
RELATÓRIO – AMAZONAS/MANAUS 
Devolução da 3º Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador 

 
Local: Hotel Da Vinci, Manaus. 
 
Data: 17 e 18 de maio de 2006. 
 
Promoção e organização: COSAT/MS (Coordenação da Área Técnica de Saúde do 
Trabalhador/ Ministério da Saúde), Secretaria de Estado da Saúde através do CEREST 
(Centro de Referência em Saúde do Trabalhador do Estado do Amazonas). 
 
Número médio de participantes: média de 35 participantes, principalmente funcionários 
públicos de órgãos municipais (Secretarias de Saúde), estaduais (Secretaria de Estado da 
Saúde) e federais (IBAMA, DRT, INSS) e 3 representantes sindicais.  
 
Coordenação e apoio: Maria da Graça Hoefel, Maria da Graça Jacques e Renata Souza 
Távora. 
 
 
Descrição 
Primeiro Dia (Manhã) 
 As atividades iniciaram com a abertura dos trabalhos pela Secretaria Executiva da 
Secretaria de Estado da Saúde, estando também presentes à mesa representantes do Ministério 
da Saúde, do INSS e do Centro de Referências Estadual em Saúde do Trabalhador. A seguir, 
Dra. Maria da Graça Hoefel apresentou uma exposição dialogada sobre o mundo do trabalho e 
o perfil dos participantes da 3ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador (CNST). Os 
participantes interagiram com a expositora, definindo termos (como globalização e 
tecnologia) e relatando experiências concretas de trabalho e suas implicações sobre a saúde 
dos trabalhadores. (Entre as experiências relatadas se destaca a exposição feita por duas 
participantes oriundas da cidade de Parintins. A cidade é conhecida por uma festa popular 
folclórica em que duas agremiações se apresentam. A confecção de alegorias e adornos 
utilizados se faz em galpões com péssimas condições de trabalho). Após troca de 
experiências, foi apresentada a metodologia de trabalho proposta para o Encontro. 
 
Primeiro Dia (Tarde) 
 As atividades da tarde iniciaram com a apresentação dos participantes, a localização de 
seus municípios de origem em um mapa artesanal do estado e a identificação do principal 
problema de saúde da região em que o município se localiza. Apresentaram-se representantes 
dos municípios de Manaus, Alvarães, Borba, Tefé, Barcelos, Tocantins, Apuí, S.Paulo 
d’Olivença, Corai, Itacotiára, Autazes, Nova Olinda e Parintins. Foram priorizados problemas 
abrangentes de saúde pública como saneamento básico, poluição dos rios, lixo, poluição do ar, 
etc., sendo que problemáticas relacionadas com a água foram muito citadas. Dessas, 
procurou-se identificar as mais diretamente envolvidas com a saúde dos trabalhadores, sendo 
apontadas a contaminação das águas por agrotóxico e as implicações da poluição dos rios na 
saúde dos pescadores (atividade econômica muito comum no estado). Também foram muito 
citadas problemáticas relacionadas com as LER/DORT, destacando-se a sua ocorrência entre 
trabalhadores do distrito industrial, embora também comuns entre os trabalhadores em geral. 
Em seguida se organizaram três grupos de trabalho para identificar causas e conseqüências de 
cada um dos problemas priorizados: GT1 – contaminação das águas por agrotóxico; GT2 – 
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saúde do pescador; GT3 – LER/DORT. Os GTs encerraram suas atividades às 18 horas, 
reservando-se a manhã do dia seguinte para as apresentações. 
 
