no plano de trabalho as 
ações sobre as LER, os Acidentes de trabalho e a  implantação das CIST nos municípios. 
 
Deu-se continuidade ao trabalho em grupos, que refletiram sobre causas e conseqüências 
das LER e dos acidentes de trabalho e violências. 
 

- Em relação às LER: 
 
Causas: 
Organização do trabalho. Ritmo acelerado 
Falta de autonomia 
Diagnóstico tardio e incorreto 
Tratamento inadequado 
Movimentos repetitivos 
 
Conseqüências: 
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Exclusão do mercado de trabalho, desemprego 
Incapacidade para realizar atividades diárias mais simples 
Depressão 
Problemas sociais e pessoais de relacionamento na própria família 
Preconceito porque é uma doença não visível 
 

- Em relação aos acidentes de trabalho: 
 
Causas: 
 
Máquinas inadequadas 
Pressão da chefia 
Falta de EPI,s e EPC,s 
Horas extras 
Redução do quadro de funcionários: polivalência 
Falta de treinamento 
Falta de manutenção das máquinas e equipamentos 
Longa jornada de trabalho 
Pouca atuação da CIPA 
Falta análise dos riscos e autonomia do Sesmet, responsabilizando o trabalhador 
Drogas lícitas e ilícitas 
Uso de medicamentos controlados 
Falta de domínio do processo de trabalho 
 
Conseqüências: 
 
Colocam em risco as condições econômicas do trabalhador e da família 
Isolamento das relações sociais 
Transtornos mentais 
Incapacidade laborativa 
Dificuldades no relacionamento familiar 
Oneração dos cofres públicos 
Alto índice de empobrecimento 
 
Em relação à violência nas relações de trabalho: Autoritarismo, decorrente do sistema 
sócio-econômico; comportamental; cultural (submete-se a pressões em nome do status 
quo, despreparo para ávida profissional); educação (desconhecimento dos seus direitos 
individuais). 
Como conseqüências, apontaram-se: insatisfação, apatia e descrença no sistema, que 
podem levar a adoecimento psíquico e físico (hipertensão, stress, etc.). Sendo este 
comprometimento ao nível individual  nas relações sociais.  
 
Dia 24  
 

- Apresentação dos resultados da pesquisa sobre o perfil dos participantes das Etapas 
Estaduais da Conferência. 

- Trabalho em grupos 
 
1º grupo: Leitura e seleção das resoluções referentes às LER e aos acidentes de trabalho. 
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2º grupo: Atividades relativas às LER 
 
3º grupo: Atividades em relação aos acidentes de trabalho 
 
Esses dois últimos grupos se pautaram pelo roteiro seguinte: 
 
1. Como seriam as atividades no plano de ação no período de  2/4/6 meses? 
2. Quais são as pactuações necessárias para implementar esse plano (ministérios  etc)? 
3. Quais são os movimentos sociais que são necessários estarem juntos? 
4. Como fazer para fortalecer o controle social e assumir o plano em cada local? 
5. Quais a estratégias para envolver os conselhos e a comissão de saúde do trabalhador? 
 
 
Plano de Trabalho: cronograma das atividades e responsáveis por cada etapa. 
 
  
1. Elaboração do projeto do controle social e encaminhamento para aprovação no 
Conselho Estadual de Saúde em 28/06/06 
 
Responsáveis: Terezinha (Jville), Clézio (Blumenau), Júlio (Criciúma); Maurício, Jânio, 
Nilza e Elisa (Fpolis) 
 
2. Encaminhamento à Bipartite / SC do Plano, uma vez aprovado pelo Conselho Estadual 
de Saúde. 
 
3. Reunião da CIST/SC ampliada para apresentação do Plano com todos os parceiros: 
representantes de Ministérios, Centro de Referencia, Sindicatos, Universidades, 
Imprensa, Ministério Público, Associações de oradores, Igrejas, entre outros.  
 
Data: 14 de Julho de 2006, às 10:00 horas. 
Local: Policlínica de Referencia 
Rua Esteves Junior nº 390 - 6º andar - Centro / Fpolis 
 
                           
4. Reunião dos grupos sobre LER e Acidentes de Trabalho para preparação de 
diagnóstico dos dados existentes sobre essas duas questões na Previdência Social no 
período de Jan a Dez de 2005.  
 
Data: 14 de Julho de 2006, às 14:00 horas. 
Local: Policlínica de Referencia 
Rua Esteves Junior nº 390 - 6º andar - Centro / Fpolis 
Participantes: 
Grupo de trabalho sobre LER: Tatiana (Chapecó), Patrícia e Júlio (Criciúma). 
Grupo de Trabalho sobre Acidentes de Trabalho: Tatiana (Chapecó), Valdinese 
(Joaçaba}e Patrícia (Criciúma). 
      Membros do Ministério do Trabalho, CEREST e INSS 
 
5. Apresentação do Diagnóstico realizado sobre LER e Acidentes em reunião ampliada 
da CIST. 
Data: 25 de Agosto de 2006, às 10:00 horas. 
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Local: o anterior. 
  
6. Reunião para preparar a elaboração e/ou seleção de material educativo existente sobre 
LER, Acidentes e Violência no trabalho. 
 
Participantes : Alberto – Joinville, Nelci  (Blumenau), Salesiano(Lages), Marilin 
(Araquari), Maria Nilza (Fpolis); Terezinha, Luiz e José Carlos (Joinville),  Margarete 
(Criciúma) e Viviane (Mafra).  
Data: 14/07/2006, às 14:00 horas. 
Local: o anterior. 
 
7. Apresentação do plano de divulgação do material educativo: 25/08/2006. 
 
8. Implementação das CIST nos Municípios: 
 
Participantes:  Clezio (Blumenau), Alberto (Joinville), Valdenise  (Joaçaba ), Patrícia 
(Criciúma), Marilin (Araquari), Milton (Povo Guarani), Elisa (Fpolis), Terezinha e Luiz 
(Joinville), Samira (Mafra), Margarete (Crriciúma) e Vagner (São Francisco do Sul). 
Reunião: 14/07/2006 , às 14:00 horas.. 
Relato: 25/08/2006. 
 
REPRESENTANTES REGIONAIS 
 
Joaçaba – Irineu Parolin 
Chapecó – Tatiana 
Blumenau – Clézio 
Joinville – Luiz e Terezinha 
Lages – Salesiano 
Criciúma – Júlio e Margarete 
Araquari – Marilin 
Mafra – Samira 
Fpolis – Elisa 
Aldeias Guarani da Região de Joinville– Milton 
São Francisco do Sul – Vagner 
Siderópolis - Nilson 
 
Responsáveis pelo acompanhamento do Plano de Ação:  
 
Carlos Minayo (minayogo@ensp.fiocruz.br).  
Clézio (Blumenau) clezioter@gmail.com
Terezinha de Fátima Mattos Nunes  (Joinville) Teresinha. Telefone Celular: (47) 

84183199 
Endereços Eletrônicos: teresinhanunes@saude.sc.gov.br ou tfmn2net.joi@terra.com.br
Irineu Parolin (Joaçaba) pirotrab@brturbo.com.br  
Elisa (Florianópolis ) 
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