
  Informativo CEREST - Registro
Prefeitura Municipal de Registro

Departamento Municipal de Saúde
Centro de Referência em Saúde do Trabalhador

nº 04 - 2º Semestre de 2007

O CEREST –
Centro de Referência
em Saúde do
Trabalhador de
Registro realizou no
último dia 27 de
novembro, terça-feira,
o Seminário para
Formação da CIST –
Comissão Intersetorial
em Saúde do
Trabalhador e, de
acordo com a

coordenadora do CEREST/Registro, Marlene Pereira da
Rocha, objetivou a formação da Comissão Intersetorial, que
representa os 15 municípios abrangidos pelo Centro, sendo:
Iporanga, Barra do Turvo, Eldorado, Cajati, Cananéia,
Jacupiranga, Sete Barras, Registro, Pariquera-Açú, Ilha
Comprida, Iguape, Juquiá, Miracatu, Pedro de Toledo e Itariri.

A CIST tem a finalidade de ser uma instância de
controle social quanto à Política de Saúde do Trabalhador,
estando sob a responsabilidade da gestão municipal, tendo
caráter consultivo e de assessoramento, se propondo, como
norma geral de conduta, a
sugerir medidas que permitam
implementar a política
Estadual de Saúde do
Trabalhador, fiscalizando,
acompanhando e
respondendo às consultas,
servindo de subsídios técnicos
à Secretaria de Estado da
Saúde e Conselho Estadual de
Saúde, assim como as
instituições afins participantes
da CIST.

O evento, realizado
das 08h00 às 17h00, no Estoril
Palace Hotel, na cidade de
Registro, iniciou os trabalhos
com mesa composta pela
coordenadora do CEREST/
Registro, Drª. Marlene
Pereira da Rocha; diretor
clínico do Hospital Regional do
Vale do Ribeira, Dr. Roberto Vilanova, representando a
Superintendente do CONSAÚDE – Consórcio de
Desenvolvimento da Saúde no Vale do Ribeira; diretora técnica
do Núcleo de Humanização da DRS XII - Diretoria Regional
de Saúde de Registro, Srª. Magda Celeste Quadros;
coordenadora do CEREST/Presidente Prudente, Srª. Maria
Aparecida Rodrigues, representando os coordenadores de
CEREST’s do Estado de São Paulo; médico sanitarista,
convidado e palestrante, Dr. Gilson Carvalho; coordenador da

CEREST Registro realiza Seminário para Formação da CIST - Comissão
Intersetorial em Saúde do Trabalhador

CIST do Estado de São Paulo, convidado e palestrante Arnaldo
Marcolino; profissional do Grupo de Vigilância Epidemiológica
e enfermeiro, Amadeu Capobianco Filho da GVE – Grupo de
Vigilância Epidemiológica XXIII de Registro e diretor do
Departamento Municipal de Saúde de Registro, representante
do prefeito de Registro e dos diretores de Departamentos de
Saúde do Vale do Ribeira, Sr. Vandair Garcia de Souza.

O Seminário contou com palestras sobre o Controle
Social no SUS – Sistema Único de Saúde, ministrada pelo médico
sanitarista e especialista no assunto, Gilson Carvalho; e sobre a
Força do Controle Social, ministrada pelo Coordenador da CIST
– Estadual de São Paulo, Arnaldo Marcolino da Silva; além de
debate sobre os temas apresentados, explanação da RENAST
- Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador e
Comissão Intersetorial em Saúde do Trabalhador, formação de
grupos de trabalhador e plenária e composição da CIST.

Para o médico sanitarista, especialista em Controle
Social no SUS e palestrante Gilson Carvalho, esse tipo de evento
tem capital importância, para que cada vez mais o cidadão tenha
participação permanente na sociedade e, ainda, amplie sua
participação, através da sua ação em casos que lhe dizem
respeito em todas as esferas. Para ele, a sua participação no
Seminário serviu para “desenvolver o tema, mostrando que há

maneiras legais de participação
na área de saúde e como fazer
isso de maneira objetiva, clara
e com possibilidades de
melhores resultados”, afirma.

Já para o
coordenador da CIST –
Estadual São Paulo e também
palestrante, Arnaldo Marcolino
da Silva, esse tipo de evento é
sempre uma educação
permanente para toda a
sociedade da região, tendo o
papel de suscitar na população
a participação dos cidadãos na
Saúde.

