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Ata de Reunião CISTT/ Santos – 17/05/2022 
 

Reunião realizada no dia dezessete de maio de dois mil e vinte e dois na sede do 
Conselho Municipal de Saúde de Santos – CMSS, sito na Av. Conselheiro Nébias nº 267, 
Santos/ SP. Às 10h14 min deu-se início com a participação do Coordenador da CISTT – 
Santos, José Maria Felix, Coordenador Adjunto: José Ivo dos Santos, ambos membros 
Titulares do CMSS, Sra. Ana Carolina (Chefe do CEREST Santos), Sra. Thaís Alípio (CEREST 
Santos), Sr. Claudio Marcio Silva (CMSS), Sr.  Arthur Souza (CEREST Santos), Sr. Gil Aguiar 
(CMSS), Sr. Silas da Silva (CMSS) e o Sr. André Luiz Souza (Complexo Hospitalar da Zona 
Noroeste). O Sr. Ivo deu início a reunião solicitando que todos se apresentassem. Após 
ser realizada a apresentação o Sr. Ivo solicitou que a Sra. Thaís relatasse o que vinha 
sendo elaborado pela CISTT na gestão anterior: discussão da situação da saúde do 
trabalhador frente a pandemia, através de palestras e planejamento de estratégias para 
convite e retomada da participação dos sindicatos na CISTT. José Ivo informou que será 
feito ofício de convite quando houver necessidade da participação de outros órgãos nas 
reuniões. Ana Carolina explicou que as nomenclaturas Seção de Vigilância e Referência 
em Saúde do Trabalhador (SEVREST) e Centro de Referência em Saúde do Trabalhador 
(CEREST) referem-se ao mesmo serviço. Que por padronização administrativa, o CEREST 
Regional de Santos é conhecido na Prefeitura de Santos por SEVREST. Elucidou ainda 
que por se tratar de unidade regional, atendemos os munícipes de Santos, São Vicente 
e Praia Grande, e que os munícipes das outras cidades da Baixada Santista são de 
referência do CEREST de Cubatão. José Ivo informou que será verificado junto a 
Departamento Regional de Saúde 4 (DRS-4) a área de abrangência da CISTT, visto que o 
Conselho Nacional de Saúde não determina a divisão, o mapeamento das 9 cidades da 
Baixada Santista. Ana informou que o CEREST Santos presta apoio técnico para as 
vigilâncias sanitárias de São Vicente e Praia Grande quando solicitado. José Ivo 
mencionou a Resolução 493 de 07/11/2013, que descreve como competências da CISTT 
autonomia para participar das atividades de fiscalização na Cidade de Santos junto com 
o CEREST. Ana sugeriu que fosse feito convite para os representantes das vigilâncias 
sanitárias de São Vicente e Praia Grande para determinar como será feita essa parceria 
para atuação da CISTT. Silas opinou que primeiro temos que organizar a saúde do 
trabalhador em Santos e depois buscar os outros municípios. José Ivo sugeriu conversas 
com o Estado para saber a representatividade de forma legal da CISTT (contato com 
Marisa – ouvidora do DRS-4). Foi sugerindo ainda a notificação de todos os sindicatos 
para verificar a situação de seus trabalhadores. Citou como exemplo a falta de 
medicamentos na rede, que interfere no tratamento da saúde dos trabalhadores. 
Levantou o questionamento sobre como é feita a distribuição dos medicamentos para 
as unidades de saúde, se há possibilidade de transferência de unidades com estoque 
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para aquelas em que há falta de medicamentos. Quanto à verba RENAST, Ana informou 
que há repasse para a Secretaria de Saúde de Santos. Mencionou ainda a importância 
da elaboração do plano de ações do CEREST, pois o monitoramento do Ministério da 
Saúde pode gerar impacto no financiamento para o município. José Ivo falou que diante 
das informações será feito levantamento e cobrança ao Secretário de Saúde da 
destinação da verba para o CEREST. Questionada sobre a viatura do CEREST Santos, Ana 
informou que mantém identificação Saúde do Trabalhador, porém está sendo utilizada 
para outras unidades. Relatou também que o audiômetro usado em atendimentos foi 
condenado, sendo solicitado doação para o Ministério Público do Trabalho, aberto 
processo administrativo para compra do novo aparelho. Além disso, há processo aberto 
para reparo da sede do CEREST, serviço que não foi ainda realizado, pois aguarda 
homologação da empresa vencedora da licitação. José Ivo falou que o CEREST tem que 
comunicar e convidar a CISTT para participar das inspeções e fiscalizações realizadas 
pelo CEREST nos postos de trabalho. Ana informou que as demandas da fiscalização vêm 
por denúncias da Ouvidoria, do Ministério Público do Trabalho e programas realizados 
pelos fiscais. Sobre o ambulatório, relatou que a porta é aberta, ou seja, não há 
necessidade de encaminhamento. É feita avaliação do nexo causal, se não houver nexo 
é feito encaminhamento para a unidade competente e, se houver, é atendido pelos 
profissionais do CEREST. Silas informou que realizou 32 eleições dos Conselhos Locais 
nas 32 Unidades Básicas de Saúde (UBSs)s. Sugeriu participação dos membros do 
conselho locais do CEREST nas reuniões da CISTT quando for criado. Ana sugeriu 
participação do CEREST nas reuniões mensais dos conselhos locais. Ainda, que é 
interessante levantar as demandas de cada conselho local e verificar que ações o CEREST 
pode desenvolver. Silas informou que está sendo elaborada uma cartilha para informar 
a população sobre a diferença entre UBSs e Unidades de Saúde da Família (USFs). 
Sugeriu incluir divulgação da CISTT junto ao CEREST. Ana informou que foi aberto 
também processo administrativo para alteração do nome SEVREST para CEREST a fim de 
facilitar a identificação da unidade, visto que nacionalmente é conhecido como CEREST, 
porém o processo foi arquivado. Silas solicitou que Arthur converse com Ana Paula 
(Chefe de Departamento da Vigilância) sobre elaboração de conselho local no CEREST. 
Ainda, discorreu sobre a importância da identificação da unidade, pois não há placa no 
CEREST. Arthur informou que há processo aberto para obtenção de placa luminosa. Não 
havendo nada mais a relatar, as 11:40 foi encerrada a reunião secretariada pela Sra. 
Thais Alípio e assinada por todos os presentes.  
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