 
Segundo Dia (Manhã) 
 As atividades do 2º dia se iniciaram com a apresentação para a Plenária, pelos 
coordenadores dos GTs, da síntese das discussões de cada grupo. Utilizaram cartazes 
elaborados por cada grupo. Em seguida, a Dra. Maria da Graça Hoefel apresentou uma 
planilha com as deliberações da 3ª CNST, explicando aos presentes a sua utilização. Para 
exemplificar, elegeu as deliberações sobre meio ambiente (77 deliberações) e LER/DORT, 
deliberações estas diretamente relacionadas com os problemas priorizados pela Plenária. Foi 
formada uma dupla de trabalho (Sheila Maria Garcia da Silva - 
SEMSA/SINDSAUDE/CES/AM e Maria das Graças Silva Andrade -SINDSAUDE/AM 
SUSAM/CES ou Maria das Graças Soares Feitosa – CMS/MAO) para estudar melhor as 
deliberações sobre essas questões. Foi, também, constituído um grupo com o objetivo de 
elaborar um projeto de pesquisa sobre o significado do trabalho e as condições de trabalho dos 
envolvidos na confecção de alegorias e adereços para o Festival Folclórico dos Bois Bumbá 
de Parintins. Os participantes restantes da Plenária retornaram aos seus GTs de trabalho para 
elaborarem planos de trabalho para cada um dos problemas priorizados. 
 
Segundo Dia (Tarde) 
 A primeira atividade foi a apresentação à Plenária de uma síntese das Deliberações da 
3ª CNST referentes ao meio ambiente pela dupla que ficou encarregada desta tarefa. 
Assinalam que são muitas as Deliberações que envolvem agrotóxicos e que referem a Normas 
Reguladoras sobre o uso dessas substâncias. Citam, também, deliberações sobre Educação 
Ambiental e Desenvolvimento Sustentável. Destacam as seguintes Deliberações: 195, 196, 
197, 198,199, 210, 211, 212, 213, 214. A seguir é apresentado à Plenária o projeto de 
pesquisa elaborado (ver anexo) e os componentes do grupo que realizarão a investigação. 
Engajaram-se no grupo representantes do INSS e da DRT. 
 

Tabela 1: Grupo de Trabalho - Pesquisa 
 
Nome Entidade Município Telefones E-Mails 
Laura Jane 
Brasil da Silva 
(coordenadora) 

CEREST Manaus (92)81339740 
(92)36436357 

dralaurajane@ig.com.br

Maria Katriane 
Jacaúna 

SEMSA Parintins (92)91870456 
(92)35336615 

mkatriane@hotmail.com

Daizes 
Pimentel 

SEMSA Parintins (92)91582851 
(92)91129414 
(92)35334902 

daizes_cp@hotmail.com

Itamar de 
Andion 

IBAMA Manaus (92)91666530 
(92)36133081 

muller.andion@bol.com.br

Célia Maria 
Ferreira da 
Silva 

DRT Manaus (92)36640582 
(92)88045598 

celiamjgarcia@hotmail.com

Maria do Céu 
Almeida 

INSS Manaus (92)36334527 
(92)36442032 
(92)81143552 

mcguimaraes@vivax.com.br

Franceline UFAM Manaus (92)91668301 franxavier@ufam.edu.br
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Xavier Ferreira 992036322724/31
992036731520 

Maria da 
Graça Hoefel 

COSAT/MS Brasilia (61)33152610 gracahoefel@terra.com.br

Supervisão técnica: Maria da Graça Jacques – UFRGS – (51) 32171654, (51) 81579930 – 
fjacques@terra.com.br 
 
 

A seguir, os GTs fizeram as exposições de seus planos de ações referentes a cada um 
dos problemas priorizados. 

 
 
GT1. Água e agrotóxicos 

1. Identificar as instituições relacionadas ao problema (junho e julho) 
2. Formar parcerias - intersetorialidade (junho e julho) 
3. Dividir responsabilidade (junho e julho) 
4. Formar uma Comissão de execução das políticas em ST (junho e julho) 
5. Capacitação da Comissão Interdisciplinar (junho, julho, agosto e setembro) 
6. Sensibilização da população (agosto e setembro) 
7. Treinamento dos agricultores para uso correto de agrotóxicos (agosto, setembro, 

outubro e novembro) 
8. Fiscalização e controle da comercialização pelas Vigilâncias Sanitária e Ambiental 

(junho a dezembro). 
 

GT2. Água e pesca 
Em 2 meses: 
*Promover a saúde através da mobilização popular e da sensibilização dos três 
poderes. 

