CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGINHA
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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA CISTT – 13/12/2021
Ata 12ª da Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da
Trabalhadora de Varginha/MG (CISTT), realizada no dia 13 de dezembro de 2021, por
videoconferência no aplicativo “Google Meet”, diante do cenário de pandemia e, em atenção à
Resolução CMSV Nº 006/2020. A reunião teve início às 14h08. Membros presentes: Ana Márcia
Rodrigues da Silva (Universidade Federal de Alfenas/UNIFAL), Brígida de Fátima Batista Gomes
(secretária designada/CISTT e membro do Conselho Municipal de Saúde/CMSV), 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), Reinaldo Sarto (Grupo Educacional UNIS), Rosane Alves Pereira (Secretaria
Municipal de Saúde/SEMUS) e Vanessa Tavares de Jesus Dias (UNIFAL). Convidados: Antônio
Pádua Aguiar (coordenador CISTT-MG) e Antônio Amorim de Carvalho (Central Única dos
Trabalhadores/CUT/Sinttel-MG). Ausência justificada: Helen Márcia de Souza (CMSV). Pauta: 01)
Plano Municipal de Saúde - votação das propostas na Reunião Ordinária do CMSV em
14/12/2021; 02) Pesquisa Científica UNIFAL/CISTT - Vanessa e Ana Márcia; 03) Plano de Ação de
Saúde do Trabalhador nos termos da Resolução SES/MG Nº 7.730, pela referência técnica em
Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, enfermeira Karolina Vitorelli; 04) Planejamento do Plano
Anual de Trabalho/2022; e, 05) Assuntos gerais. O coordenador Célio cita nossa última reunião do
ano e agradece a todos pelos trabalhos desenvolvidos durante o ano de 2021, embora com o
cansaço gerado pela pandemia covid-19, alegres vamos, agradecendo a Deus pelo êxito. 01) Célio
convoca todos os membros da CISTT para participarem da última Reunião Plenária Ordinária do
Conselho Municipal de Saúde de Varginha, dia 14/12/2021; relembra que a CISTT é uma
importante comissão do CMSV. Informa ainda, que nessa reunião será votado o Plano Municipal
de Saúde 2022/2025, onde a CISTT elencou propostas, como, o estudo de viabilidade da criação do
Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST), em Varginha e que também será eleita
a nova Comissão Executiva para o mandato de 02 anos do CMSV. Célio se informará com o
presidente Claudio se haverá a necessidade de eleições na CISTT. O coordenador indaga aos
membros da CISTT quanto a definição das reuniões para o ano de 2022 e, conforme deliberação
da maioria, as reuniões continuarão na forma online. Caso seja necessário, poderá ser programada
a forma presencial, mantendo-se sempre nas segundas segundas-feiras de cada mês, no horário
das 14h. O calendário de reuniões para 2022 será encaminhado a todos via email e aplicativo no
grupo “WhatsApp”. 02) Solicita aos membros Vanessa e Ana Márcia (UNIFAL), esclarecimentos
sobre a pesquisa em produção. Vanessa relata que a mesma está sendo formada e que em
janeiro/2022 será elaborado um questionário com duas etapas - na primeira, envio do
questionário para análise e sugestões dos membros da CISTT e na segunda etapa, haverá
entrevista com os pesquisados. Conforme o esse andamento, e, na medida do possível, será
compartilhada com a CISTT para diálogo. Ana Márcia está se interando da pesquisa científica e
aguarda colaboração da CISTT na formação do questionário. 03) Célio relata que na reunião de
novembro/2021 do CMSV fora apresentado o Plano de Ação da Saúde do Trabalhador e

Trabalhadora pela enfermeira Karolina e solicita uma explanação aos membros da CISTT. Karolina
cita dois itens apresentados: a Resolução da SES/MG Nº 7.730 de 22/09/2021 e a experiência no
Simpósio de Segurança e Saúde do Trabalhador. Enfatiza que na Resolução SES/MG Nº 7.730 há
ações específicas de CEREST e outras para as demais localidades. Explica que houve parceria do
município de Varginha para as ações em 2022. Karolina é autoridade fiscal, e, com auxílio, alinhará
a Vigilância de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora, mediante um roteiro. Karolina solicita que os
membros da CISTT indiquem estabelecimentos na cidade com a finalidade de cumprirem as ações
da resolução, através de visita técnica. Fala ainda das notificações de acidentes de trabalho,
principalmente os graves - que serão indicados pela Secretaria Estadual de Saúde, para
investigações. As não conformidades encontradas durante as visitas técnicas serão notificadas e
acompanhadas no seu cumprimento. O cronograma das atividades será desenvolvido no mês de
janeiro/2022. Karolina pontua a questão da experiência da Saúde do Trabalhador e da
Trabalhadora. Discorre que foi apresentado um trabalho das ações executadas, inclusive com
ideias lançadas nas reuniões da CISTT, no decorrer de 2021, que se embasou nos surtos ocorrido
no município de Varginha. Agradece a CISTT pela colaboração e diz que motivação da resolução foi
o fortalecimento da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Célio solicita que Karolina
disponibilize o trabalho apresentado para que os membros façam a leitura; questiona se é possível
o acompanhamento dos membros da CISTT durante as inspeções. Karolina vai interar sobre as
inspeções e repassará posteriormente ao grupo. Melina cita as subnotificações, que são grandes
agravantes e sugere à Karolina uma pesquisa no Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho
(Smartlab), do Ministério Público do Trabalho, para servir de parâmetros nas em suas ações.
