
RELATÓRIO - PORTO VELHO/RO 
Devolução da 3ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador  

 
 
Local: Rondon Palace Hotel, Porto Velho. 

 
 

Data: 15 e 16/05 de 2006. 
 
 
Promoção e organização: COSAT/MS (Coordenação da Área Técnica de Saúde do 
Trabalhador / Ministério da Saúde), CES (Conselho Estadual de Saúde), Secretaria de Estado 
da Saúde através do CEREST (Centro de Referência em Saúde do Trabalhador do Estado de 
Rondônia).  
 
Número médio de participantes: 46 inscrições, representando CES, CEREST CIST 
(Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador), sindicatos, associações e organizações 
comunitárias de diversos municípios.  
 
 
Descrição 
Primeiro dia (Manhã) 

O evento iniciou com uma solenidade em que participaram o Coordenador do Centro 
de Referência Estadual em Saúde do Trabalhador (CEREST), o representante da Comissão 
Intersetorial de Saúde do Trabalhador (CIST), e a representante da COSAT/MS, Maria da 
Graça Hoefel. 

Após a abertura, foi proferida uma exposição dialogada sobre o mundo do trabalho, 
sob a responsabilidade da Dra. Maria da Graça Hoefel. Seguiu-se apresentando os objetivos e 
os desafios das plenárias estaduais de devolução e a metodologia a ser desenvolvida com a 
participação de todos os presentes, gestores e controle social.  

As primeiras intervenções dos participantes foram situadas nas questões referentes ao 
mundo do trabalho, especialmente questões relacionadas às mudanças tecnológicas e suas 
reflexões sobre o trabalho humano. Um exemplo citado por um participante foi com relação à 
economia do estado, em sua maioria agropecuária, e a existência de grandes maquinários no 
campo, com a conseqüente diminuição do número de trabalhadores, o que gera um enorme 
êxodo rural. 

Foi citado, também, pelos participantes da plenária, o trabalho indígena (artesanatos, 
roças de subsistência, extrativismo, mineração) que ocorre no estado, pela existência de 33 
povos, na maioria populações muito pobres sem distribuições coletivas de recursos. Além 
disso, também foi citada a atividade de garimpo, em especial, uma reserva de diamantes 
situada em terra indígena, com entradas clandestinas, onde acreditam que trabalham 100 a 200 
garimpeiros. 
 
 

Uma participante da plenária fez uma denúncia relatando a existência de um garimpo 
de ouro nas imediações do município de Nova Maporé, e a contaminação por mercúrio do 
manancial que abastece o município. Segundo a participante, o único Posto de Saúde da 
cidade está fechado desde outubro de 2005, a população local encontra-se desinformada e 
observa a ocorrência de mortes dos peixes nos rios da cidade. Informou que o Conselho 
Estadual de Saúde se comprometeu a visitar o local e defendeu sua causa como uma 

1 



prioridade para os planos de ações que seriam definidos. A plenária definiu 3 prioridades para 
aprofundar a discussão: acidentes de trabalho, exposição a agrotóxicos e contaminação da 
água por mercúrio. 

No final da manhã foi formada uma comissão que acompanhará o andamento do Plano 
de Ação do Estado. Os membros locais dessa Comissão serão responsáveis pelos grupos de 
trabalho (GT’s) a serem formados, manterão contato direto com cada GT e com os 
coordenadores de pesquisa representantes da COSAT: 
 
Tabela 1. Nomes e informações pessoais dos membros da comissão.(Ver dados Abson 
Praxedes) 

