
Editorial

  O Boletim Informativo do CEREST é um instrumento
de comunicação e divulgação das atividades e ações
da saúde do trabalhador  e da participação social  na
rede de atenção à saúde.

Nessa edição:

• Histórico do CEREST-Regional Guarulhos

• Os acidentes de trabalho no município de Guarulhos 

•  O Fórum do Alto tiete: Desafios constantes

• O trabalho para além dos muros do CEREST-GRU

• Conselho Gestor espaço de luta e democracia no
SUS

O HISTÓRICO DO CEREST REGIONAL 
GUARULHOS

O  CEREST  REGIONAL  DE  GUARULHOS  foi
inaugurado em 04 de junho de 2004 o CEREST
Regional Guarulhos iniciou suas atividades, tendo
sua  inauguração  em  20  de  dezembro  de  2006.
habilitado  em 29 de  agosto  de  2003  através  da
Portaria/SAS/n.250  e  Cadastro  no  CNES:
3296350. Atua na área de prevenção, promoção e
recuperação da saúde dos trabalhadores, urbanos
e rurais, formais e informais, em toda e qualquer
classe,  e  desenvolver  ações  para  redução  das
doenças  e  agravos  relacionados  ao  trabalho,
procurando  assim,  tornar  o  meio ambiente  de
trabalho  mais  saudável,  através  de  um
atendimento humanizado e acolhedor. 

O FÓRUM ALTO TIETE: Desafios constantes 

Desde  2004  com  a  implantação  do  CEREST
Regional  Guarulhos  foi  dado  início  à  reuniões
ainda  na  sede  da  extinta  DIR  III  em  Mogi  das
Cruzes, das quais participavam a coordenação do
programa da saúde do trabalhador e gerência do
CEREST, a articuladora da saúde do trabalhador
da DIR III  e  as equipes das VISA´s e VE´s  dos
onze municípios da região do Alto Tietê.A  partir de
2007 os encontros passaram a ser mensais com a
denominação de Fórum de Saúde do Trabalhador
do  Alto  Tietê.  A  cada  fórum um  dos  municípios
sedia o 
encontro  no  qual  são  discutidos  e  apresentados
temas diversos voltados para a segurança e saúde
do trabalhador  incluindo  palestras,  demandas  de
cada município, dados epidemiológicos, dinâmicas
de grupo, work shop entre outros, com a finalidade
de suprir  a carência apresentada de acordo com
os eventos ocorridos na região.
 Aqui estão as datas do fórum do Alto do tiete:

A participação nos Fóruns propiciou, de um modo
geral, a troca de vivências entre os profissionais de
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diversas  áreas  que  participam  dos  encontros
mensais,  criando-se  um  espaço  que  favorece  a
socialização das dificuldades
e experiências  dos seus integrantes no cotidiano
de sua prática no campo da saúde do trabalhador.
DADOS  EPIDEMIOLÓGICOS  DE  ACIDENTES
DE TRABALHO DO ALTO TIETE

Para  que  serve  os  dados  epidemiológicos?
Alguns  pensam  que  são  apenas  números,
dados  que  não   vão  usar  para  nada.  E  que
normalmente é muito fácil fazer a análise destes
números  em  diversas  fontes.  Os  dados
epidemiológicos  servem  para  sobretudo
publicizar  números  importantes  para  análise  e
construção de políticas públicas.

Desta  forma  publicizamos  alguns  dados  do
núcleo  de  epidemiologia  do  CEREST  Regional
Guarulhos dos agravos a saúde do trabalhador
do alto tiete.

PARA ALÉM DOS MUROS DO CEREST- REGIONAL 
GUARULHOS

Dentro das atividades desenvolvidas pelo 
CEREST- Regional Guarulhos está o trabalho do 
setor de educação permanente. No qual tem como 
objetivo criar estratégias de cursos, formações e 

oficinas voltadas aos trabalhadores(a),refletindo os
conceitos de saúde do trabalhador, com diversos 
setores.
Na última semana de Fevereiro ocorreu na 
construção Civil do Shopping Maia, diversas 
palestras aos trabalhadores da construção civil, 
refletindo e publicizando o dia internacional de 
lesões por esforços repetitivos(LER) ou distúrbios 
ósteo musculares relacionados ao trabalho 
(DORT), instituído pela OMS(Organização Mundial 
de saúde) desde 2000.

Tendo como objetivo informar as Empresas e 
Trabalhadores sobre a segurança e saúde do 
trabalhador e a necessidade da prevenção a 
doença e promoção a saúde.

CONSELHO GESTOR ESPAÇO DE LUTA E 
DEMOCRACIA NO SUS

 Os conselhos são espaços de participação 
permanente e tem caráter deliberativo, enquanto 
as Conferencias de saúde acontecem 
quadrienais(4 em 4 anos) e tem caráter consultivo.

As reuniões do Conselho Gestor do CEREST Regional 
Guarulhos acontecessem todas as últimas quinta-feira 
do mês a partir das 8:30 e são compostas por 
trabalhadores, sindicatos, usuários dos serviços de 
saúde e gestora.
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