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• Crescente demanda ao SUS:
MPT, MPE, MPF,
Pastoral do Migrante,

Audiências Públicas ...

ORIGEM DA DEMANDA

• Priorizado no I Seminário
Estadual de Implementação das
Resoluções da III Conferência Estadual
e Nacional de Saúde do Trabalhador
(CIST/CES-SP Praia Grande/set06)

• Priorizado nas Capacitações Básicas de VISAT



ETAPAS DA ELABORAÇÃO DO PROGRAMA

Criação do 

GT CANAVIEIROS

Elaboração do 

PPVISAT 
CANAVIEIRO

Eixo III – PDVISA-
Vigilância Sanitária no 
Contexto da Atenção 

Integral à Saúde

Priorização

PES  2008-2011

PAS-E 

PAVISA



PROGRAMA PAULISTA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALH ADOR CANAVIEIRO
PPVISAT CANAVIEIRO

OBJETIVO

Padronizar, sistematizar e implantar procedimentos de Vigilância Padronizar, sistematizar e implantar procedimentos de Vigilância 

em Saúde do Trabalhador no SUS/SP, visando eliminar e/ou 

controlar os riscos à saúde do trabalhador do setor canavieiro



• Eixo VI: Desenvolvimento de serviços e ações de saúde para segmentos da população 
mais vulnerável

• Objetivo 21: Prevenir riscos e agravos em trabalhadores do setor canavieiro

PLANO ESTADUAL DE SAÚDE 2008-2011

• Projeto VIII.11: Atenção Integral à Saúde do Trabalhador 

• Subprojeto VIII.11.2: Controle Sanitário dos riscos à saúde nos processos produtivos 

• Objetivo do Subprojeto: Intervenção sobre os processos produtivos para a redução 
de riscos à saúde.

PLANO DE AÇÃO DE SAÚDE ESTADUAL

de riscos à saúde.

• Ação: Implementar as atividades do PPVISAT Canavieiro.

• Estratégias: Pactuar com gestores Municipais; Capacitar profissionais de Vigilância; 
Estabelecer prazos e fluxos de informações; Disseminar conhecimentos; Definir e 
padronizar inspeções; Definir cronogramas de inspeções

• Anexo I: Ações Estratégicas

• Objetivo  4: Controlar o risco sanitário nos locais de trabalho

• Meta: 100% do PPVISAT- Canavieiro implementado

PLANO DE AÇÃO DE VISA 2008-2011



PROGRAMA PAULISTA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALH ADOR CANAVIEIRO
PPVISAT CANAVIEIRO

IDENTIFICAR o 
UNIVERSO 

CADASTRAR no SIVISA 
usinas e alojamentos

de trabalhadores do 
setor canavieiro

Estabelecer as 
ARTICULAÇÕES 

INTERINSTITUCIONAIS

AÇÕES

CAPACITAR os 
profissionais de CEREST, 

Vigilâncias Sanitária e 
Epidemiológica

Aprimorar/desenvolver 
INSTRUMENTOS 

TÉCNICOS E LEGAIS

INSPECIONAR os locais 
de trabalho

Aperfeiçoar 
INDICADORES E 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO das ações

DISSEMINAR 
INFORMAÇÕES 

pertinentes às ações



5.400.823 ha de ÁREA DE CANA distribuídas por 484 (75%) 
municípios da área de abrangência de 22 GVS/SGVS 



Fonte: www.agricultura.gov.br

198 USINAS por 147 (22,6%) municípios da área de 

abrangência de  22 GVS/SGVS

102 processos 
administrativos 

instaurados
148 usinas de açúcar 

e/ou álcool 
inspecionadas



“Vigilância das Condições de Hidratação e Qualidade da 
Água do Trabalhador Canavieiro”

PPVISAT CANAVIEIRO / PRO-ÁGUA
2008

•Saúde do Trabalhador e Meio

•182 usinas

•Inspeção em lavouras de 140
usinas

•Saúde do Trabalhador e Meio
Ambiente

•Instituto Adolfo Lutz e laboratórios
da rede de saúde pública

•Grupos de Vigilância Sanitária

•VISA municipais

•CEREST Regionais

usinas

•229 turmas de cortadores

•Coleta e análise de água em
lavouras de 154 usinas

•335 amostras de água coletadas: 314
ônibus; 4 caminhões-pipa ; 17 outros
locais

•330 ônibus inspecionados



Como a água chega ao trabalhador...