Nome Entidade Município Telefones E-mails 

Arnaldo 
Teixeira 

Sind. 
Servidores 
Federais 

Ouro Preto 
do Oeste 

(69) 9203-
1961 (69) 
3461-2801 

arnaldoesalete@hotmail.com

Brunhilde 
Schmidt 

Pastoral da 
Criança 

Novo 
Amaporé 

(69) 9961-
9303 (69) 
3544-3268 

irbruni2002@yahoo.com.br

irbrunhilde@hotmail.com

Carlos 
Paulo de 
Paula 

Lions Clube 
Ouro Preto 

Ouro Preto 
do Oeste 

(69) 9214-
3116 (69) 
3461-2339 

cp.Paula@bol.com.br 

Maria da 
Graça 
Jacques 

  P/COSAT* Porto 
Alegre/RS 

(51) 8157-
9930 (51) 
3217-1654 

fjacques@terra.com.br

Naderge 
Nazaré da 
Costa 
Moura 

Conselho 
Nacional de 
Saúde 

Porto Velho 

(69) 3216-
5286 

(69) 9902-
1967 

ces.rondonia@sesau.ro.gov.b
r 

Renata 
Souza 
Távora 

P/COSAT e 
UnB/CDS/Co
PEH* 

Brasília/DF 
(61) 9661-
6300 (61) 
3322-2550 

retavora@yahoo.com.br

Vanderlei 
Matias 

Sind. 
Trabalhadores 
Rurais 

Cacoal 
(69) 9285-
4604 (69) 
3443-3103 

van_matias2004@hotmail.co
m

sind_cacoal@ibest.com.br

* As pesquisadoras possuem vinculação por outros institutos de pesquisa e se apresentam para 
este trabalho também como representantes da COSAT/MS. 
 
 
 
 
 
Primeiro Dia (Tarde) 

Após o intervalo do almoço, os participantes se reuniram e puderam expor suas 
demandas, expectativas e idéias, iniciando dessa forma, a identificação das prioridades locais 
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em Saúde do Trabalhador. Cada participante se apresentou, dizendo seu nome, localizando 
seu  município de origem em um mapa artesanal, o problema de saúde e ambiente que  
considera prioritário e outras observações.  

Dessa maneira, apontaram-se as seguintes prioridades elencadas por municípios: 
 
Tabela 2. Problemas de cada município elencados pelos participantes. 

Município 
(habitantes)* Principal atividade econômica Problemas apontados 

Cacoal (75.988) 
Pecuária, lavoura permanente e 
temporária, a extração vegetal e 
silvicultura 

Utilização indiscriminada 
de agrotóxicos 

Castanheiras (4.110) Agropecuária e extrativismo de 
madeira Dengue e malária 

Guajará-Mirim 
(41.467) 

Agropecuária (baixa atividade 
agrícola, pela existência de 
grande área de reserva 
ambiental) 

Malária, hepatite, migração 
de bolivianos para 
atendimento de saúde no 
município, falta de RH na 
área da saúde 

Itapuã do Oeste 
(8.413) 

Agropecuária e extração de 
estanho Malária e dengue 

Jaru (55.840) agropecuária e grande bacia 
leiteira 

Contaminação do lençol 
freático por agrotóxicos, 
novos casos de malária 
importada, lançamento 
aéreo de veneno para 
desmatamento 

Nova Mamoré 
(19.496) 

Agropecuária, baixo 
extrativismo vegetal e madeira 

Malária, contaminação da 
água por agrotóxicos e 
metais pesados (garimpo), 
grande emigração, baixa 
assistência médica 

Novo Horizonte do 
Oeste (12.819) Agropecuária Utilização indiscriminada 

de agrotóxicos 

Ouro Preto do Oeste 
(40.757) 

Agropecuária, grande bacia 
leiteira, extrativismo de madeira 

Saúde do trabalhador de 
frigoríficos, aposentadorias 
precoces por doenças 
ocupacionais 

Pimenteiras do Oeste 
(2.617) 

Agropecuária, atividades de 
pesca e turismo 

Malária e atendimento de 
usuários de outros 
municípios 

Porto Velho (373.917) Agricultura, pecuária, extração 
vegetal, frigoríficos, indústria e 

Agrotóxicos, intoxicação 
por metais pesados, 
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comércio. doenças ocupacionais 
(surdez, amputações, 
LER), exploração de mão 
de obra, demissões por 
doenças ocupacionais, 
corrupção, saúde mental 
(dependência química, 
alcoolismo entre servidões 
da saúde e motoristas, 
isolamento das 
comunidades ribeirinhas, 
perda da cultura e da 
medicina tradicional e 
alcoolismo nas populações 
indígenas). 

Rolim de Moura 
(49.522) Agropecuária Doenças ocupacionais 

(frigoríficos) 

Theobroma (13.840) Agropecuária Malária e LER. 

Vale do Paraíso 
(10.354) Agropecuáia Agrotóxicos e 

administração pública 

Vilhena (63.947) Agropecuária 
Doenças ocupacionais 
(LER, acidentes de 
trabalho) 

*Fonte: IBGE – www.ibge.gov.br
 
 
 Após a exposição dos problemas de saúde e meio ambiente apresentados pelos 
participantes em seus municípios, os mesmo se dividiram em 3 grupos de trabalho (GT’s) de 
acordo com os três temas centrais discutidos e escolhidos para elaboração dos planos de 
ações: 

- GT 1. Agrotóxicos; 
- GT 2. Acidentes de trabalho; 
- GT 3. Substâncias químicas e metais pesados. 
Foram apresentados aos participantes os membros da comissão escolhidos 

anteriormente que se disponibilizaram a acompanhar e coordenar cada GT. Para essa etapa, os 
participantes foram aconselhados a discutirem os problemas elencados dentro do tema de cada 
grupo e posteriormente foram distribuídos cartazes e pincéis atômicos para que os 
participantes dos grupos escrevessem as principais causas e determinantes relacionadas com o 
tema escolhido. Uma pessoa por grupo relatou o processo de elaboração das causas e 
determinantes e os justificou. 
 
