
RELATÓRIO DA PLENÁRIA DE DEVOLUÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DA 3ªCNST 
PALMAS – TO 

03, 04 E 05 DE MAIO DE 2006 
 
 

A Plenária Estadual de Devolução das Deliberações da 3ªConferência Nacional de 
Saúde do Trabalhador (3ªCNST) foi realizada no auditório da Universidade Luterana do 
Brasil (ULBRA) em Palmas (TO). Participaram da Plenária representantes de sindicatos, de 
movimentos sociais, representantes da Área de Saúde do trabalhador da Secretaria Estadual de 
Saúde, representantes da Secretaria Municipal de Saúde de Palmas, representantes do 
Ministério Público Estadual, representantes do CEREST Estadual e do CEREST Regional, 
representantes do INSS, entre outros. A Plenária foi coordenada por duas técnicas da Área 
Técnica de Saúde do Trabalhador (COSAT) do Ministério da Saúde, Maria da Graça Luderitz 
Hoefel e Camila Corrêa Jacques e 04 coordenadores de grupos que foram treinados na pré-
plenária, realizada no dia 03 de maio.  

A Plenária de Devolução das Deliberações da 3ªCNST é uma etapa do processo de 
construção da Política Nacional de Saúde do trabalhador e visa dar continuidade e concretude 
às propostas aprovadas na 3ªCNST. É uma resposta ao alto grau de mobilização atingido 
durante as Conferências Municipais e Estaduais de Saúde do Trabalhador. 

Essa Plenária teve o objetivo de possibilitar uma reflexão sobre as principais 
deliberações da 3ªCNST e sobre os mecanismos necessários para sua efetivação nos três 
níveis de governo (municipal, estadual e federal). Possibilitou que representantes do controle 
social definissem suas prioridades locais relacionadas à Saúde do Trabalhador e as estratégias 
viáveis para efetivá-las, assim como as prioridades de aplicação de recursos da Rede Nacional 
de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador (RENAST), repassados ao Estado. 

Essa Plenária permitiu a construção de um plano de intervenção local, com as ações e 
atividades necessárias para efetivação das prioridades elencadas pelos representantes do 
controle social. As deliberações da 3ªCNST, após terem sido aprovadas pelo Conselho 
Nacional de Saúde e publicadas, passam a se tornar atos administrativos e suas aplicações e 
realizações dependem, muitas vezes, de uma pressão de representantes do controle social. 
Assim sendo, a participação popular significa uma força social imprescindível para 
concretizar as deliberações da 3ªCNST.   

O plano de intervenção elaborado durante essa Plenária será acompanhado pelos 04 
coordenadores de grupo e por uma técnica da COSAT (Camila) que acompanhou essa 
Plenária em Palmas (TO). A Plenária foi gravada e será apresentada durante o Encontro Anual 
da RENAST, previsto para setembro de 2006, juntamente com os resultados alcançados até 
setembro.   
 
1ºDIA: Pré-Plenária (03/05) 

 
Oficina com os coordenadores de grupo para aplicação do método que será usado na 

Plenária Estadual de Devolução das Deliberações da 3ªCNST. Os coordenadores são 
representantes do controle social e irão aplicar o método e coordenar os grupos durante a 
Plenária Estadual. Eles também são responsáveis pelo monitoramento do Plano de 
Intervenção que será elaborado na Plenária e pela articulação da Formação da Escola 
Continental. 

Os coordenadores de grupo são: 
1. Nome: Ronaldo Araújo 
Município: Miracema - TO 
Telefone: (63) 3366 1337 
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E-mail: ronaldoaraujo12@yahoo.com.br / araujoronaldo10@hotmail.com
Representante: APAE 
 
2. Nome: Elicharme Gomes de Carvalho 
Município: Palmas -TO 
Telefone: (63) 3215 5371 / (63) 9954 1240 / (63) 84055823 
E-mail: eligomes@pop.com.br
Representante: SINTECT (GO/TO), CIST, CDHP 
 
3. Nome: Iramar Cardoso da Silva 
Município: Araguatins – região do Bico do Papagaio 
Telefone: (63) 3474 2295 / 9962 6773 
E-mail: ramariedi@yahoo.com.br 
Representante: Movimento Nacional de Luta pela Moradia 
 