SAC
SAA

Reabastecido por caminhões

Na lavoura



Parâmetro Amostras Detalhamento Desacordo

Total 318 --

Colif totais 316 14%

Colif. term. 316 8%

Amostras de água em desacordo com a Portaria 518/04

•318 amostras coletadas em ônibus e caminhões-pipa: 

•38% (121 amostras) de soluções alternativas coletivas – SAC;

•62% (197 amostras) de abastecimento público;

Colif. term. 316 8%

Cor 308 2%

Turbidez 289 1%

Cloro Residual Livre
310

Ausência  - 0mg/L 11%

Abaixo de 0,2 mg/L (mínimo rede) 23%

Abaixo de 0,5 mg/L (mínimo transporte) 40%

Fluoreto 303 (183 
SAA)

SAA =0,6 a 0,8 mg/L 43% SAA

Nitrato 244 0,003%



•Reservatórios localizados nos ônibus de

transporte;

•Refrigeradores sem acesso para

higienização;

•Motorista responsável pela limpeza dos

reservatórios, quase sempre sem

treinamento.

•Sujidades dentro dos reservatórios. Não realizavam limpeza sistemática

•Reservatórios vedados ou com entradas que dificultavam o acesso à limpeza.

•Mecanismo de refrigeração dos reservatórios de água avariados ou desligados.

•Torneiras localizadas na parte inferior da lataria, sem proteção, próximas aos
pneus, sujas de terra. Não faziam higienização prévia ao consumo.

•Problemas no reabastecimentos dos galões, em função da própria organização do
trabalho.trabalho.

•Qualidade da água não atende aos padrões de potabilidade;

•Quantidade de água oferecida é insuficiente para a hidratação dos cortadores;

•Normas insuficientes;

•Captação da água em SAC rural – maior possibilidade de coletar água 
potencialmente contaminada por agrotóxicos.



Grupo de Trabalho
Condições Sanitárias e de Trabalho em Frentes de Tr abalho

� Padrões de qualidade da água, exames de laboratório pela empresa e controle da

vigilância;

� Reservatórios - equipamentos, refrigeração, higienização, operação de

abastecimento, quantidades e volume dos reservatórios;abastecimento, quantidades e volume dos reservatórios;

� Distribuição de água e alimentos;

� Alimentação, conservação, acondicionamento, qualidade, consumo, etc.

� Insolação e áreas de vivência, sanitários, refeitórios, locais para descanso,

intervalos, sombras, etc.

� Educação do trabalhador e de trabalhadores da saúde.





ALOJAMENTO



• Resolução SS nª1/2008, Grupo de Trabalho visando à elaboração de Norma
Técnica

•Resolução SS nº2/2008 , cadastramento, no SIVISA, dos alojamentos das usinas
do Setor Canavieiro.

• Inclusão no Anexo IX da Portaria CVS-4/11 a relação de documentos para
solicitação CEVS

• Lei Estadual nº 13.559/2009, estabelece exigências para a utilização de
alojamento ou moradia por trabalhadores rurais.

•Portaria CVS-31/2008, Consulta Pública•Portaria CVS-31/2008, Consulta Pública

• Portaria CVS-12/2009, Norma Técnica que estabelece os critérios para instalação
de funcionamento dos alojamentos de trabalhadores rurais do setor sucroalcooleiro
e demais trabalhadores rurais.

ALOJAMENTO DE TRABALHADOR RURAL 
�habitação coletiva especialmente construída ou edificação adaptada para esse fim, 

�disponibilizada pelos empregadores, 

�destinada ao repouso dos trabalhadores alojados entre as jornadas de trabalho, 

�instalada no ambiente rural ou no ambiente urbano.
(item 3.1. Portaria CVS nº 12/2009)



Lei 13559/09



13ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE

Eixo III :  A participação  da sociedade na efetivação do 
direito humano à saúde  

Proposta  Nº 89: 

Que o ConselhoNacional de Saúdeproponha ao GovernoQue o ConselhoNacional de Saúdeproponha ao Governo
Federal que promova articulação entre Ministério da
Saúde, Ministério do Trabalho, Ministério Público,
Ministério da Agricultura, dentre outros, o estabelecimento
de política para coibir pagamento por produção aos
cortadores de cana por ser uma das formas de trabalho
mais desumanas e perversas, pois o trabalhador temseu
ganho atrelado à sua força de trabalho, o que está levando à
morte por exaustão nesse setor produtivo; visando garantir
a dignidade desses trabalhadores.



Simone Alves dos SantosSimone Alves dos Santos
ssantos@cvs.saude.sp.gov.br

Diretora Técnica
DVST/CEREST