 
GT 1. Agrotóxicos 
 Motivos que levam ao uso de agrotóxicos: 

- Propaganda de incentivo por parte da indústria e do governo; 
- Falta de conhecimento e controle mais rígido nas vendas de produtos químicos; 
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- Uso de áreas impróprias para a agricultura, tornando necessário o uso de substâncias 
químicas para o preparo do solo e o combate às pragas; 

- Etc. (mais alguma sugestão da platéia) 
 Conseqüências causadas pelo uso do agrotóxico 

- Degradação do meio ambiente (contaminação do solo, lençol freático, atmosfera e 
destruição da camada de ozônio) 

- Debilitações físicas (perturbações neurológicas, problemas renais, cardíacos, 
pulmonares, impotência, esterilidade, entre vários outros); 

- Em casos de intoxicações graves, pode levar a morte. 
 Soluções sugeridas pelo grupo 

- Maior rigor no cumprimento da legislação vigente; 
- Campanhas contrárias ao uso do agrotóxico em todos os meios de comunicação falada, 

escrita e televisionada; 
- Incentivo maior por parte das três esferas do governo e órgãos competentes; 
- Controle biológico para pragas agrícolas e agropecuárias; 
- Exigência de exames periódicos com médicos especialistas através do SUS para 

averiguarmos possíveis contaminações por agrotóxicos nos trabalhadores (as) rurais. 
Que estes exames possam valer enquanto material de pesquisa para diagnóstico da 
saúde do trabalhador (a) e como base para denúncia contra determinados agrotóxicos 
que prejudicam a saúde (art. 12 da 1ª Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador); 

- Destinação adequada de embalagens de produtos químicos; 
 Desejo do grupo: 

- “Trabalhar sim, adoecer não!” 
 
GT 2. Acidentes de Trabalho 
 Causas: 

- Desinformação; 
- Falta de prevenção (EPI); 
- Falta de exames periódicos; 
- Carga horária excessiva (horas extras); 
- Falta de organização trabalhista; 
- Dependência química; 
- Arranjo físico inadequado; 
- Falta de qualificação, capacitação e treinamento; 
- Falta de direção defensiva; 
- Omissão; 
- Salário baixo; 
- Falta de fiscalização; 
- Busca de lucratividade e pressão da produtividade; 
- Número insuficiente de trabalhadores; 
- Medo de desemprego; 
- Desemprego; 
- Violação dos direitos dos trabalhadores. 

 Conseqüências: 
- Lesões permanentes; 
- Fraturas e amputações; 
- Contaminações; 
- Doenças mentais; 
- Mortes. 

 Soluções apontadas: 
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- Ofertas de serviços especializados no SUS para a demanda exigida. 
 
GT 3. Substâncias Químicas e Metais Pesados 
 

     Metal Pesado                            Garimpo                         doenças            

       (Mercúrio)                                                                        violência 

- ausência de EPI;                       - necessidade                     morte 

- desconhecimento das               - ambição                           prostituição 

conseqüências do uso do           - desinformação                  dependência 

mercúrio;                                     - aventura              química 

- falta de Programas de              - falta de qualificação          lavagem de  

educação ambiental;                     profissional                        dinheiro 

- atividade ilegal.                 corrupção 

                   degradação 

           ambiental 

 

 Após a exposição de cada grupo sobre as causas e conseqüências dos problemas 
relacionados aos temas escolhidos, os participantes puderam discutir com os outros grupos 
sobre as relações entre os três temas centrais, buscando uma visão mais holística das causas e 
dos determinantes que levam aos problemas de saúde em cada município. 

 Os temas de garimpo e agrotóxicos tiveram maior participação nas discussões e o GT 
3, acidentes de trabalho, relacionaram seu tema de forma intrínseca aos outros dois. 

Finalmente, na última parte do dia, foi feita a apresentação da Planilha Interativa para 
conhecimento das Resoluções da 3ª CNST e elaborada para facilitar o acesso e o 
entendimento de todos interessados. Os participantes acompanharam alguns exemplos, 
buscando as resoluções relacionadas na planilha através dos filtros e outros artifícios 
facilitadores. 