- Informações através dos meios de comunicação 
- Folders e cartazes 
- Palestras 
- Criação de Núcleos Permanentes, principalmente junto à Associação dos 

Pescadores. 
Em 6 meses: 
*Prevenção e ação 

- Ações educativas 
- Capacitar líderes e associados 
- Atendimento preferencial com agendamento 
- Orientação nutricional e de saúde 
- Implantação e criação de tratamento especializado 

*Análise permanente da água 
- Tratamento da água (flúor e cloro) 

*Acondicionamento adequado do lixo, por barcos de recreio, etc. 
- Fiscalização por órgãos competentes 
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GT3. LER/DORT 
Deliberação 158 
 
• 2 meses: projeto objetivando levantar trabalhadores com LER em Manaus e no 

estado do Amazonas (INSS, CEREST, Sindicatos). 
• 4 meses: capacitação dos profissionais da saúde/ previdência/ controle social/ 

Conselho de Saúde; elaboração de cartilhas. 
• 6 meses: Fórum Estadual para fortalecer o reconhecimento da LER/DORT como 

acidente de trabalho. 
 
 
Identificaram-se muitos procedimentos comuns, acordando-se pela elaboração de um 

plano de trabalho em conjunto. Houve, também, a apresentação de um projeto de pesquisa que 
está sendo desenvolvido  na Universidade Estadual do Amazonas, com apoio do CNPq (as 
águas do lago de Tefé é uma das suas prioridades), pelo Prof. Sérgio Luis Gianizella, que se 
engajou no GT que vai priorizar ações relacionadas à saúde dos pescadores. 

 A Plenária participou da construção coletiva de um plano de trabalho e do 
cronograma das atividades previstas, entregue aos participantes.  

Criaram-se 5 GTs constituídos por participantes da Plenária que se disponibilizaram a 
participar.  

 
GT1: Construção do material educativo sobre LER/DORT, meio ambiente 

(contaminação da água), agrotóxicos e saúde do pescador. 
Responsáveis:M. Verônica Souza Silva (LER/DORT) SEMSA/Manaus 
                       Sheila M. G.da Silva (Meio ambiente) SINDSAÚDE/AM 
                       Delmar José Hister (Agrotóxico) SEMSA/Apuí 
                       Eroquildes C. dos santos (Pescador) SEMSA/Tefé 
 
GT2: Levantamento do perfil epidemiológico dos portadores de LER/DORT no 

estado, com base nos dados da Previdência e do DATASUS. 
Responsáveis: Leila Maria Raposo Xavier Leite (INSS) 
                        Maria do Céu A. Guimarães (INSS) 
                        Luiz Nunes de Araújo (CEREST) 
                        Célia Garcia (Ministério do Trabalho) 
 
GT3: Levantamento do perfil epidemiológico por agrotóxicos, com base nos dados da 

Previdência e do DATASUS e elaboração de Proposta de Fiscalização e de Vigilância 
Ambiental. 

Responsáveis: M. do Perpétuo Socorro S. Oliveira (FVS) 
                        Leila Maria Raposo Xavier Leite (INSS) 
                        Maria do Céu A. Guimarães (INSS) 
                        Mircia Betânia Costa e Silva (UEA) 
                        Cláudia Tereza de Lima Rosas (CEREST) 
 
GT4: Discussão de uma proposta de atenção integral em saúde do pescador com a 

Associação dos Pescadores e grupo de pesquisa da UEA. 
Responsáveis: Tânia R. Miranda da Silva (SEMSA/Tefé) 
                         Rocilene M. Venâncio da Silva (SEMSA/Barcelos) 
                         Aldenilza Viana dos Santos (SEMSA/Barcelos) 
                         Eduardo Rivero de Toledo (CEREST) 
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                         Sérgio Luis Gianizella (CEST/UEA) 
 
 
GT5: Projeto de pesquisa em Parintins 
Responsáveis: Itamar de Andion (IBAMA) 
                         Maria Katriane Jacaúna (SEMSA/Parintins) 
                         Daizes Pimentel (SEMSA/Parintins) 
                         Laura Jane b. da Silva (CEREST) 
                         Maria da Graça Hoefel (COSAT) 
                         Célia M. Ferreira Garcia (DRT) 
                         M. do Céu Almeida Guimarães (INSS)              
 
 
Foi formada uma Comissão de 8 membros, para elaborar um projeto de trabalho a ser 

apresentado no Conselho Estadual de Saúde. Esta Comissão elegerá, posteriormente, 4 
membros para participarem de Encontro Nacional em Brasília.  
 No final, a Plenária avaliou o Encontro. Destacaram-se avaliações positivas, 
especialmente referentes à metodologia participativa. 
 