Segundo a
coordenadora do CEREST/
Presidente Prudente, Maria
Aparecida Rodrigues, a
iniciativa do Seminário é
louvável, pois, para ela, “a

participação da população é fundamental nas políticas públicas,
para a realização efetiva dessas políticas”, comenta. Para ela o
evento se faz importante pela integração, troca de experiências
e busca de conhecimentos, já que no seu caso, tratam-se de
regiões muito diferentes; além disso, afirma que para a condução
da gestão dos CEREST’s esse tipo de conhecimento é muito
importante, para se ter um olhar mais crítico nas próprias ações
e responsabilidades. “Gostaria de parabenizar o CEREST de
Registro, pois nesse tipo de evento ele é pioneiro”, finaliza ela.

Coordenadora do CEREST/
Registro junto a palestrantes

e convidados do evento

Mapa da Área de Abrangência do
CEREST Registro-SP



A CIST conta atualmente

com os seguintes

representantes:

Representantes Titulares dos
Gestores: Coordenação do CEREST
- Drª. Marlene Pereira da Rocha - Titular,
Secretários Municipais de Saúde -
Fernando Cláudio dos Santos-Titular,
CONSAÚDE – Dr. Roberto Vilanova
– Titular, Grupo de Vigilância Sanitária
XXIII - Marisa Correa e Silva – Titular,
Departamento Regional de Saúde
XII - Jalila Mostafa – Titular,
Coordenadoria de Assistência
Técnica Integral - Agnaldo José de
Oliveira – Titular.
Representantes Suplentes dos
Gestores: Coordenação do CEREST
– Dr. Paulo Henrique Garcia de Alencar
- Suplente, Secretários Municipais de
Saúde - Otávio Carneiro – Suplente,
Grupo de Vigilância Sanitária XXIII
- Amadeu Capobianco Junior – Suplente,
Departamento Regional de Saúde
XII - Fabiana Patucci – Suplente.
Representantes Titulares dos
Usuários: Edson Ney Barbosa - Titular,
Sandra Ataulo Batista – Titular, Bento
Pedro dos Santos - Titular, Amauri
Martins de Oliveira - Titular, Flávio
Bernardo - Titular, Floriseu Jesus de
Oliveira - Titular, José Geraldo de Sales
– Titular.
Representantes Suplentes dos
Usuários: Francisco Cabral Carneiro
Junior – Suplente, Marcelo Calabrio –
Suplente, Wagner Hideki Tarumoto,
Maria Aparecida Carneiro Braz, José
Carlos de Mendonça – Suplente.
Representantes Titulares dos
Trabalhadores: Úrio Dantas Pioker –
Titular, Rodrigo Cordeiro de Souza –
Titular, Débora Carminate – Titular,
Wanda França – Titular, Edson C. A.
Gauglitz – Titular,
Célia Colaço – Titular.
Representantes Suplentes dos
Trabalhadores: Antônio Marcio Pereira
– Suplente, David Willes Martins –
Suplente, Francisco Linhares – Suplente,
Neusa Baffile – Suplente, Tânia S.
Yokoda – Suplente.

No intuito de melhorar a
capacidade de atendimento e
notificação de trabalhadores Vítimas de
Acidentes e Doenças do Trabalho, de
acordo com a Portaria GM 777/04, foi
adquirido, com Recursos da RENAST
- Rede Nacional de Atenção Integral à
Saúde do Trabalhador /MS,
equipamentos no valor de R$ 16.725,00,
para o Setor de Fisioterapia do
Município de Registro/SP e entregue ao coordenador do setor, Fisioterapeuta Dair
de Almeida.

Dessa forma foram adquiridos 12 equipamentos, sendo três unidades
Equipamento de ondas curtas contínuo e pulsado; três unidades de T.E.N.S.; três
unidades aparelhos infravermelhos e três equipamentos de ultra-som de 1mhz
microprocessador digital.

Drª. Marlene entregando
 equipamentos

O CEREST/Registro reproduziu mil
exemplares do livro “O ‘trampo’, a saúde, o
futuro...”, objetivando, segundo a visitadora
sanitária do CEREST//Registro, Neusa Aparecida
Santana Baffile, capacitar e conscientizar os
empregadores, entidades e profissionais que lidam
com a contratação de menores, sejam crianças
ou adolescentes.

