
 
PLENÁRIA ESTADUAL DE DEVOLUÇÃO DA 3ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE 

SAÚDE DO TRABALHADOR DE ARACAJU/SE 
RELATÓRIO 

 
 
 
Data: 25 e 26 de julho 2006. 
 
 
Local: Aquárius Hotel – Aracaju/SE 
 
  
Número médio de participantes: 35 pessoas 
 
  
 
Primeiro dia  
 
 
 
A mesa de abertura do evento teve a seguinte composição: 
 

 
Maria da Graça Hoefel  

  Representando a Coordenação da Política de Saúde do Trabalhador do Ministério da 
Saúde; 

Kathleen Tereza Cruz 
  Coordenadora da Rede de Assistência Especializada 

 
Paulo Amado  

Representado o Fórum de Proteção ao Meio Ambiente 
 

Murilo Oliveira Marques 
Representado a Secretaria Municipal de Saúde de Canindé de São Francisco 

 
Conceição Balbino 
 Enfermeira do Trabalho 
 
Edna Felix 
 Coordenadora Estadual da Saúde do Trabalhador  
 
Após a composição da mesa, os participantes do evento foram convidados a um momento de 
reflexão ouvindo a música “Guerreiro” interpretada por Gonzaguinha, que fala sobre a 
importância do trabalho para o homem. 
 
A solenidade teve sua continuidade  com o pronunciamento de todos os componentes da mesa 
e em seguida a Dra. Maria da Graça Hoefel evidenciou a importância da devolução das 
resoluções da 3ª CNST como foi deliberado por aquela Conferência.  
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A plenária foi então convidada a discutir e definir a metodologia de trabalho para a devolução 
das deliberações. Todas as dúvidas foram sanadas e a metodologia definida é a relatada a 
seguir.  
 
A Dra. Maria da Graça Hoefel, proferiu a palestra dialogada sobre “O Mundo do Trabalho” 
buscando conhecer as mudanças do processo produtivo do estado e questionando em que o 
desenvolvimento econômico trouxe como conseqüências para a saúde do trabalhador. Este 
momento teve uma participação importante da plenária que se manifestou apresentando seus 
conhecimentos e opiniões. 
 
Em seguida, os participantes se agruparam por municípios foram convidados a responder as 
seguintes questões: 
 
Qual o principal problema de saúde ambiental e da saúde do trabalhador do seu 
município? 
 
Existe conselho municipal no seu município?  
 
Existe grupo de trabalho que discuta a saúde do trabalhador no Conselho Municipal? 
  
O conselho municipal é eficaz? 
 
Quais são as instâncias de atuação do conselho municipal: 

Assistência? 
Vigilância? 
Recursos? 

 
O resultado do trabalho dos grupos pode ser assim resumido: 
 
Grupo 1- ARACAJU 
Principais Problemas: LER/DORT, PAIR e transtornos mentais. 
O Conselho existe, é eficaz com relação a saúde, porém não com relação a saúde do 
trabalhador; não souberam responder com relação às instâncias de atuação 
 
Grupo 2 - ARACAJU 
Principais Problemas: LER/DORT, PAIR, transtornos mentais, infecções respiratórias, 
contaminação por agrotóxicos. 
O Conselho existe, não tem grupo de trabalho de saúde do trabalhador, em relação à saúde do 
trabalhador não é eficaz e não souberam responder com relação às instâncias de atuação. 
 
Grupo 3 - ARACAJU 
Principais Problemas: LER/DORT, PAIR e Transtornos mentais 
O Conselho existe, o conselho é composto por 32 membros, entre eles CUT, trabalhadores 
(médicos, enfermeiros, assistentes sociais, dentistas). O Conselho não é eficaz.  
 
Grupo 4 - ARACAJU 
Principais Problemas: sofrimentos psíquico, LER/DORT 
O Conselho existe. 
 
Grupo 5 – ROSÁRIO DO CATETE 
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Principais Problemas: Contaminação por agrotóxico, Contaminação por potássio e gazes 
tóxicos 
O Conselho existe, não é eficaz e a atuação é de fiscalização.  
 
NOSSA SENHORA DO SOCORRO (Campo, Mineração) 
Principais Problemas: Transtornos mentais, neurológicos, síndrome de pânico, gazes tóxicos.  
O Conselho existe, é eficaz, desconhece se existe grupo de trabalho e quais as instâncias de 
atuação. 
 
Grupo 6 - CUMBE 
Principais Problemas: Lesões da coluna e articulações devido o trabalho braçal no plantio de 
feijão, milho e mandioca (agricultura familiar)  
O Conselho existe, é eficaz, tem representantes dos sindicatos, trabalhadores rurais, igreja, 
ACS, professores, usuários e outros. 
 
