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COMITÊ GESTOR LOCAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 
(Portaria nº.47/2019/SGP) 

 
ATA Nº 2.2019 - REUNIÃO DE 14/8/2019 

 

1. IDENTIFICAÇÃO: 

DATA: 14/8/2019 

HORÁRIO: 10 horas 

LOCAL: Gabinete da Desembargadora Joicilene Jerônimo Portela 

 

2. PARTICIPANTES: 

Desembargadora do Trabalho Joicilene Freire - Membro representante do 2º Grau e 
Presidente 

Juiza Yone Silva Gurgel Cardoso - Membro representante do 1º Grau 

Maria do Socorro Chaves de Sá Ribeiro - Representante da Área de Gestão de Pessoas 

Nilcicleide das Chagas Mendonça - Representante da Área de Saúde 

Carolina Jean Pinheiro - Psicóloga - Representante da Área de Saúde 

Luis Cláudio dos Santos Correa - Representante dos Servidores 

 

3. PAUTAS: 

3.1. SEMANA DE SAÚDE. 

3.2. OUTROS ASSUNTOS QUE OCORREREM 

3.3.  PRÓXIMA REUNIÃO DO COMITÊ 

 

4. ASSUNTOS TRATADOS: 

4.1. SEMANA DE SAÚDE DO TRT11 

4.1.1. A Semana de Saúde do TRT foi a principal pauta da segunda reunião do Comitê 
Gestor Local de Saúde. 

4.1.2. Em razão da saída da Dra. Maria de Lourdes Guedes Montenegro, juíza titular da 
16ª Vara do Trabalho de Manaus, a Desembargadora Joicilene fez a apresentação da Dra. 
Yone Gurgel Cardoso, informando que a juiza titular da Vara do Trabalho de Manacapuru 
irá compor o Comitê Local de Saúde como membro representante do 1º grau.  
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4.1.3. Após a apresentação, a Dra. Yone pediu para ser contextualizada nas ações da 
Seção de Saúde, informando desconhecer os serviços prestados pela Unidade de Saúde, 
além da atividade assistencial. 

4.1.4. A Diretora da SGPES Maria do Socorro Chaves Ribeiro fez um relato falando das 
principais ações que fazem parte do planejamento e que a Seção vem desenvolvendo, tais 
como: 

a) Programa de Promoção e Proteção à Saúde, onde estão inseridas as seguintes ações: 

1. Campanhas de vacinação contra gripe; 

2. Palestras Educativas e Informativas - já foram feitas as seguintes palestras: 
"ERGONOMIA NO TRABALHO COM COMPUTADORES" e "SAÚDE MENTAL NO 
TRABALHO"; 

3. Publicação de Boletins mensais com enfoque nas temáticas nacional e mundial de 
saúde, tais como: Outubro Rosa, Novembro Azul, Dia mundial sem Tabaco, etc.. 

4. Análise de dados dessas ações para aferir o alcance e a efetividade delas. 

b) Inclusão da SAÚDE BUCAL nos exames períódicos - o PCMSO - ação foi adiada com a 
aposentadoria do Dr. Ivan e a suspensão de novas nomeações; 

c) Análise do Ambiente de Trabalho - esse trabalho vem sendo realizado por demanda, 
uma vez que a existência de apenas um médico do trabalho, inviabiliza a atuação mais 
efetiva; 

d) Distribuição de material ergonônico (mouse pad, teclado pad e apoio de pés) - a 
distribuição desse mateiral teve início em 2018 e concluído em 2019, sendo entregue em 
todas as Unidades do TRT; 

d) Análise dos afastamentos para tratamento de saúde, com prazo superior a 720 dias, 
para fins avaliação da capacidade laborativa de magistrados e servidores - a Junta 
Oficial em Saúde já está fazendo a análise e o encaminhamento necessário, conforme a 
avaliação caso a caso; 

e) Projeto Resolução de Conflitos - trabalho específico da psicologia, onde a psicóloga 
Carolina Pinheiro vem desenvolvendo ações como: Atendimento psicológico; Roda de 
Conversas nas Varas do Trabalho de Manaus; e em parceria com o NUPEMEC/CEJUSC foi 
implementado o projeto "Mediador em Foco", objetivando possibilitar sensação de 
amparo e segurança na atuação dos mediadores no TRT; 

f) No TELETRABALHO, a psicóloga e o médico do trabalho foram os responsáveis pela 
elaboração da CARTILHA com as diretrizes gerais dessa atividade.  