O livro, que é de autoria de Lô Galasso,
com coordenação de Frida Marina Fisher, apoio
do CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento

Científico e Tecnológico, RENAST – Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde
do Trabalhador, CEREST – Centro de Referência em Saúde do Trabalhador de
Registro e USP – Universidade de São Paulo / Faculdade de Saúde Pública; fala de
assuntos que interessam aos adolescentes trabalhadores, os que já trabalham e estão
desempregados e os que pretendem trabalhar, por meio de uma linguagem simples,
com um resumo dos resultados de pesquisas científicas sobre os problemas que o
trabalho pode trazer à saúde, ao bem-estar e ao futuro. Traz, ainda, informações
sobre direitos dos jovens em relação ao trabalho e alguns caminhos para melhorar
sua qualidade de vida.

A edição reproduzida, segundo Neusa, foi entregue à autora Lô Galasso e
à coordenadora do Projeto Frida Fisher, no último dia 23 de novembro, durante a
realização do I Seminário de Sócio-drama em Saúde do Trabalhador, na
FUNDACENTRO - Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina
do Trabalho de São Paulo, na cidade de São Paulo e, de acordo com ela, a autora
ficou muito feliz pela iniciativa.

CEREST/Registro reproduz livro de
conscientização sobre o trabalho na adolescência

Entrega do livro à autora

CEREST adquire equipamentos para o Setor de
Fisioterapia de Registro

SINAN NET

Com a implantação do Projeto Sentinela no Hospital São João em Registro, o
CEREST - Centro de Referência em Saúde do Trabalhador de Registro notificou
desde abril desse ano até novembro um total de 184 acidentes de trabalho,
sendo 05 acidentes de trabalho fatais. As notificações são feitas utilizando
fichas do SINAN - Sistema de Informações de Agravos de Notificação, que
tem como propósito a disseminação dos casos notificados, conseguindo, assim,
registrar de forma eficaz a quantidade, tipo de acidente, entre outras informações
para sua utilização futura, indicando os pontos críticos onde o CEREST deva
atuar. Entre 180 acidentes notificados 166 foram graves. Entre os ramos de
atividade 41 acidentes são da atividade rural, 24 de transporte e 15 alimentícios.
No que se refere às profissões, o maior número de notificações acontece com
auxiliares de serviços gerais (50), agricultores (20), motoristas (15) e pedreiros
(07).



O CEREST – Centro de Referência em Saúde do
Trabalhador de Registro ao longo deste ano trabalhou,
também, em prol do Projeto Risco Biológico, que tem como
primeiro objetivo realizar o levantamento do número de
casos notificados de exposição a risco biológico por
acidente com material perfuro-cortante em profissionais de
Saúde, que atuam, direta ou indiretamente, com esses
artigos em UBS - Unidades Básicas de Saúde, Consultórios
Odontológicos, PA - Pronto Atendimento, PS - Pronto
Socorro e Hospital Público do município de Registro,
visando o diagnóstico situacional, a implementação de
medidas preventivas, a redução dos agravos à saúde
ocupacional e a melhoria e padronização da rotina das
notificações dos acidentes com material perfuro-cortante.
E como objetivos secundário e terciário, respectivamente,

Projeto Risco Biológico

a capacitação das equipes de Saúde para promover a
integração e o desenvolvimento dos recursos humanos,
melhorando suas práticas laborais e o aprimoramento do
sistema de vigilância em acidentes de trabalho – acidentes
com exposição a material biológico.

 O Projeto está em vias de ser finalizado e foi
apresentado no Encontro Regional de Trabalhadores em
Saúde do Vale do Ribeira, no último dia 14 de dezembro,
sexta-feira.

Preliminarmente, já se observam alguns
indicativos que são: Necessidade de treinamentos
específicos; Fortalecimento das relações interpessoais;
Reforço nas estratégias de notificação de acidentes de
trabalho; Melhorias na estrutura física de algumas
unidades.

Oficinas

Foram realizadas 12 Oficinas para sensibilização dos trabalhadores, com a
participação de 257 deles; 11 oficinas para o Diagnóstico Participativo, com a presença de
181 trabalhadores; 12 oficinas para a discussão das relações interpessoais e o desempenho
das equipes de trabalho, com a participação de 230 trabalhadores.

