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ANÁLISE DO RESULTADO SOBRE A FIXAÇÃO DO QUADRO-SUSPEITO REALIZADO PELA JUNTA MÉDICA 
 
 

LISTAGEM  DO ENQUADRAMENTO 
 
[ X ] – Significa decisão final - confirma existir doença e/ou agravo, aguda e/ou crônica, que pode ser relacionada à 
exposição aos organoclorados e, a fixação do quadro-suspeito. 
 
[ I ] – Significa que pelo menos um dos três Peritos da Junta Médica fixou o quadro-suspeito ou então o avaliado por 
algum motivo não compareceu aos exames. 
 

��FIXAÇÃO  DO QUADRO-SUSPEITO�� 
 
A fixação do quadro-suspeito significa que o avaliado recebe o benefício da avaliação semestral de saúde durante toda 
sua vida e a assistência integral e adequada para o tratamento de todas as patologias que surgirem neste curso e estiver 
presente na lista de doença e agravo em conformidade com o Capitulo II do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC 
249/93 DA 1ª Vara Cível de Cubatão/SP). 
 
 
Benefícios que os trabalhadores e ex-trabalhadores da Rhodia-UQC e também de empreiteiras (pessoa física ou 
jurídica) obtiveram em função dos direitos conquistados pelo Ministério Público e fixados no Termo de Ajustamento de 
Conduta (TAC 246/93 da 1ª Vara Cível de Cubatão): 
 
 

1. Ao benefício da avaliação de enquadramento ou não no quadro-suspeito: deve ter em mãos ou fazer exame 
para verificação do hexaclorobenzeno (HCB) no organismo; 

 
2. Ao benefício da avaliação semestral por toda sua vida: ser enquadrado do quadro-suspeito após a primeira 

avaliação ou vier a sofrer de doença que esteja presente na lista de doença ou agravo pela Junta Médica.    
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3. Ao beneficio do tratamento total e adequado: Estar sofrendo ou vir a sofrer de alguma doença e/ou agravo, 

aguda ou crônica que esteja presente na listagem elaborada pela Junta médica ou possa se relacionada a 
exposição às substâncias organocloradas.  

 
4. Ao benefício da continuidade de garantia de emprego ou de readmissão na condição ex-novo:   Estar 

acometido de doenças e/ou agravo, aguda ou crônica, que esteja relacionada na lista elaborada pela Junta Médica 
ou possa ser relacionada à exposição aos organoclorados. Neste caso antecede ou será automática a avaliação e 
a fixação do quadro-suspeito. 

 
Para acessar a lista de doenças visite:  

http://www.acpo.org.br/tac/lista_doencas.pdf  
  

 
Para acessar o TAC 249/93 visite: 

http://www.acpo.org.br/tac/tac_249_93.pdf 
 
 
Para acessar a relação completa dos trabalhadores que estão no quadro-suspeito clique no link abaixo - (está lista foi 
divulgada em 1998, posteriormente outros trabalhadores avaliados tiveram também o enquadramento) 
 

http://www.acpo.org.br/tac/quadro_suspeito.doc 
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