Agradece e parabeniza Karolina e a CISTT pelos trabalhos realizados. Antônio Pádua, coordenador
da CISTT-MG, parabeniza as ações da CISTT e discorre um pouco sobre a Resolução SES/MG Nº
7.730. Ressalta a importância de se ter na equipe um profissional com referência técnica em
medicina do trabalho para atuação nas ações da Saúde do Trabalhador. Sugere que os membros
da CISTT sejam capacitados para auxiliar nas ações, além da inclusão de estagiários na medicina do
trabalho, como engenheiros e médicos e coloca-se a disposição para auxiliar no que for
necessário. Célio agrade as palavras e sugestões de Pádua. Melina agradece a presença de Pádua e
solicita a disponibilização dos Planos de Ação da CISTT-MG para se agregar à CISTT de Varginha.
04) Como planejamento e Plano Anual de Trabalho para o ano de 2022, Célio sugere a capacitação
dos membros da CISTT, com reuniões híbridas, a continuidade na luta pela criação do CEREST e a
realização de um seminário no segundo semestre com a participação dos membros da CISTT em
eventos de nível estadual e nacional, seja na modalidade presencial ou virtual. Hudson, Leandro e
Melina sugerem alguns temas para o seminário como a utilização dos equipamentos de proteção
individual e público alvo. As ideias serão “amadurecidas” nas próximas reuniões. Em síntese,
assim se fixou o Plano Anual de Trabalho da CISTT/2022: A) CEREST (ação permanente até
publicação do edital do Ministério da Saúde); B) Cobrar e acompanhar a nomeação dos
profissionais que irão compor o Núcleo de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, visando
fortalecer as ações da VISAT (Vigilância em Saúde do Trabalhador), conforme o Plano Municipal
de Saúde, vigência 2022/2025; C) Pesquisa UNIFAL/CISTT 2022/2023 sobre a Covid-19 e Óbitos
Relacionados ao Trabalho; D) Capacitação SES/MG (Secretaria de Estado da Saúde) – Saúde do
Trabalhador e da Trabalhadora em Ambiente de Trabalho (1º Semestre); D) Seminário:
Gerenciamento de Risco Ocupacional – Equipamentos de Proteção Individual/EPI – Treinamento
Básico de Segurança e Saúde no Trabalho (2º semestre). Dando sequência à pauta, 05) O
coordenador informa ter recebido da Secretaria Municipal de Administração (SEMAD) o ofício Nº
146/2021, sobescrito pelo secretário, Sr. Sérgio Kuroki Takeishi, referente aos questionamentos da
CISTT sobre a realização dos exames médicos periódicos dos servidores da administração direta do
município. Encaminha aos membros para leitura. Hudson questiona os critérios que são utilizados
nos exames periódicos. Karolina informa que os exames demissionais não são realizados no

SESMT. Célio sugere levar como informe o assunto à reunião ordinária do CMSV que ocorrerá em
14/12/2021. Como dúvida de Hudson, Leandro discorre sobre o Programa de Controle Médico de
Saúde Ocupacional (PCMSO). Nada mais havendo a ser tratado, Célio encerrou a reunião às 15h40.
Agradece ao moderador Reinaldo e pela presença de todos. Eu, Brígida de Fátima Batista Gomes,
secretária designada, lavrei a presente ata, que será lida, discutida e aprovada por todos
participantes.