Dinâmicas

Duvidas, Denuncias e Sugestões
Entre m contato  conosco  pelos   telefones:
(13) 3822-2290 -3821-2812, pelos E-mails:
saudedotrabalhador_rgt@yahoo.com.br,
cerestregistro@terra.com.br
ou pelo Site:

http://www.registro.sp.gov.br/cerest

I Encontro Regional de Trabalhadores
em Saúde do Vale do Ribeira

No dia 14/12/2007 o CEREST realizou o último
evento do ano, apresentando o projeto Risco Biológico que
tem como objetivo a sensibilização dos trabalhadores de
Saúde para com o perigo de acidentes com  materiais perfuro
cortantes.

O Encontro reuniu trabalhadores e gestores de
saúde pública do Vale do Ribeira, onde todos tiveram contato
com dados colhidos pelo Centro de Referência em Saúde
do Trabalhador sobre os acidentes com perfuro cortantes,
que tem como maior risco a exposição do trabalhador ao
contato com vírus HIV, HEPATITE B e HEPATITE C,
através do contato subcutânia (Perfuração causada por
agúlia contaminada).

Dentre os levantamentos feitos pelo CEREST, vale
ressaltar  que a grande maioria dos casos acomete os
profissionais: Técnicos de Efermagem, Enfermeiros e
Auxiliares de Enfermagem e 80% dos registro ocorrem em
contanto com o material biológico sangue.Estiveram
presentes os palestrantes: Dr. Paulo Kalfman, médico do
trabalho do CEREST/Estadual,Suzi Quevedo, Enfermeira
do CEREST/Estadual,  Paulo H. Garcia de Alencar, Médico
Sanitarista do CEREST/Registro, Amadeu, Enfermeiro do
Grupo de Vigilância Epidemiológica,Ruth Gouveia,
Coordenadora do CEFORH, Enfermeira Neusa B. Almeida,
Representante  do CONSAÚDE, Diretor do  Departamento
Municipal de Saúde de Registro Vandayr G. de Souza e
demais  Profissionais de  saúde dos 15 Municipios  de
Abragência do CEREST-Registro             .



CEREST faz levantamento das condições de trabalho nas propriedades
rurais do Município de Registro

Pesquisa realizada
 por técnicos

O Vale do Ribeira ocupa o 4º lugar em casos notificados
por intoxicação com agrotóxicos, além de ter o maior percentual
de óbitos no estado de São Paulo segundo dados da DRS XII.
Os altos índices de notificações e óbitos tornam-se indicativos
preocupantes quanto às condições de trabalho rural relacionados
ao manuseio de agrotóxicos.

O município de Registro tem no setor agrícola sua
principal base econômica, destacando-se as culturas da banana,
chá, arroz e olerícolas. Esta diversidade de explorações agrícolas,
aliada ao clima favorável e ao desenvolvimento de pragas,
doenças e ervas daninhas, implica na utilização de agrotóxicos
praticamente o ano todo.

Assim sendo, o CEREST - Centro de Referencia em
Saúde do Trabalhador - Regional de Registro tem em sua pauta

a preocupação com a saúde dos trabalhadores rurais em relação ao uso de agrotóxicos nas lavouras e uma série de
providências estão sendo tomadas para redução do número de ações que prejudiquem a saúde do trabalhador rural do
Vale do Ribeira.

O CEREST está realizando um trabalho de identificação das condições de trabalho rural relacionadas ao manuseio
e aplicação de agrotóxicos nas propriedades rurais do município de Registro, trabalho denominado Projeto Agrotóxico.

Inicialmente os técnicos do CEREST fizeram um levantamento das principais culturas nas propriedades rurais do
município, onde se verificou que a banana, chá, arroz e olerícolas são as culturas que se destacam.

Em cada uma dessas culturas produzidas e identificadas no município de Registro, as atividades executadas pelos
trabalhadores rurais podem resultar, se não realizadas de forma correta, em riscos e agravos à sua saúde.

Devido a isso os técnicos do CEREST, ao mapearem a produção agrícola do município de Registro, estabeleceram
a relação entre os riscos e agravos direcionados as principais culturas.

Ressalta-se que os riscos à saúde do trabalhador podem ser físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de
acidentes conforme a Norma Regulamentadora 15. Para as culturas que se destacam no município, os principais riscos
estão relacionados abaixo.