4. Nome: Daniel Barbosa Lima 
Município: Araguaína – região Norte 
Telefone: (63) 3421 2054/ 9964 2318 
E-mail: sintcimto@brturbo.com.br 
Representante: Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil e Mobiliário de TO 
(SINTCIMTO) e Coordenador da CIST - TO 
 

 
2º DIA: Plenária (04/05) 

A abertura do evento foi realizada pela equipe de cerimonial da ULBRA e teve uma 
mesa de abertura composta por representantes de várias instâncias, como coordenador da 
CIST, representante da Secretaria Estadual de Saúde, representante da Secretaria Municipal 
de Saúde, Procurador Geral do MPT, Procuradora do Ministério Público Estadual, Ministério 
da Saúde e Gerente Executivo INSS.  

Após isso foi apresentada uma peça de teatro elaborada por integrantes do controle 
social que abordou temas relacionados à Saúde do trabalhador, caracterizando o momento 
cultural. Seguindo, foi feita uma explanação sobre a 3ªCNST e o Mundo do Trabalho, 
apresentação dos resultados da pesquisa sobre o perfil dos participantes das Etapas Estaduais 
da Conferência e apresentação da Proposta de Trabalho para o Encontro.  

Durante o período da tarde, deu-se início aos trabalhos em grupo. Foram formados 02 
grupos, cada um com mais ou menos 20 pessoas. Para cada grupo, ficaram responsáveis dois 
coordenadores de grupo. A primeira atividade em cada grupo foi identificação das prioridades 
locais em Saúde do Trabalhador. Cada participante escreveu num papel um problema local 
que considerava importante e expôs ao grupo com a justificativa relacionada à Saúde do 
Trabalhador. Após isso, cada grupo elegeu uma prioridade. No entanto, o grupo 02 elegeu 
duas prioridades, o que fez com que se formasse um terceiro grupo. Após seleção das 
prioridades relacionadas à Saúde do Trabalhador no Estado de TO, cada grupo tinha o papel 
de pensar nas causas e conseqüências dessas prioridades. Após isso, juntou-se todos os grupos 
para apresentação das prioridades, causas, conseqüências e relações sociais de cada prioridade 
(apresentação dos grupos abaixo). Ainda no final da tarde, fez-se apresentação de uma 
planilha que serviu para fazer um “link” entre as prioridades locais escolhidas e as 
deliberações aprovadas na 3ªCNST. 
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Grupo 01: coordenadores Iramar e Daniel 
1. Prioridades elencadas: 

• EPI; 
• Excesso de Produção; 
• Sobrecarga de trabalho; 
• Acidentes graves e fatais; 
• Falta de condições adequadas de trabalho; 
• Acidentes com vítimas fatais em Araguaína; 
• Valorização; 
• Câncer de pele; 
• LER; 
• Dengue; 
• Assédio Moral; 
• Formação ao trabalhador; 
• Falta de humanização no serviço; 
• Informações; 
• Falta do uso de EPI; 
• Epidemia de cegueira em Araguatins; 
• Conscientização. 

2. Prioridade Escolhida: Acidente de Trabalho. 
3. Causas/ Relações Históricas: 

• Droga e dependência; 
• Falta de informação; 
• Falta de proteção individual; 
• Excesso de trabalho/busca de lucratividade; 
• Redução de custo de produção/falta de informação; 
• Falta de formação;  
• Utilização de mão de obra infantil; 
• Irresponsabilidade social; 
• Ausência de poder Público na explicação das 
• Assédio moral; 
• Risco de perda do emprego; 
• Mercado de trabalho competitivo; 
• Falta de  Proteção individual. 

4. Conseqüências: 
• Morte; 
• Incapacidade total para o trabalho; 
• Incapacidade parcial para o trabalho; 
• Traumas sociais; 
• Depressão. 