Grupo 7 - LAGARTO 
Principais Problemas:  

Zona Rural: Produtos agrotóxicos e produtos químicos das fábricas. 
Zona Urbana: Acidentes por não uso de EPI 

O Conselho existe, tem Comissão de Fiscalização da Saúde do Trabalhador, é eficaz e 
participa na elaboração do Plano Plurianual, conferências, fóruns, oficina para estruturação do 
organograma com criação do núcleo do trabalhador. 
 
Grupo 8 - ITABAIANA 
Principais Problemas: Transtornos mentais, alcoolismo, câncer de pele 
O Conselho existe, mas não souberam responder mais detalhes. 
 
Feitas as apresentações, a plenária estabeleceu os seguintes temas prioritários, levando-se em 
conta o consolidado prevalente nos grupos: 
 - LER/DORT 
 -  Agrotóxicos 
 - Agravos na Indústria Têxtil 
 - Transtornos Mentais 
 - PAIR 
 
Novamente em grupos, os participantes trabalharam analisando as causas e conseqüências 
dos problemas elencados e definindo 3 deliberações da 3ª CNST que pudessem fundamentar 
legalmente um plano de ação para combater aquele problema. 
 
O resultado apresentado em plenária foi o seguinte: 
 
Grupo 1 - LER/DORT 
 Deliberações: 39, 41 e 144 
 Causas: esforço repetitivo inadequado (ergonomia); ferramentas inadequadas, 
ausência de políticas de prevenção dentro das empresas; desrespeito às causas previstas na 
NR 17; climatização do ambiente de trabalho; pressão psicológica no ambiente de trabalho. 
 Conseqüências: Processo inflamatório dos músculos, bainhas e nervos; 
desenvolvimento de doenças como tendocinovite, fenosinovite, radiculopatia, epicondinite 
entre outros e desgaste dos discos intervertebrais; perda de identidade profissional em função 
do afastamento por incapacidade. 
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Grupo 2 - AGROTÓXICOS 
 Deliberações: 195, 346 e 356 
 Causas: falta de informações; falta de EPI; falta de conscientização quanto a 
necessidade de EPI; não fornecimento de EPI para os trabalhadores por parte dos gestores e 
patrões; uso indiscriminado e indevido de agrotóxicos. 
 Conseqüências: Doenças respiratórias, baixa imunidade – câncer; doenças cardio-
respiratórias; deficiências visuais; contaminação do solo, dos alimentos e da água; doenças 
hepáticas; doenças de pele; doenças neurológicas; paralisias.  
 
 
 
Grupo 3 – AGRAVOS DA INDÚSTRIA TÊXTIL 
 
LER/DORT 
 Deliberações: 223, 225, 230 (226, 228, 233) 
 Causas: movimentos repetitivos, pressão por metas, competitividade interna e de 
mercado. 
 Conseqüências: adoecimento, redução/perda da capacidade laboral, isolamento 
social, assédio moral (horizontal e vertical) 
 
TRANSTORNOS MENTAIS  
 Causas: sobrecarga de trabalho, medo de perder o emprego, organização do 
trabalho, cobrança por produtividade, trabalho por turno e o assédio moral. 
 Conseqüências: redução do convívio familiar, stress, insônia, irritabilidade, 
esgotamento físico e mental, baixa auto-estima, perda de memória, incapacidade produtiva e 
alterações orgânicas. 
 
PAIR 
 Causas: falta de medidas de proteção coletiva, ruídos mais ou menos toleráveis 
com o uso de EPI, uso de solventes, resistência ao uso de EPI. 
 Conseqüências: exposição a acidentes de trabalho, dificuldades de comunicação e 
relacionamento, perdas afetivas e redução de oportunidade do mercado de trabalho. 
 
Os grupos trabalharam e apresentaram em plenária um plano de ação para o controle social 
abordando cada problema levantado. 
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Foi então perguntado à plenária quem se dispunha a trabalhar para a realização do plano de 
ação. Os seguintes participantes assumiram o compromisso: 
 

 
 

 
Nº 

 
NOME 

 
MUNICÍPIO 

01 José Neuton dos Santos Bairro do Sto Antonio – Aracaju 
02 Maria Aparecida Ribeiro Aracaju 
03 Débora Noal Aracaju 
04 Izabel Canavessi Aracaju 
05 Lucinio França Oliveira Itabaiana 
06 Valquiria Gomes Andrade Aracaju 
07 Nadja Pereira Silva Magalhães Aracaju 
08 Reges Barbosa da Silva Aracaju 
09 Isabel Canjirana Aracaju 
10 Robison Barroso Soares Arcaju 
11 Marcelo Prado Rosário do Catete 
12 José Rodrigues Sobrinho Lagarto 
13 Adriana Santana Prata Lagarto 
14 Clauderci Dantas Barbosa Nossa Sra. Socorro 
15 José Rivaldo dos Santos Aracaju 
16 José Augusto Couto Santos Aracaju 
17 Raildo Vieira Meneses Aracaju 
18 Tereza Éster de Freitas Vasconcelos Aracaju 
19 Vera Judith de Souza Aracaju 
20 Rita de Cácia Cardoso Ferreira Aracaju 
21 Helena Carolina Santos de Lima Aracaju 
22 Julio César Marcelino Lima Aracaju 
23 Conceição Balbino Aracaju 
24 Genisete Pereira Santos Azevedo Aracaju 
25 Edna Felix Aracaju 
26 Paulo Amado Oliveira Aracaju 
27 Aline Gomes Fernandes Aracaju 
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Segundo dia 
 
