Comitê Permanente Regional
Sobre Condições e Meio Ambiente do Trabalho
na Indústria da Construção da Paraíba

Ata da 203ª Reunião Ordinária
Data:
Horário:
Local:
1.
1.1.
1.2.

9 de dezembro de 2014
9h25 às 11h30
SINDUSCON-João Pessoa

ABERTURA
Hélio (coordenador) abriu os trabalhos e deu boas-vindas aos presentes. Em seguida, foi lida
a ata da 202ª reunião ordinária, a qual foi aprovada sem ressalvas;
As pessoas que compareceram pela primeira vez ao CPR-PB tiveram oportunidade de se
apresentar.

2.
2.1.

SAÚDE BUCAL E ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NA CONSTRUÇÃO CIVIL
A apresentação foi feita por Emilanir Gomes Maia, Coordenadora de Odontologia do SESI-PB,
que destacou os seguintes pontos:
- Importância econômica e social da indústria da construção e mapeamento do setor no
estado da Paraíba;
- Importância da promoção da saúde bucal: 1) Pensar em condições favoráveis para que os
trabalhadores reflitam e percebam que algumas mudanças poderão trazer benefícios tanto
para eles quanto para sua família e a comunidade; 2) Engajar a área de SST nas ações
voltadas para promoção de saúde; 3) Difundir a ideia de que saúde não é a mera ausência de
doenças, mas algo que é gerado nos ambientes em que as pessoas vivem, trabalham, amam
e se divertem; 4) Fornecer informações que subsidiem a reflexão dos participantes quanto
a mudanças de comportamento que beneficiem sua qualidade de vida e saúde bucal;
5) Propiciar condições para que os trabalhadores atuem como multiplicadores de
conhecimento; 6) Contribuir para elevação da autoestima, promovendo o autocuidado,
essencial para o bem-estar físico e social; 7) Contribuir para o reforço do hábito da higiene
bucal; 8) Contribuir para o controle da cárie em seu estágio inicial e da gengivite;
9) Contribuir para diminuição do absenteísmo.
- Estudo epidemiológico sobre saúde bucal: objetiva realizar levantamentos da saúde bucal
da população brasileira em várias faixas etárias, utilizando para tanto indicadores da OMS.
O principal indicador utilizado é o índice CPO-D, que avalia a evolução da doença cárie.
- Diagnóstico de saúde e estilo de vida do trabalhador da indústria (DSEV): objetiva avaliar a
saúde bucal dos trabalhadores da indústria. Não é uma avaliação clínica, mas evidencia a
necessidade de tratamentos odontológicos dos trabalhadores das indústrias, inclusive da
construção civil.
- Distribuição dos trabalhadores da construção/PB em 2010 por complexidade de tratamentos
odontológicos (CPO-D:12,88): necessidade de tratamentos especializados em próteses
(64%), necessidade de tratamentos simples (25%), necessidade de tratamentos de média
complexidade (10,9%).
- Distribuição dos trabalhadores da construção/PB em 2014 por complexidade de tratamentos
odontológicos (CPO-D:11,65): necessidade de tratamentos especializados em próteses
(51,1%), necessidade de tratamentos simples (38,1%), necessidade de tratamentos de
média complexidade (10,8%).
- O SESI-PB realizou 2.154 consultas e 3.751 procedimentos em canteiros de obras para
trabalhadores (janeiro a novembro/2014).
- Ambiente de trabalho saudável é aquele em que trabalhadores e gestores atuam
conjuntamente para promoção da segurança, da saúde e do bem-estar de todos.

3.

ACIDENTES FATAIS POR QUEDA DE ALTURA - PROPOSTA DE AÇÃO
ESTRUTURANTE
Hélio propôs que uma comissão do CPR-PB concebesse uma ação estruturante, a exemplo do
Programa de Redução de Acidentes Elétricos, quanto às situações de queda de altura,

3.1.
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tendo em vista as últimas mortes nessas circunstâncias. A idéia ficou de ser amadurecida
no próximo ano.
4.
4.1.

ELEIÇÃO DA COORDENAÇÃO/2015 DO CPR-PB
Após algumas considerações, a eleição foi adiada para a primeira reunião do próximo ano.

5.
5.1.

ENCERRAMENTO
Hélio encerrou a reunião e convidou os presentes para a confraternização natalina. Lembrou
ainda que o CPR-PB retomará suas atividades em fevereiro de 2015;
Para constar, foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, vai assinada pelos
presentes

5.2.

COORDENAÇÃO
José Hélio Lopes (FUNDACENTRO-PE) - coordenador
Evan Holmes Neto – vice-coordenador
Maria Aparecida Estrela (Via Engª/Planc/AEST-PB)-1ªsecretária
Laercio Silva (ASTEST-PB) - 2º secretário
BANCADA DOS TRABALHADORES
Amanda Trajano (SINTRICOM-JP)
Edmilson da Silva Souza (SINTRICOM-JP)
Francisco Demontier dos Santos (SINTRICOM-JP)
BANCADA DOS EMPRESÁRIOS
Cléber de Jesus Oliveira (SINDUSCON-JP)
APOIO TÉCNICO / CONVIDADOS
Aleudson P. Urtiga Júnior (Repreng)
Cleber dos Santos (CREA-PB)
Daniely Rayane da Silva Nascimento (Brascon)
Daura Alves Diniz (Brascon)
Emilanir Gomes Maia (SESI)
Erika Patrícia Chianca (Unepi)
Erisson P. de Lima (Repreng)
Fábio Jose Franchin (SESI)
Fanoel Mota (técnico de segurança do trabalho)
Geraldo Gomes Silva
Márcio R. S. Espínola (engenheiro de segurança do trabalho)
Naná Garcez (Revista Edificar)
Nivaldo Barbosa (SINTEST-PB)
Rodrigo Magno M. Regis (Lumar Engenharia)
Suenne da Silva Barros (Conseg Construções)
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