*o trabalhador pode ser atingido por galhos arremessados pela máquina de poda se esta não for operada de

forma correta.



Os técnicos do CEREST Registro também realizaram o levantamento dos agrotóxicos que são
utilizados nas propriedades rurais do município de Registro, através de reuniões com a CATI -
Coordenadoria de Assistência Técnica Integrada - CATI. Os agrotóxicos utilizados são:

Para as principais culturas identificadas no Projeto Agrotóxico utilizam-se os agrotóxicos listados
na tabela abaixo. Estão identificados também os níveis toxicológicos dos agrotóxicos com os respectivos
períodos de observação pelos profissionais de saúde.

Os períodos de observação da tabela acima referem-se aos momentos de maior manipulação e
contato com os respectivos agrotóxicos. São durante esses intervalos de tempo, onde são aplicados os
agrotóxicos, que os trabalhadores em saúde devem ficar mais atentos a possíveis casos de exposições
dos agricultores a esses produtos.



Exames de Eletroneuromiografia com Recursos da RENAST/MS

Gráfico por divisão de Profissão

Faixa Etária dos Trabalhadores Atendidos

Gráfico de Faixa-Etária

Foram atendidos, nos dias 07, 08 e 09 de maio, 37 pacientes com guia de exame de Eletroneuromiografia,
encaminhados pelo setor de agendamento do Departamento Municipal de Saúde de Registro.

Devido à demanda reprimida do exame de Eletroneuromiografia o CEREST – Registro decidiu analisar e buscar
critérios para comprar este exame, assim sendo estabeleceu que fosse colhida a história ocupacional desses pacientes e
seriam encaminhados para realização do exame levando-se em consideração o seguinte:1. Ter função produtiva; 2. História
ocupacional de atividade laborativa recente ou estar em plena atividade; 3. Paciente afastado de suas atividades laborativas
em decorrência de sua queixa principal e 4. A atividade laborativa desencadear distúrbios latentes ou agravados de
doenças já estabelecidas ou pré-existentes relacionadas ao trabalho com o Manual de Procedimentos para os Serviços
de Saúde.

Profissão das Pessoas Atendidas Divisão por Patologia

Gráfico por divisão de Patologia

Realização dos Exames de Eletroneuromiografia se deu nos
dias 18 e 20/09/07 no município de São Paulo com exames
e transporte adquiridos com recursos da RENAST/MS.

O Site do CEREST - Registro será em breve inaugurado
para acesso http://www.registro.sp.gov.br/cerest, onde
o trabalhador conseguirá tirar dúvidas, realizar denúncias
e conhecer as atividades realizadas pelo CEREST, além
de ficar por dentro de todas as notícias sobre saúde do
trabalhador do Estado.

SITE CEREST-REGISTRO



Entre os dias 17 e 19
de outubro, o CEREST –
Centro de Referência de
Saúde do Trabalhador de
Registro realizou o
Treinamento da CIPA –
Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes
do Hospital São João de
Registro, de acordo com a
Norma Regulamentadora
nº 05 (NR – 05), por meio

de sua equipe técnica.
Cerca de 17 funcionários do Hospital São João, eleitos

como membros da CIPA, participaram do treinamento, realizado
durante manhas e tardes dos três dias de curso, objetivando o
estreitamento e fortalecimento da relação do Hospital com o
CEREST.

O Curso contou com o estudo dos seguintes temas: CLT
– Código de Legislação Trabalhista, Relação das NR’s - Normas
Regulamentadoras, NR 5 – Comissão, CIPA - Interna de
Prevenção a Acidentes, Estudos Ambientais, Metodologia de
Investigação de Acidentes, Vídeo sobre Investigação de Acidentes,
Dinâmica em Grupo sobre Identificação de Riscos, EPI’s -
Equipamentos de Proteção individual, NR 32 – Segurança e Saúde
no Trabalho em Serviço de Saúde, NR 9 – PPRA - Programa de
Prevenção a Riscos Ambientais e Mapa de Risco, NR 15 –
Atividades e Operações Insalubres, Prevenção e Combate a
Incêndio, NR 7 – PCMSO - Programa de Controle Médico de
Saúde Ocupacional, Primeiros Socorros e AIDS - Síndrome da
Imunodeficiência Adquirida, SINAN - Sistema de Informação de
Agravos de Notificação, Prevenção Ativa e Passiva, Vídeo sobre
Prevenção de Acidentes e Biossegurança.