 O primeiro dia foi encerrado com 40 pessoas participantes. 

 

Segundo dia (Manhã) 
Nessa etapa, os participantes se reuniram novamente em seus grupos para iniciar a 

elaboração de planos de ações para tratar os problemas priorizados. Utilizaram seus cartazes 
com os determinantes e causas para descrever os impactos positivos e/ou negativos que um 
plano de ação poderia trazer para seus municípios. 

Tornou-se necessária a apresentação da Abordagem Ecossistêmica para a Saúde 
expondo a complexidade dos problemas apresentados e a necessidade de  olhar as relações e 
retroações que os problemas trazem entre si. Introduziu-se o conceito de transdiciplinaridade 
como uma proposta prática para o tratamento dos problemas, a importância da participação de 
todos atores envolvidos nos  processos decisórios dos planos de ações e também as questões 
gênero para garantir a eqüidade de ações. 
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 Após as reflexões e intensas discussões sobre cada tema, os participantes elaboraram 
propostas preliminares de ações com prazos previstos para 2, 4 e 6 meses. O GT 3 foi o 
primeiro a apresentar.  

GT 3. Substâncias Químicas e Metais Pesados 
 
Mês Ações 
1º - Fórum 

- Levantamento dos dados 
2º - Diagnóstico dos dados através de consultoria de fora do estado 

- Sistematização dos relatórios 
3º - Apresentação de dados – Fórum 

- Pactuação de mudanças 
- Elaboração de material educativo 

4º - Elaboração de um protocolo clínico e ambiental 
- Capacitação do SUS para avaliação da comunidade (Protocolos) 

5º - Avaliação da comunidade 
6º - Avaliação dos resultados 

- Reunião do Fórum para um novo plano de ações 

Impactos e Benefícios 

- Diminuição da morbi-mortalidade; 
- Controle da exploração indiscriminada; 
- Melhoria da qualidade de vida da população; 
- Conhecimento do perfil epidemiológico da população. 
 
 Os demais grupos se reuniram novamente para um melhor direcionamento das suas 
ações e foi pedido que o GT3 se incorporasse aos outros dois para auxiliá-los. 
  
 
Segundo dia (Tarde) 
 
GT1. Agrotóxicos – Construção de um plano de ação para a não utilização ou diminuição do 
uso de agrotóxicos. Exposição dos impactos e benefícios. 

Impactos 

- Descontentamento geral de produtores, agricultores e empresários; 
- Econômicos e sociais; 
- Cultural e consciência. 

Benefícios 

- Melhoria e qualidade de vida; 
- Econômicos a longo prazo; 
- Meio ambiente e todo ecossistema. 

Ações para colocar esse plano em prática 

- Ações interinstitucionais (GEISAT – Grupo Interministerial de Saúde do Trabalhador); 
- Criar campanhas educativas para esclarecimento e diminuição do uso de agrotóxicos; 
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- Incentivar o uso da agroecologia para erradicação de doenças (pragas) para a melhoria da 
produtividade e qualidade dos produtos agrícolas. 

Ações estratégicas 

- Criação de grupos de trabalho nas instâncias do controle social 

1º Mês – Criação de um grupo estadual para desenvolver ações sobre o uso de agrotóxicos (1º 
passo: entrar em contato com os organizadores do Fórum Permanente de Meio Ambiente) 

2º Mês – Mobilização junto a todos os conselhos de saúde municipais, para a formação de 
comissões de Saúde do Trabalhador. 

3º Mês e 4º Mês – Levantamento por essas comissões municipais dos produtos químicos 
utilizados em seus municípios e suas conseqüências na saúde. 

5º Mês – Promoção de campanhas educativas com os dados levantados pelas comissões 
municipais. 

6º Mês – Realização de um Fórum Estadual com a participação do controle social, para 
elaborar um Plano de Ação com base nos relatórios preliminares dos grupos de trabalho. 

GT 2. Acidentes de Trabalho

1º Mês e 2º Mês  
- Contratação via CEREST de consultoria para levantamento do diagnóstico em acidentes de 
trabalho no estado de Rondônia. 
- Criação dos Núcleos de Saúde dos Trabalhadores (NST); 
- Capacitação de multiplicadores dos NST (RH em emergência e urgência) sobre protocolo de 
acidentes de trabalho do Ministério da Saúde; 
- Confecção e distribuição de material educativo (folder, rádios, jornais); 
- Criação de equipes multidisciplinares para ampliar a disseminação das informações (ex.: 
teatros, palestras). 