 

4.2. SOBRE A SEMANA DE SAÚDE 

4.2.1. O planejamento da Semana de Saúde prevê a institucionalização desse projeto 
para ser realizado anualmente em todas as Unidades do TRT; 
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4.2.2. Este ano, como projeto piloto, as principais ações da Semana de Saúde serão 
realizadas no Fórum Trabalhista de Manaus e no nas Unidades da Praça 14; 

4.2.3.  Período de realização em 2019: 4 a 8 de novembro de 2019, horário de 8:00 
às 12:00 

            -  Fórum Trabalhista de Manaus - de 2ª  a  6ª feira 

            -  Sede Administrativa - 4ª a 6ª feira            

4.2.4.  Ações previstas para a Semana de Saúde: 

- Vacinação; 
- Teste rápido (HIV, sífilis e hepatites); 
- Exame de glicemia; 
- Medida de PA, peso, altura, circunferência abdominal; 
- Massagem rápida (relaxante); 
- Palestra educativas. 
 

4.2.5.  Parceiros: SEMSA/UNIODONTO/AMATRA/SITRA-AM/Outros 

4.2.6.  Foram definidos 2 (dois) temas para as palestras da Semana de Saúde, que 
serão realizadas na 6ª feira, dia 8/11/2019, uma em cada prédio da realização: 

            - Gestão das emoções; 

            - Uso das redes sociais 

 

5.    OUTROS TEMAS QUE OCORRERAM: 

5.1. A Desembargadora Joicilene questionou a escala de atendimento médico, indagando 
a falta de médico no dia da ocorrência com a Desembargadora Maria de Fátima; 

5.1.1. A servidora Nilcicleide Mendonça, Chefe da Seção de Saúde, confirmou a falta 
de médico no ambulatório da Sede,  justificando a ausência do profissional da escala 
daquele dia, que não compareceu por problemas de saúde; 

5.1.2. Foi esclarecido também sobre a ocorrência com a Desembargora Maria de 
Fátima, que a Chefia da Seção de Saúde estava ciente e que a conduta do técnico de 
enfermagem, em acompanhar a paciente ao hospital, foi correta e mais apropriada 
para aquela situação; 

5.1.3. A Chefia da Seção de Saúde ressaltou ainda que, eventualmente, situações 
pontuais como essa poderão ocorrer, pois mesmo com 7 (sete) médicos no quadro 
do TRT, as ausências por motivo de férias, cursos externos, licenças capacitação e 
licenças médicas, são inevitáveis; 

5.2. A Dra. Yone registrou a presença de baratas no posto de trabalho da garagem do 
prédio-Sede, tendo inclusive, apresentado um video da constatação.  
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5.2.1. O servidor Luis Cláudio Corrêa, presente na reunião e que trabalha no Setor 
responsável, ficou de levar o assunto ao conhecimento da Chefia da Seção de 
Manutenção de Bens Móveis e Imóveis. 

5.3. O representate dos servidores, Luis Cláudio, indagou da Diretora da Secretaria de 
Gestão de Pessoas, sobre os critérios para o cálculo da márgem consignável referente aos 
planos de saúde.   

6.   DELIBERAÇÕES SOBRE AS AÇÕES DE SAÚDE: 

6.1. Publicação semanal do Boletim de Saúde - responsável: Seção de Saúde; 

6.2. Solicitar à Presidência uma ABA no Portal do TRT para a divulgação do Boletim de 
Saúde - responsável: Presidente do Comitê; 

6.3. Minutar a RA para institucionalizar a Semana de Saúde - responsável: Secretaria de 
Gestão de Pessoas; 

6.4. Convidar os inativos para a participação na SEMANA DE SAÚDE - responsavel: Seção 
de Saúde; 

6.5. Minutar Ofício em nome da Presidente do Comitê para a UNIODONTO - Responsável 
pela minuta - Seção de Saúde; 

6.6.  Envio de Ofício à Presidência indicando a Dra. Yone Cardoso e o Dr. Evandro Miola 
para a participação no 2º Seminário sobre Saúde de Magistrados e Servidores, em 
Brasília, período de 4 a 6 de setembro de 2019 - responsável: a Presidente do Comitê; 

6.7.  Notificar a Seção de Manutenção de Bens Móveis e Imóveis sobre o video das 
baratas encontradas na garagem do prédio-Sede - responsável: ???; 

 

7.  ENCERRAMENTO 

Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião às 12 horas, com o 
agradecimento da Desembargadora Joicilene a todos os participantes, ficando deliberado 
a nova reunião para o dia 13/9/2019, ás 9:00 horas da manhã. 

 

Manaus, 14/8/2019 

 

8.  PARTICIPANTES: 

 

Desembargadora do Trabalho Joicilene Freire 
Membro representante do 2º Grau e Presidente 
 
 
Juíza convocada Yone Silva Gurgel Cardoso 
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Membro representante do 1º Grau  
 
 
 
Maria do Socorro Chaves de Sá Ribeiro 
Representante da Área Gestão de Pessoas 
 
 
Nilcicleide das Chagas Mendonça 
Representante da Área de Saúde 
 
 
Carolina Jean Pinheiro 
Psicóloga - representente da Aérea de Saúde 
 
 
Luis Cláudio dos Santos Corrêa 
Representante dos servidores 