 
Grupo 02: coordenadores Elicharme e Ronaldo 
1. Prioridades elencadas: 

• Contaminação por Agrotóxico; 
• Prevenção LER/DORT; 
• Prevenção d Acidentes de Trabalho; 
• Equipamentos de Proteção Individual para os Funcionários; 
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• Capacitar os Profissionais da Saúde; 
• Capacitação para os Profissionais; 
• Conhecer o Sistema Nacional De Agravos de Notificação; 
• Conhecer as Leis do SUS; 
• Monitoramento dos planos de aços em Porto Nacional; 
• Vigilância Sanitária no Centro Cirúrgico; 
• Fortalecimento dos Sindicatos; 
• Trabalhadores Informais na Lapidação de Cristais em Pium; 
• Campanhas Educativas sobre Prevenção de Acidentes nos setores: Marcenarias, 

Serralherias, Metalúrgicas, Oficinas; 
• Contaminação por DDT dos trabalhadores da FUNASA. 
• Informação sobre saúde do trabalhador para trabalhadores do SUS 
• Prevenção nos ambientes de trabalho 

2. Prioridades escolhidas:  
 LER/DORT (Grupo 02 A). 
 Contaminação por Produtos Químicos- Agrotóxico e DDT (Grupo 02 B) 

 
Grupo 02 – A : LER/DORT– Coordenador Elicharme 
1. Causas: 

• Carga de trabalho; 
• Movimento repetitivo; 
• Mobiliário inadequado; 
• Falta de repouso; 
• Falta de EPI; 
• Ausência de exercício laboral; 
• Estresse; 
• Falta de informação; 
• Negligência do empregador. 

2. Conseqüências: 
• Inflamações das articulações; 
• Perda de agilidade dos movimentos; 
• Dores e inchaços; 
• Depressão; 
• Estresse; 
• Mutilações; 
• Baixa auto- estima; 
• Dependência. 

3. Causas Sociais/Históricas: 
• Busca de produtividade/lucratividade; 
• Tarefas Monótonas; 
• Pressão psicológica; 
• Excesso de horas extras; 
• Competitividade no trabalho; 
• Medo da perda do emprego; 
• Imposição do sistema Capitalista; 
• Falta de humanização do trabalho; 
• Contenção de gastos; 
• Falta de políticas de prevenção; (Serviço público,privado e SUS); 
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• Falta de organização dos trabalhadores nos locais de trabalho. 
 

GRUPO 02 B:  Contaminação por Produtos Químicos- Agrotóxico e DDT : coordenador 
Ronaldo 
1. Causas, Relações Sociais/Históricas: 

• Exposição; 
• EPI E EPC precários; 
• Falta de informação; 
• Desconhecimento do próprio fabricante; 
• Falta de fiscalização; 
• Falta de investimento; 
• Sindicatos inoperantes; 
• Descumprimento da Legislação; 
• Mau Acondicionamento; 
• Mau uso; 
• Mau limpo; 
• Falta de conhecimento sobre : Manuseio,descarte,devolução e invólucro. 

2. Conseqüências: 
• Impacto ambiental (fauna ,flora, solo,sub-solo,ar e água); 
• Dermatites; 
• Hepatopatias; 
• Câncer; 
• Cegueira; 
• Incapacidade laboral; 
• Tontura; 
• Ressecamento da boca; 
• Morte.  

 
 
3º DIA: Plenária (05/05) 

Os trabalhos iniciaram pela manhã e foram refeitos os 03 grupos. Cada grupo teve o 
papel de discutir os benefícios, os impactos e as ações que permeavam as prioridades 
escolhidas. Também discutiram sobre o Plano de ação e as pactuações necessárias para 
efetivação das prioridades escolhidas. Após as discussões, cada grupo elaborou um plano de 
ação, que foi apresentado na Plenária final. 

A Plenária Final foi realizada a tarde e baseou-se na apresentação dos planos de ação 
elaborados pelos grupos, que formaram o Plano de Intervenção do estado de TO. Os planos de 
ação dos grupos estão abaixo representados. 
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GRUPO 01: Acidente de Trabalho 
 

Ação Responsável pela execução/ Pactuação Data 
Apresentação do plano aos 
conselhos municipais, 
estaduais 

CES, CEREST, CIST e Controle Social 08/06 (01 e 02 
meses 

Identificação das unidades 
sentinela (implantação) 

CEREST Estadual e Regional, DRT e 
Controle Social nas regiões  

08/05 (01 e 02 
meses) 

Campanha de informação a 
população (jornal, TV, mídia)  
com produção de material 

Produção de material pelo CEREST/ 
SESAU/ DRT/ SEMUSA/ Controle 
Social. As assessorias de imprensa terão 
o papel de colocar a campanha na mídia. 