Segundo a equipe do CEREST, durante as 20 horas de
treinamento, através da avaliação aplicada e participação dos
cipeiros, verificou-se que estes compreenderam o conteúdo
ministrado, principalmente sobre o objetivos da CIPA, as atribuições
dos membros e demais dados referentes à NR 5, que trata da
Comissão Interna de Prevenção a Acidentes. Os participantes
também tiveram bom aproveitamento sobre a metodologia de
investigação de riscos ambientais e acidentes do trabalho, além
de aprenderem a montar o mapa de risco e saber sua importância.

CEREST de Registro realiza Treinamento da
CIPA do Hospital São João

As atividades foram realizadas entre os dias 17 e
19 de outubro

A CIPA tem como objetivo a prevenção de acidentes e
doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível
permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a
promoção da saúde do trabalhador.Devem constituir CIPA e
mantê-la em regular funcionamento as empresas privadas, públicas,
sociedades de economia mista, órgãos da administração direta e
indireta, instituições beneficentes, associações recreativas,
cooperativas, bem como outras instituições que admitam
trabalhadores como empregados.

A CIPA é composta de representantes do empregador e
dos empregados, de acordo com o dimensionamento previsto no
Quadro I da Norma Regulamentadora nº 5.

Os representantes dos empregadores, titulares e
suplentes serão por eles designados. Já os representantes dos
empregados, titulares e suplentes, são eleitos em votação secreta,
da qual participam, independentemente de filiação sindical,
exclusivamente os empregados interessados.

O número de membros titulares e suplentes da CIPA,
considerando a ordem decrescente de votos recebidos, observa o
dimensionamento previsto no Quadro I desta NR, ressalvadas as
alterações disciplinadas em atos normativos de setores econômicos
específicos.

A CIPA

Equipe durante Curso

Nos dias três e quatro de dezembro de 2007 ocorreu
o ‘’XIII Encontro Estadual da RENAST - Rede Nacional
de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador”, na cidade de
São Paulo, tal evento contou com os seguintes temas em
discussão: Vigilância em Acidente de Trabalho –
Implementação do SINAN NET/AT; Apresentação do
Protocolo de Acidente de Trabalho; Fluxo/forma de registro
NIVE/CVE; Organização da Vigilância Sanitária no Acidente
de Trabalho; Experiências dos Centros de Referencias
Regionais; Diretrizes para Elaboração dos Planos Regionais;
Planejamento na área de Vigilância Sanitária – Agrotóxicos
e outros; Estratégias para Viabilização dos Planos Regionais
e como Articular as Instancias do SUS/SP.

As discussões sobre a vigilância dos acidentes de
trabalho foram norteadas pelo fato dos mesmos serem
previsíveis, e, sendo o acidente previsível sua prevenção se
faz necessário.

A importância da notificação dos acidentes de
trabalho para gerar uma ação/intervenção, a notificação dos
11 agravos em
saúde do
trabalhador e
protocolos dos
acidentes de
trabalho foram
outros pontos
discutidos no
e n c o n t r o ,
causando diversas
polêmicas entre os
presentes.

A
implementação da
vigilância dos
acidentes de trabalho fatais nas estruturas regionais e
municipais de vigilância é uma das metas a serem atingidas
no estado de São Paulo, as ações para a investigação dos
acidentes, que compreendem o comparecimento ao local de
sua ocorrência logo após seu conhecimento; o estímulo para
a participação dos trabalhadores em todas as etapas da
investigação e sempre que possível a articulação com demais
instituições para garantir a efetividade das ações de
prevenção propostas, foram outros pontos de destaque.

Ainda no Encontro foram discutidos os erros
freqüentes ocorridos no SINAN/NET, sendo informado que
a sua nova versão, que será 2.0 atualizará o sistema de
informação, contendo as correções dos principais problemas
encontrados, como por exemplo, os retornos das informações
contidas nas notificações apresentarão retorno efetivo para
os CEREST’s, concretizando o trabalho interinstitucional.  Foi
feita a apresentação desta versão e conseguimos verificar os
dados do CEREST/REGISTRO no banco de dados estadual,
somando 78 notificações de acidente de trabalho grave.