 
 
Neste segundo dia, o grupo construiu, sob a coordenação da Dr. Maria da Graça Hoefel, o 
seguinte plano de ação: 

 

PLANO DE AÇÃO 
 

AÇÕES PRELIMINARES 
- Elaborar o projeto  

o Resp: 8, 16, 10, 23 e 25  
o Reunião 

 Local: CEREST/SE 
 Data: 31/07/06 
 Horário: 09:00 hs 
 Endereço: Rua Nazaré de Barros, S/N 

- Agendar para reunião do Conselho do dia 16/08/06  
o Resp: 16, 23 e 25 

- Encaminhar o projeto e deliberações da 3ª CNST para todos os Conselhos Municipais, 
para que seja pauta nas reuniões dos Conselhos Municipais em agosto 

o Resp: 16, 23 e 25 
 

- Encaminhar para BIPARTITE/Estadual solicitando uma pauta de 1 hora para 
discussão do projeto  

o Resp: 16, 23 e 25 
 

- Encaminhar o projeto para o Fundo Estadual para que o recurso seja garantido 
o Resp: 16, 23 e 25 

 
- Encaminhar o projeto e deliberações da 3ª CNST para todos os Conselhos Municipais 

de Aracaju, Itabaiana, Lagarto, Nossa Sra. Socorro e Rosário do Catete, para que seja 
pauta nas reuniões dos Conselhos Municipais em agosto e solicitar que seja criada 
uma instância para discussão da saúde do trabalhador 

o Resp: 5,  8,  11, 13 e 14  
 

 
AÇÕES 

 
RESPONSÁV

EIS 

 
DATAS 

Marcar uma reunião de um Fórum ampliado de saúde do trabalhador 
para apresentar o projeto,  as deliberações da 3ª CNST, o plano de 
capacitação e pesquisa sobre a saúde na indústria têxtil: FORMAT, 
FETASE, FAESE, DEAGRO, EMBRAPA, FUNDACENTRO, SES, 
HEMOLACEN/SES UNIVERSIDADES, MS, SMS, FUNASA, 
SENAR, INSS, DRT, MP do trabalho, estadual e federal, VISA, CMP, 
Sindicatos urbanos e rurais, Conselhos Municipais de Saúde, Centrais 
Sindicais, Conselhos Regionais de Classe, Associação Comercial do 

16, 23 e 25 
 

09 de 
agosto 
Local: 
CEMAR 
(Siqueira 
Campos) 
Horário: 
09:00 hs 
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Estado, SEBRAE, MST, SENAI, SENAC, SEMED, SEED, SENAT,  
 
Construção de um grupo de trabalho para fazer um diagnostico 
epidemiológico dos trabalhadores da indústria têxtil 
1º Solicitar dados para o INSS 
2º Analise do perfil da área LER, PAIR e sofrimento psíquico 
3º Cartografia e distribuição das empresas por agravo 
 

3, 20, 22, 25, e 
26 Convidar 
INSS, MTE e 
Sindicatos  

09 de 
agosto 
Local: 
CEREST  
Horário: 
14:00 hs 

 
Grupo de trabalho para avaliar material didático e elaborar novos 
materiais sobre LER, PAIR, sofrimento psíquico, agrotóxico e industria 
têxtil  
1º Avaliar, elaborar novos materiais e programar a distribuição  

4, 6, 7, 8, 19, 
20,  26 e 27 

14 de 
agosto 
Local: 
Escola de 
Saúde Prof 
Augusto 
Leite 
Horário: 
09:00 hs 

 
Capacitação dos Conselheiros Municipais e de profissionais do SUS de 
Aracaju, Itabaiana, Lagarto, Nossa Sra. Socorro e Rosário do Catete 
sobre LER, PAIR, sofrimento psíquico, agrotóxico e industria têxtil. 
Construção de proposta de grupo de escuta 

 
 

 
  

Resp da 
organização do 
evento data, 
local,  horário e 
convocação dos 
conselheiros e 
SUS: 2, 4, 5,  8, 
9, 10, 11, 12 14 
e 16 
 
Equipe técnica: 
4, 25, 22, 23, 
27 e prof. 
Acadêmicos 
 
 

Data da 
organização 
dos eventos 
Data: 
10/08/06  
Local: 
CEREST 
Horário: 
15:30 
 
Proposta de 
agenda 
Ago/06 
Agrotóxico 
Set/06 LER
Out/06 
PAIR e 
Nov/06 
sofrimento 
psíquico.  
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