
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:

 Os grupos de qualidade de vida: Rompendo com

o tratamento convencional. 

 Avançando na participação popular no 
CEREST: O conselho gestor. 

 As capacitações em saúde do trabalhador(a) na 
atenção básica: Reafirmando a integralidade.  

Os grupos de qualidade de vida: Rompendo 
com o tratamento convencional

 As  LER/DORT,  constituem a  principal  demanda
recebida  no  CEREST-Regional  de  Guarulhos.  De
forma  a  atender  os  trabalhadores  acometidos
por tais doenças, desenvolvem-se no CEREST, os
Grupos  de  Qualidade  de  Vida.  Nestes  grupos,
realiza-se  o  atendimento  fisioterapêutico  e
psicológico  simultaneamente.  Essas
intervenções,  trabalhadas  num  mesmo
momento,  propiciam a integração corpo/mente
do  indivíduo,  rompendo  com  as  formas  de
tratamentos convencionais em que o paciente é
tratado  individualmente  em  cada  modalidade.
Isso favorece a evolução dos trabalhadores, e os
estimula a serem mais ativos em relação ao seu

tratamento e melhora,  mudando a forma como
eles encaram sua doença.

Os grupos permitem aos participantes 
conhecerem recursos e estratégias de 
enfrentamento das limitações, da dor crônica e 
demais sintomas decorrentes das LER/DORT. Ao 
mesmo tempo, se torna um espaço onde é 
possível compartilhar sua trajetória ocupacional,
bem como suas experiências, não apenas em 
relação à sua vida laboral, mas também, social, 
familiar e afetiva. Essa vivência colabora para o 
resgate da autoestima, estimula o autocuidado e
propicia uma melhor qualidade de vida. Há 
aqueles que procuram engajar-se em 
movimentos de luta e conscientização dos 
trabalhadores e outro em outros aspectos da 
saúde do trabalhador.
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Avançando  na  participação  popular  no
CEREST: O conselho gestor e os sindicatos 

Em  19  de  outubro  foi  realizado  a  eleição  do
Conselho  Gestor  biênio  2018/2019  do  CEREST,
contando  com  a  participação  ampla  dos
trabalhadores(as)  da  unidade  e  usuários,
sobretudo  sindicatos  de  diversas  categorias  do
município de Guarulhos e Instituições, que tem
interfase com a saúde do trabalhador, como, por
exemplo  a  Previdência  Social/Agência
Guarulhos. Foram eleitos titulares e respectivos
suplentes.  É  importante  ressaltar  que  o
Conselho Gestor é deliberativo,  decide sobre as
questões  da  unidade  e  funciona  de  forma
permanente.  A participação  popular  é  marca
registrada  no  Sistema  Único  de  Saúde  –  SUS,
desde  a  8º  Conferência  Nacional  de  Saúde  em
1986. Ao longo do tempo, o Conselho de Saúde
e a participação popular  vem se aperfeiçoando
dentro  do  SUS.  Atualmente,  sua  função  é
planejar, avaliar, fiscalizar e controlar a execução
das  políticas  e  das  ações  de  saúde.  Portanto,
atua  junto  com a  equipe  no  planejamento das
ações  a  serem  desenvolvidas  nas  Unidades  de
Saúde.
Abaixo  relação  dos  conselheiros  eleitos  em
19.10.2017 para  o biênio 2018/2019 do Centro
de Referência em Saúde do Trabalhador. 

As capacitações em saúde do trabalhador (a) na 
Atenção Básica: reafirmando a integralidade do 
SUS

No segundo semestre de 2017, desenvolvemos em
Guarulhos  e  demais  municípios  do  Alto  Tietê,
dezenas de capacitações em saúde do trabalhador.
As  capacitações  têm  como objetivo promover  o
desenvolvimento  das  ações  em  Saúde  do
Trabalhador na rede de saúde, visando à prevenção
de  acidentes  de  trabalho  e  de  adoecimentos
causados pelo trabalho, bem como a realização de
encaminhamentos com maior resolutividade para o
trabalhador que é atendido no SUS. O público-alvo
das  capacitações  foram  os  profissionais  dos
serviços  de  Atenção  Básica,  profissionais  que
atuam  em  Unidades  Básicas  de  Saúde  –  UBS  e
Programa Saúde da Família – PSF. Foram realizadas
40 turmas, capacitando 1.038 profissionais.
No  primeiro  semestre  de  2018  capacitaremos  os
profissionais  da  Rede  de  Urgência  e  Emergência,
iniciando com o Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência  –  SAMU,  que  atende,  entre  outros,  os
acidentes de trânsito relacionados ao trabalho, os
quais  também  devem  ser  monitorados  pelo
CEREST, possibilitando assim a execução das ações
em Saúde do Trabalhador. No segundo semestre de
2018 a capacitação estará voltada aos profissionais
das Especialidades. 
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