  Foi relatado ao Coordenador do CEREST/SP, por
alguns dos coordenadores de CERESTs presentes, a
dificuldade de se realizar a investigação por ainda não
possuírem a carteira de autoridade sanitária, segundo o
Coordenador do CEREST/SP Dr. José Carlos de Carmo, é
essencial a parceria com a VISA – Vigilância Sanitária do
município e, também, com a GVS - Grupo de Vigilância
Sanitária/Estadual para que ações fossem realmente
efetivadas.

A implantação de um sistema de toxicovigilância, com a
elaboração de um Plano de Ação Regional foi também discutido.

O XIII Encontro Estadual da RENAST/SP foi mais
uma vez de suma importância para os técnicos do Cerest/
Registro, evidenciando o quão é necessária a participação
do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador na
preservação da saúde do trabalhador do Vale do Ribeira.

XIII Encontro Estadual da RENAST/SP

CEREST/Registro no



Panfletos com os temas Combate ao Trabalho Infantil,
Acidentes e Doenças de Trabalho e Direito e Deveres dos
Trabalhadores foram confeccionados e distribuídos à população pelo
CEREST – Centro de Referência em Saúde do Trabalhador de
Registro, objetivando informar, educar permanentemente e
conscientizar a população sobre tais assuntos.

Os panfletos possuem informações sobre o que é Saúde
do Trabalhador, o que o CEREST faz, o que o CEREST é, legalidade
do trabalho infantil, conseqüências do trabalho infantil, como combater
o trabalho infantil, dados do ECA – Estatuto da Criança e dos
Adolescente, direitos e deveres dos trabalhadores, além de contatos
para outras informações.

Vale lembrar que a iniciativa teve o apoio do Ministério da
Saúde, Prefeitura Municipal de Registro, Departamento Municipal
de Saúde de Registro e RENAST – Rede Nacional de Atenção
Integral à Saúde do Trabalhador.

CEREST de Registro investe em
educação permanente

O CEREST – Centro de Referência em Saúde do
Trabalhador de Registro participou da XX Expovale, realizada no
Recinto Permanente de Exposições, na cidade de Registro, entre
os dias 29 de novembro e dois de dezembro.

De acordo a coordenadora técnica do CEREST/Registro,
Drª. Marlene Pereira da Rocha, o objetivo da participação foi
divulgar o serviço do CEREST, principalmente no que se refere à
questão da orientação e da prevenção em acidentes. Segundo ela,
dois bonecos vestidos com EPI’s – Equipamentos de Proteção
Individual foram expostos no estande, na esperança de que as
pessoas buscassem informações acerca da utilização dos
equipamentos, para que cada vez mais as pessoas se atentem ao
risco ocupacional e haja menos acidentes, por meio da utilização
dos EPI’s e da consciência, entre os trabalhadores, dos seus deveres
e direitos.

“Hoje
as normas
regulamentadoras
de seguranças
no trabalho
estão chegando
em todos os
l u g a r e s ,
e m p r e s a s
grandes ou
pequenas, para
que haja a
adequação das
m e s m a s ” ,
afirma ela, dizendo, ainda, que há também uma preocupação com
o ambiente de trabalho.

A equipe do CEREST se revezou no atendimento dentro
do estande, com a distribuição de material educativo, como folder’s
e prestação de informações.

A 20ª Expovale contou, também, com exposição de
animais, artesanatos, produtos regionais, shows, praça de
alimentação, parque de diversões e palestras.

CEREST participa da 20ª Expovale

O objetivo da participação foi divulgar o
trabalho realizado pelo Centro

Desde abril o CEREST – Centro de Referência de
Saúde do Trabalhador de Registro firmou um Termo de
Cooperação com a Procuradoria Regional do Trabalho da
15ª Região do Ministério Público do Trabalho e CODIN –
Coordenadoria de Defesa dos Interesses Difusos e Coletivos,
visando a articulação e interação de atividades, com o objetivo
de proteger a integridade física e mental, a saúde do
trabalhador no ambiente de trabalho, seja no meio urbano ou
no meio rural, e a solução de conflitos trabalhistas.

A partir dessa parceria, espera-se o desenvolvimento
de um trabalho de cooperação mútua para a melhoria das
condições de higiene e segurança no ambiente de trabalho e,
conseqüentemente, a prevenção do surgimento de doenças
profissionais e de decorrência de acidentes de trabalho.

