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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA CISTT – 11/07/2022
Ata da 30ª Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da
Trabalhadora de Varginha/MG (CISTT), realizada no dia 11 de julho de 2022, no formato
videoconferência – pelo aplicativo “Google Meet”, em atenção à Resolução CMSV 006/2020,
através do link: https://meet.google.com/gsh-hwti-bnx. A reunião teve início às 14h16. Membros
presentes: Carla Maria de Andrade (UNIS-MG), Catherine Bueno Dominguete
(Psicologia/Universidade de Alfenas/UNIFENAS), Célio Ferreira (Coordenador da CISTT/CMSV),
Hudson Lebourg Vasconcelos Batista (CMSV), Karolina Vitorelli D. L. Fagundes (Vigilância
Sanitária/VISA/Secretaria Municipal de Saúde/SEMUS), Leandro Costa Marinho (Gerência Regional
de Trabalho/GER), Marina Ribeiro Magalhães (Setor de Segurança e Medicina do Trabalho/SESMT),
Melina de Souza Fiorini e Schulze (Ministério Público do Trabalho/MPT), Oscar Gabriel (Sindicato
dos Trabalhadores em Telecomunicações de Minas Gerais/SINTTEL-MG) e Vanessa Tavares de
Jesus Dias (UNIFAL). Registra-se a presença de: Patrícia Alves Pereira Carneiro (SRS de Varginha).
Ausência justificada: Ana Márcia Rodrigues da Silva (Universidade Federal de Alfenas/UNIFAL).
Leandro – Justifica. Letícia - Justifica. Célio dá boas-vindas a todos e pede para que seja registrados
alguns informes, como por exemplo a saída da Helen e substituição de Valdene por Cláudio
Miranda. Nesta reunião foram abordadas as seguintes pautas: 01) Aprovação de atas das
reuniões anteriores (17/05 e 21/06/2022). Atas enviadas por WhatsApp de janeiro de 2022 até
maio de 2022. Ata de junho de 2022 será enviada para o Grupo de WhatsApp será enviada e
respondida posteriormente quanto as considerações; 02) Informe – Pesquisa Unifal/CISTT
(Vanessa e Ana Márcia). Ficou em oitavo lugar, tanto de Varginha como de Poços de Caldas.
Precisa de bolsista, pois não apareceram inscritos pelos critérios de seleção. A seleção seria para a
partir do 3º e agora será a partir para o 1º ano de faculdade. Pensou em cartilha como ação final
da pesquisa, no que seja viável para fazer ações nos hospitais. Explica ainda que há perguntas que
um dos trabalhadores relatou e uma das perguntas poderia causar constrangimento. Não disse
qual, mas disse que sim. Acrescenta que tentou contato com uma pessoa do RH do Hospital Bom
Pastor e esta responsável pediu várias documentações. Enviou todas as documentações
necessárias, como por exemplo: RG, CPF, pedido ao diretor do Hospital e carteira de vacinação. 3)
Ações da VAPT (Ações de Vigilância de Ambientes e Processos de Trabalho), no município de
Varginha (enfermeira Karoline Vitorelli). Karoline fala da Vigilância em Saúde do Trabalhador,
em específico da publicação da Resolução SES/MG 7.730, de 22 de setembro de 2021 e do
incentivo para o fortalecimento das ações de Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT) no
estado de Minas Gerais. Também aborda sobre a indicação de Referência Técnica em Saúde do
Trabalhador; sobre a questão em realizar ações de VAPT em estabelecimentos; sobre realizar ações
de Vigilância Epidemiológica de doenças e agravos relacionados ao trabalho e Valor do incentivo e
as ações desempenhadas são correspondentes ao porte do município e a presença ou ausência de
CEREST. Aborda ainda que até o momento houveram a realização de 15 ações de Vigilância de

Ambientes e Processos de Trabalho em 12 meses; investigação de 100% dos casos de doenças e
agravos relacionados ao trabalho encaminhados pela Saúde do Trabalhador – SES/MG, em 12
meses, no limite máximo de 05 casos investigados e mínimo de 01 caso investigado. Repassa sobre
o andamento das ações em Varginha, no que tange a investigação dos casos de doenças e agavos
relacionados ao trabalho encaminhados pela Saúde do Trabalhador que está aguardando envio
dos casos pela Referência em Saúde do Trabalhador da Regional de Varginha. Cita também sobre
Câncer relacionado ao Trabalho – Linfomas não Hodgkin. 05 VAPTS realizadas de março até a
presente data, a saber: 01 Estabelecimento hospitalar – 493 trabalhadores; 01 Armazenadora e
distribuidora de aparelhos eletrodomésticos – 336 trabalhadores; 02 Operadores Logísticos – 55 e
104 trabalhadores; 01 Fabricante de embalagens de material plástico – 341 trabalhadores. Aponta,
também, aos critérios para determinação dos ambientes para VAPT, entre eles são: Nota técnica
Orientativa da SES/MG: Serviços de saúde, atividades relacionadas a agentes ou fatores de risco
elencados na Portaria 1.339/1999 – Doenças relacionadas ao trabalho e o segundo o porte dos
estabelecimentos. Aclara o cronograma para tal, onde tem como objetivo: a realização de 02 ações
mensais até dezembro/2022 e a investigação epidemiológica conforme encaminhamento da SRS.
Agradece a todos e se coloca a disposição para alguma pergunta ainda a ser feita. Hudson
pergunta se seria possível citar quais as empresas que foram inspecionadas já que foram
aprovadas e sem nenhuma divergência nos quesitos verificados, ao que Karolina responde que até
o momento foram feitas VAPT's no Hospital Regional do Sul de Minas, Philips, Boticário, Seva, DHL
e Eletroplastic. 04) Proposição de implantação no CEREST (Centro de Referência em Saúde do
Trabalhador), no município de Varginha (Hudson). Hudson apresenta oficio. Todos concordam
Célio apenas dá sugestão de trocar ao invés do nome da Eleonora colocar o nome do Presidente
do CMSV, devido a enviar intenção da aprovação ao Conselho. 05) Assuntos gerais. Célio
pergunta se há algo a mais a ser ainda apresentado. Visto não ter anda mais nenhuma demanda,
declara encerrada a reunião às 15h16min. Nada mais a declarar, Eu, Hudson Lebourg Vasconcelos
Batista, secretário ad hoc, lavrei a presente ata, que será lida, discutida e aprovada por todos os
participantes.