3º Mês e 4º Mês 
- Sensibilização dos atores envolvidos em Saúde do Trabalhador: TEM, MPS, MS, empresas 
privadas, etc.; 
- Oferta de ações em Saúde do Trabalhador no SUS – preventivas, curativas, recuperadoras 
(ex.: atendimento psicológico, fisioterapêutico, etc.); 
- Pactuação com a Secretaria de Educação para introdução de noções de prevenção de 
acidentes de trabalho na grade curricular dos ensinos fundamental e médio. 
 
5º Mês e 6º Mês 
- Avaliação de normas de segurança nos setores produtivos pelos órgãos competentes; 
- Avaliação continuada das avaliações implementadas. 
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Acidentes de trabalho 

Redução 

Diminuição 
de gastos 

Maior 
produtividade 

Integração de 
órgãos 

MS, MPS e 
MTE 

Dados reais 
Unificação de 
informações 

 
 
 
 
 A seguir foram organizadas as atividades pactuadas para os três grupos de forma 
unificada e se realizou uma síntese geral das ações necessárias para os três grupos. 
Questionou-se se caberia unir os GT’s Agrotóxicos e Substâncias Químicas em um só plano 
de ação e a plenária decidiu em unanimidade, a unificação dos GT’s 1 e 3 e a manutenção do 
GT 2. 
 
Síntese geral das ações necessárias para os GT’s: 

1. Criação dos GT’s para os temas (Agrotóxicos e Substâncias Químicas e Acidentes de 
Trabalho); 

2. Diagnóstico (Conselho Estadual de Saúde, COREST, próprio GT’s); 
3. Protocolo e capacitações; 
4. Campanhas educativas; 
5. Avaliação ao final de 6 meses. 

 
PROPOSTA FINAL APROVADA E CRONOGRAMA DE ATIVIDADES  

 
 

16/05/2006 – Constituição de 2 Grupos de Trabalho (GT): um para acidente de trabalho e 
outro sobre exposição a substâncias químicas (agrotóxicos e metais pesados). 
 
Apresentação do Plano de Trabalho na Reunião do Conselho Estadual de Saúde (data 
própria) e constituição de um Fórum ampliado com participação de entidades federais, 
estaduais, municipais, controle social e outros. 
 
02/06/2006 –  (estabelecer o turno) 
- 1ª Reunião do Fórum Ampliado para apresentação e discussão do plano de trabalho e criação 
de  Núcleos sobre Saúde do Trabalhador nos Conselhos de Saúde. 
- Fórum solicita ao CEREST o diagnóstico sobre acidentes de trabalho e intoxicação por 
agrotóxico e metal pesado no estado com base nos bancos de dados da Previdência e do 
DATASUS, além de laudos ambientais sobre contaminação ambiental no estado (CEREST 
envia para o Fórum). 
 
02/06/2006 – (estabelecer o turno) 
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- Reunião dos GT’s com representantes do CEREST para a elaboração de material educativo 
de divulgação. 
 
04/07/2006 – (estabelecer o turno) 
- 2ª Reunião do Fórum Ampliado para apresentação pelo CEREST do diagnóstico levantado. 
 
04/07/2006 – (estabelecer o turno) 
- Capacitação dos Protocolos referentes aos agrotóxicos. 
Público alvo: Participantes do Fórum e do SUS 
Responsabilidade: CEREST 
META: Implementação das Fichas de Notificação para agrotóxicos. 
 
04/08/2006 – (estabelecer turno) 
3ª Reunião do Fórum Ampliado para lançamento do material educativo e discussão sobre sua 
distribuição. 
 
04/08/2006 – (estabelecer turno) 
Capacitação dos Protocolos referentes a acidentes de trabalho. 
Público alvo: Participantes do Fórum e do SUS 
Responsabilidade: CEREST 
META: Implementação das Fichas de Notificação para acidentes de trabalho. 
 
29/08/2006 – 4ª Reunião do Fórum Ampliado para avaliação. 
 
 Este cronograma foi disponibilizado a todos os participantes ao final da Plenária, após 
os agradecimentos e finalização da metodologia de devolução. 
 
Responsáveis locais: 
Nardege Nazaré da Costa Moura (coordenadora), Brunhilde Schmitd, Carlos Paulo de Paula, 
Vanderlei Matias, Arnaldo Teixeira (ver Abson Praxedes). 
 
Responsáveis pelo acompanhamento: Maria da Graça Jacques e Renata Moura Távora. 
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