Ministério do Trabalho é parceiro do
CEREST de Registro

Estande do CEREST

CEREST realiza I Capacitação dos Módulos
de Auto-Aprendizagem sobre “Saúde e

Segurança no Trabalho Infantil e Juvenil”

O CEREST – Centro de
Referência em Saúde do
Trabalhador de Registro promoveu
no último dia cinco de outubro,
sexta-feira, das 08h00 às 17h00, no
Lito Palace Hotel, em Registro, a
I Capacitação dos Módulos de
Auto-Aprendizagem sobre “Saúde
e Segurança no Trabalho Infantil e
Juvenil”, destinado a profissionais

de segmentos representativos dos municípios de abrangência do
CEREST.

A capacitação objetivou em proporcionar subsídios técnicos
para que os profissionais possam lidar com maior conhecimento em
assuntos referentes ao processo de saúde, doença e trabalho durante
a infância e a adolescência.

A programação contou com credenciamento e entrega do
material aos participantes, seguido pela oficina “Saúde e Segurança
no Trabalho Infantil e Juvenil”, ministrada pelo psicólogo, educador
social, especialista em relação de classe, articulador do projeto Cata
Vento em São Paulo e facilitador do Programa de Formação em
Saúde do Adolescente e Trabalhador do Ministério da Saúde, em
parceria com a OIT – Organização Internacional do Trabalho,
Franklin Felix de Lima. À tarde houve dinâmica e trabalho em grupo
com as facilitadoras Cássia Rodrigues César, que é psicóloga do
Projeto Da Rua Pra Vida Cidadã, pós-graduada em Psicologia
Analítica, ex-psicóloga do Programa Ação em Família Viver em
Comunidade na Região de São Rafael e membro do Fórum de
Defesa da Criança e do Adolescente e Ana Clélia Araújo. A
programação seguiu com debate e distribuição do material: Modelo
de Auto-Aprendizagem sobre “Saúde e Segurança no Trabalho
Infantil e Juvenil”.

Vale ressaltar que participaram 86 profissionais das cidades
de Registro, Iguape, Pariquera-Açú, Jacupiranga, Eldorado, Miracatu,
Ilha Comprida, Iporanga e Sete Barras, sendo que todos receberam
certificados.

Atividade da capacitação

EXPEDIENTE: “Informativo CEREST – Registro” é um informativo gratuito com iniciativa do CEREST – Centro de Referência em Saúde do Trabalhador de
Registro. Prefeito: Clóvis Vieira Mendes. Departamento Municipal de Saúde. Coordenadora do CEREST: Marlene Pereira da Rocha. Equipe Técnica: Paulo
Henrique Garcia de Alencar (Médico Veterinário), Waldemar Neves G. Filho (Médico do Trabalho), Edson Carlos de Almeida Gauglitz (Tecnólogo em Segurança
do Trabalho), Débora Silvano de Camargo Freitas (Assistente Administrativo), Fabio Ronaldo Bertelli Valério (Engenheiro em Segurança do Trabalho), Mariana
de Oliveira Lima (Engenheira em Segurança do Trabalho), Andréia Ramos Ribeiro Barreto (Enfermeira do Trabalho), Neusa Aparecida Santana Baffile
(Visitadora Sanitária) e Solange Coutinho Valdoski (Técnica em Enfermagem). Equipe de Apoio: Mario da Silva Nunes Júnior (Engenheiro Agrônomo), Edna
Silvano de Camargo (Contadora), Débora Cristine Ponciano (Estagiária de Fisioterapia), Isac de Oliveira Costa (Estagiário de Direito), Adilson Alexandre Leite
Junior (Estagiário de Enfermagem), Tatiane Cristina Colaço (Estagiária de Gestão Ambiental), Maria Batista da Cruz Silva. Erica Cristina de Pontes (Estagiária
de Gestão Ambiental). Rua Filomena Aby Azar nº 45 - Centro – Registro – São Paulo. CEP.: 11.9000-000. Telefone (13) 3822-2290. E-mail:
saudedotrabalhador_rgt@yahoo.com .br e cerestregistro@terra.com.br. Jornalista responsável e edição gráfica: Elaine Marques (Mtb. 30.255). Tiragem 2.000
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