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Nos dias 11 e 12 de novembro de 2015 ocorrerá o 

evento: V Fórum SIASS, no CEFET-RJ, Campus 

Maracanã das 09 às 16 horas. O evento, realizado 

pelo IFRJ, conta em sua comissão organizadora com 

a participação da FIOCRUZ, UFRJ, UFF, UFRRJ e 

INSS, nas gerências Centro e Duque de Caxias. O 

evento debaterá a atual conjuntura da saúde dos 

trabalhadores, em especial a promoção e a vigilância 

em saúde.

O SIASS (Subsistema Integrado de Atenção à 

Saúde do Trabalhador), instituído em 2009 pelo 

Decreto 6.833, tem por objetivo coordenar e 

integrar ações e programas nas áreas de assistência à 

saúde, perícia oficial, promoção, prevenção e 

acompanhamento da saúde dos servidores da 

administração federal, de acordo com a política de 

V Fórum SIASS: O momento brasileiro
da saúde do trabalhador

atenção à saúde e segurança do trabalho do servidor 

público federal. No IFRJ, em novembro de 2012, o 

IFRJ passou a ser uma Unidade SIASS.

Em 2008, foi organizado, no Rio de Janeiro, o 

Grupo de Implantação do SIASS. Este grupo, 

posteriormente, tornou-se o Fórum Permanente de 

Saúde do Trabalhador, constituído por servidores 

federais de diversas instituições. O grupo promoveu 

a criação do evento anual Fórum SIASS, que ocorre 

desde 2011, com sua primeira edição na UFRRJ.

O IFRJ tem um grande prazer em realizar este 

evento e convida a todas e todos servidores e demais 

interessados para que possam aprofundar seus 

conhecimentos sobre saúde do trabalhador e 

debater conosco o cenário e propostas para a área. 

Data:11 e 12 de novembro de 2015 das 9h às 16h

Local: Auditório 1 do CEFET – Av. Maracanã, 

229 – Maracanã - Rio de Janeiro

Inscrições pelo site:

 www.even3.com.br/forumsiass
Fórum Permanente de
Saúde do Trabalhador



Em comemoração ao mês destinado a campanha de 

prevenção do câncer de mama, o Setor de Saúde do 

trabalhador promoveu a palestra: “Câncer de mama: 

O que você quer saber?” para os servidores da Reitoria 

com o objetivo de estimular a prática do autocuidado 

corporal e a prática do auto-exame das mamas. 

Contamos com a presença da Thereza Christina 

Cypreste de Miranda, Mastologista, Membro Titular 

da Sociedade Brasileira de Mastologia, fundadora e 

diretora técnica da ADAMA.

A ADAMA é uma ONG dentre muitas que existem 

no Brasil voltadas para a causa "Câncer de Mama". 

Tendo sido fundada em 13 de agosto de 1996, foi 

considerada de Utilidade Pública Municipal desde 

2000, participante do Consenso de Mama 2004 do 

INCA. Um dos propósitos da ADAMA é quebrar a 

imagem negativa da doença, divulgar um local de 

acolhida e cuidado a pessoas com câncer de mama e 

multiplicar o saber sobre a possibilidade de superação.

Thereza Miranda destacou a importância da mulher 

Outubro Rosa no IFRJ

se cuidar desde sempre e principalmente após os 40 

anos. Apesar de fundamental, o auto exame das mamas 

não deve ser o único meio de diagnóstico precoce, a 

mamografia é fundamental para um diagnóstico 

completo e mais eficaz. 

O Câncer de Mama é hoje o segundo tipo de câncer 

mais comum entre as mulheres no mundo. Porém 

quando diagnosticado e tratado precocemente as 

chances de cura aumentam de forma expressiva.
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IFRJ mais saudável
O Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), 

juntamente com o setor do Serviço de Saúde do 

Trabalhador (SST), realizou, no dia 09 de setembro, na 

sala de reuniões da Reitoria, a atividade de promoção 

da saúde “10 passos para uma alimentação saudável”.

A iniciativa teve por objetivo proporcionar um 

momento de reflexão acerca das melhorias de uma 

alimentação saudável, de forma didática.

A nutricionista do campus Realengo Flávia 

Rodrigues ministrou a palestra e falou sobre os 

benefícios de uma refeição equilibrada. Os servidores 

presentes puderam degustar alguns produtos 

considerados mais saudáveis e indicados para adicionar 

em suas vidas, como biscoitos e sucos integrais, geleia 

de frutas vermelhas e torradas de vegetais.

"Uma alimentação correta, equilibrada, saudável e 

com suficiente aporte de calorias e nutrientes é 

fundamental para o bem estar e qualidade de vida. Boa 

alimentação aliada a hábitos saudáveis, como a prática 

de atividade física, são fatores fundamentais na 

promoção da saúde e prevenção de doenças”, disse 

Flávia.

Joana Machado, engenheira de Segurança do 

Trabalho, contou a experiência de participar da 

iniciativa: "Achei que as colocações da Flávia foram 

importantes, porque abordou assuntos bem práticos e 

que todos conseguiram entender, até quem não é da 

área. Pontos que os leigos podem adotar imediata-

mente no seu dia a dia".


