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REUNIÕES

• Foram realizados 7 Reuniões Ordinárias
(94º/100º), debatendo cerca de 12 temas
diferentes a partir da solicitação das diversas
entidades que compõem a CISTT Nacional;



CISTTÃO

• Foram realizados 3 Encontros Nacionais 2016,
2017 e 2018, o famoso CISTTÃO com média de
230 participantes e debatendo em torno de 15
temas diferentes de interesse do conjunto das
CISTTs, sendo que o último, o 9º CISTTÃO,
aconteceu com verbas provenientes em sua
grande maioria do orçamento do próprio
Conselho Nacional de Saúde.



CISTTs DESCENTRALIZADAS

• Houve o aumento de 27 CISTTs (Municipais e
Estaduais, 9 por ano), sendo que em Janeiro de
2016 tínhamos 155 e atualmente, em Dezembro
de 2018, contamos com 182 comissões em pleno
funcionamento;



PUBLICAÇÕES

• Elaboramos a Cartilha da CISTT Nacional com 12
mil exemplares para ampla divulgação e
distribuição por todo Brasil;



PARCERIAS

• Firmamos parceria com a CGST/DSAST/SVS e com
o DIESAT para qualificação da atuação dos
Conselheiros de Saúde em matérias relacionadas
com Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora por
meio das Oficinas de Formação em todo território
nacional (item pauta de ontem – já demonstrado);



CÂMARA TÈCNICA

• Criamos a Câmara Técnica da CISTT Nacional, com
o objetivo de (re)desenhar o modelo dos Centros
de Referência em Saúde do Trabalhador e da
Trabalhadora (CERESTs), bem como apresentar um
relatório/produto final com o intuito de explicitar
o papel dos CERESTs dentro da RENAST (Resolução
CNS nº 603/2018 – demonstrada no item de
pauta de ontem);



ATOS NORMATIVOS

• Foram aprovados 23 documentos normativos pelo
Pleno CNS originários de discussões e iniciativas
da CISTT Nacional, sendo 11 recomendações, 7
moções e 5 Resoluções;



PONTOS DE PAUTA – PLENO CNS

• 6 pontos de pauta de Reuniões Ordinárias do
Pleno do Conselho Nacional de Saúde, foram
discussões trazidas e apresentadas pela CISTT.



VIAGENS

• Foram realizadas 64 viagens (16 viagens em 2016,
22 viagens em 2017 e 26 viagens em 2018) por
membros da CISTT Nacional a fim de participarem
de eventos externos descentralizados a partir dos
convites, seja para fins de articulação política
(criação de comissões nos Estados e Municípios),
seja para visitação técnica (palestras, apoios, etc).



PARTICIPAÇÕES E ATIVIDADES ESTRATÉGICAS

• Fórum Intersindical da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora;

• II Seminário Internacional: Uma abordagem em Saúde do
Trabalhador

• Comitê Técnico de Assessoramento – CTA/SVS

• Fórum Social Mundial

• Rede Unida

• Abrascão

• Seminário Internacional de Saúde Ambiental e Agenda 2030

• 2ª Jornada Nacional em STT

• Seminário Preparatório com o Movimento Sindical para a 1ª CNVS



“Ninguém solta a mão de ninguém”

MUITO OBRIGADO!
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