PROPOSTA FINAL APROVADA E CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 
 
18/05: Elaboração do projeto e do plano de trabalho, para aprovação no CES pela Comissão 
Geral. 
 
30/05: Apresentação no Conselho Estadual de Saúde do plano de trabalho e do projeto de 
pesquisa em Parintins. 
Responsável: Coordenação Estadual de Saúde do Trabalhador 
 
01/06 – Reunião no CEREST e formação de 5 GTs 
 
De 30/06 a 19/06; Participação nas Reuniões dos Conselhos Municipais para apresentação do 
projeto e construção da CIST em cada Conselho Municipal. 
 
01/06: Encaminhamento de convites para as entidades para a participação no Fórum 
Ampliado (IPAAM,IBAMA, SES, CONAMA, DRT, INSS, UFAM – Núcleo de Extensão, 
UEA – Museu de Água, Fundo Estadual de Saúde, ANA, FVS. 
Responsável: Antonio Augusto Albuquerque (CEREST) 
 
19/06 – 1ª Reunião do Fórum 

- Apresentação da proposta do material educativo 
- Avaliação das Reuniões dos Conselhos Municipais 
- Apresentação dos projetos de capacitação do controle social, trabalhadores do SUS, 

Ministério do Trabalho e sociedade civil organizada (pescadores, agricultores, 
sindicatos) e elaboração da agenda de capacitação. 

- Apresentação da proposta de pesquisa no município de Parintins. 
Responsável: Comissão Geral. 

 19/07 – 2ª Reunião do Fórum 
- Lançamento do material educativo 
- Apresentação do perfil epidemiológico dos portadores de LER/DORT no estado 
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- Capacitação do Protocolo de LER/DORT (META: implementação das Fichas de 
Notificação de LER/DORT). Público alvo: controle social, SUS e Fórum. 

Responsável: Comissão Geral. 
 
21/08 – 3ª Reunião do Fórum 

- Apresentação da proposta de Atenção Integral em saúde do Pescador 
- Capacitação em Agrotóxicos (META:implementação das Fichas de Notificação de 

LER/DORT). Público alvo: controle social, SUS e Fórum. 
- Avaliação dos projetos para apresentação no Encontro Nacional em Brasília. 
Responsável: Comissão Geral. 

 
SETEMBRO 
Participação no Encontro Nacional em Brasília 
Responsável: 4 membros da Comissão Geral 
Apresentação dos primeiros dados da pesquisa no município de Parintins 
Responsáveis: Laura Jane Brasil da Silva (CEREST) 
                         Maria Katriane Jacaúna (SEMSA/Parintins). 
 
Responsáveis locais:  

Tabela 2 : Nomes e informações pessoais dos membros da Comissão Geral 
 
 
Nome Entidade Município Telefone E-Mail 
Antonio 
Augusto 
Albuquerque 

CEREST Manaus  augustoalbuquerque@gmail.com

Ana Eli V. 
Guimarães 

Educadora do 
Controle 
Social 

   

Itamar 
Andion 

IBAMA Manaus   

José Dirlei de 
Brito 
Gimaque 

STI Plástico de 
Manaus 

Manaus 
 

  

Valdenora 
Cruz 
Rodrigues 

CES/AM-
usuária 

   

Raimunda 
Ribeiro de 
Lima 

CMS/Alvarães Alvarães   

M. das Graças 
Soares 
Feitoza 

CMS/Manaus Manaus   

Rui 
Guilherme 
Neves de 
Souza 

CES – Centrais 
Sindicais/AM 

   

Responsável pelo acompanhamento: Maria da Graça Jacques (fjacques@terra.com.br) e 
Renata Souza Távora (retavora@yahoo.com.br).  
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