15/05 para iniciar 
a produção de 
material, no 
CEREST. 
Continua nos 
outros meses. 

Mobilização nos sindicatos e 
movimentos sociais 

Sindicatos e movimentos sociais com 
apoio dos parceiros. 

23/06 (01 e 02 
meses) 

Participar ativamente da 
elaboração do X Seminário de 
SST do TO 

Entidades do Controle Social junto para 
organizar. 

 

Notificar/ investigar/ 
capacitar 

CEREST Estadual e Regional 01/08 (02 e 04 
meses) 

Conscientização/ politização 
dos sindicatos 

Sindicatos e movimentos sociais com 
apoio dos parceiros. 

02 e 04 meses 

Reuniões nas empresas/ 
palestras 

Sindicatos e movimentos sociais com 
apoio dos parceiros e CEREST. 

02 e 04 meses 

Aprofundar diagnóstico, 
tratamento e reabilitação. 
Fazer vigilância nos locais de 
trabalho 

DRT/ CEREST/ Vigilância Sanitária/ 
Sindicatos/ Unidades do SUS 

01/09 (05 e 06 
meses) 

 
 

GRUPO 02 A: LER/DORT 
 

PLANO DE AÇÃO LER/DORT 
AÇÕES EXECUÇÕES DATA RESPONSÁVEIS PACTUAÇÕES 

   
Mobilizar a 
População 

Palestras, peças teatrais 02 meses 

Reprodução de 
Materiais 

Folders e Cartazes 
Rádio e TV 

02 a 04 
meses 

Capacitação da 
Rede SUS 

Oficinas  

Realizar um 
Seminário 
Estadual 

Apresentação dos 
resultados do plano de 
ações da 1ª devolutiva da 
saúde do trabalhador 

06 meses 

 
 
 

 SESAU 
 CEREST 
 MS 
 ENVOLVIDOS 

 

Requalificação 
das Vítimas de 
LER/DORT 

Orientação sobre cursos 
profissionalizante 

06 meses  INSS 

 
 SESAU 
 CEREST 
 MS 
 CES 
 CMS 
 COSEMS 
 DRT 
 MTB 
 CRM 
 SETAS 
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GRUPO 02 B: Contaminação por Produtos Químicos 
 

AÇÃO RESPONSÁVEIS 
PELA EXECUÇÃO 

PACTUAÇÃO PRAZO 

Identificar pessoal 
mais exposto 
Notificação dos 
postos 
 

Vigilância 
Epidemiológica 
CEREST Estadual 
Controle Social, 
FUNASA e Bipartite 

SUS / INSS / CIB / 
FUNASA / DRT / 
MTE 

02 MESES 

Elaboração de folder e 
cartilha 

Produção de material 
para mídia TV 
(durante 06 meses) 

CEREST 
CIST 
FUNASA 
 

CEREST / CIST / 
FUNASA/ RENAST 
CES/CIB 

02 MESES 

Curso de capacitação 
do SUS para 
diagnóstico de 
intoxicação e 
protocolos 

RENAST 
CEREST 
SUS 

Atenção Básica / 
INSS / MTE / 
Vigilância 
Epidemiológica /  
CIB-CES 

04 MESES 

Ciclo de palestras em 
20 sedes de módulos, 
mais Goiatins 

CEREST 
Controle Social 

SEDUC / UFT / 
FETAET/ CEREST/ 
Controle Social 

04 MESES 

Atendimento aos 
casos priorizados 

SUS 
CEREST 

INSS / SUS / DRT  
FUNASA / MP / 
MPT 

06 MESES 

Ciclo de palestras nas 
localidades sem 
nenhum representante 

CEREST 
Controle social 

Bipartite  

II Encontro da 
Devolutiva para 
avaliação dos 
resultados das ações 
priorizadas 

   

 
 

Após essas apresentações e pactuações do controle social com o CEREST Estadual, 
foi encerrada a Plenária. Houve um momento onde as pessoas puderam falar sobre a Plenária, 
e muitos foram os elogios. 

Após isso, caberá aos coordenadores dos grupos o acompanhamento do Plano de 
intervenção, juntamente com as técnicas da COSAT que estiveram presentes na Plenária. 
 
 
 
Relatório elaborado por Camila Corrêa Jacques, assessora técnica da COSAT, em 16 de maio 
de 2006. 
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