
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:

 O  Dia  28  de  Fevereiro  –  Dia  Mundial  de
combate  as  Lesões por  Esforços  Repetitivos
(LER)  e  Distúrbios  Osteomusculares
Relacionados ao Trabalho (DORT).

 O Plano de Ações 2017/2020 para saúde do
trabalhador nos municípios do Alto Tietê.

 Para além dos muros do CEREST: Conhecer
nossa cidade é conhecer nossa história.

 A Operação Estufas: a promoção em saúde e
VISAT.

O DIA 28 DE FEVEREIRO – DIA MUNDIAL DE
COMBATE AS LER/DORT

 A  história  do  conceito  de  LER/DORT  é
extensa,  mas  resumidamente  se  define  pela
luta  de  trabalhadores  organizados  para
reconhecer  que  devido  a  movimentos
repetitivos  estavam  adoecendo.  De  acordo
com o  protocolo  do  Ministério  da  Saúde,  as
LER/DORT “são  por  definição  um fenômeno
relacionado  ao  trabalho,  são  danos
decorrentes  da  utilização  excessiva  imposta
ao sistema musculoesquelético, e da falta de
tempo  para  recuperação  desses  músculos.
Caracterizam-se  pela  ocorrência  de  vários
sintomas,  concomitantes  ou  não,  de

aparecimento  insidioso,  geralmente  nos
membros  superiores,  tais  como  dor,
parestesia, sensação de peso e fadiga.”.
No  CEREST Regional  Guarulhos  a  principal
demanda são as LER /DORT, cerca de 58,9%,
seguido pelos acidentes de trabalho que são
36,4%  e  outros  agravos  relacionados  ao
trabalho que somados correspondem a 4,7%.
O  CEREST  desde  sua  criação  desenvolve
diversas  atividades  nesta  data,  entre  elas:
palestras,  panfletagem  em  locais  públicos  e
orientações.  Este  ano  realizamos  palestras
nas  regionais  da  PROGUARU  (Progresso  e
Desenvolvimento  de  Guarulhos)  buscando
refletir  com  os  trabalhadores  (as)  sobre  as
LER/DORT. 
Essa  ação  é  uma  das  atividades
desenvolvidas pela equipe multiprofissional do
CEREST  Regional  Guarulhos  em  uma  das
regionais da PROGUARU.

O PLANO DE AÇÕES 2017/2020 PARA SAÚDE
DO  TRABALHADOR  NOS  MUNICÍPIOS  DO
ALTO TIETÊ.

O Plano de Ações 2017/2020 para saúde do
trabalhador (a) nos municípios do Alto Tietê
é  discutido  todo  final  de  ano  no  CEREST-
Regional  Guarulhos  com a  participação  de
membros  da  equipe,  representantes  do
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Conselho  Gestor  –  CG,  da  Comissão
Intersetorial em Saúde do Trabalhador e da
Trabalhadora  –  CISTT  e  do  Conselho
Municipal de Saúde – CMS a fim de definir
as  prioridades  das  ações  a  serem
realizadas. 
Para  o  quatriênio  2017/2020  o  Plano  foi
construído  tendo  como  instrumento
orientador  as  propostas  aprovadas  na  4ª
Conferência  Nacional  do  Trabalhador  e
Trabalhadora realizada em Brasília  no final
de 2015.
As  reuniões  do  Conselho  Gestor  do
CEREST  acontecem  todas  as  terceiras
quintas-feiras  de  cada  mês  com  primeira
chamada às 8h30 e a segunda chamada às
9  horas,  na  sede  do  CEREST  à  rua
Carutapera,163  –  Gopouva  –  Guarulhos  –
SP – CEP 07021-250, a Reunião da CISTT
acontece na última quinta-feira de cada mês
na sede da Secretaria de Saúde à rua Iris,
300  –  Gopouva  –  Guarulhos  –  SP –  CEP
07091-080.

 CONHECER  NOSSA  CIDADE  É  CONHECER  A
NOSSA  HISTÓRIA:  PARA  ALÉM  DOS  MUROS
DO CEREST

Foi realizada no mês de novembro/2016 uma
atividade  inédita  no  CEREST  cujo  objetivo
central era provocar os usuários do serviço a
conhecer  e  refletir  sobre  a  sua  cidade.
Convidamos o professor e historiador Elton de
Oliveira  para  fazer  um  passeio  monitorado

pelas  ruas  do  Centro  do  Guarulhos  com os
usuários (as).
 Com  essa  atividade  buscamos  sair  do
procedimento  padrão  de  atendimento  em
unidade  de  saúde  e  ir  às  ruas  levando  os
usuários (as) para fora dos muros do CEREST,
visitando  a  Igreja  Matriz  (símbolo  do
município), o Cemitério São João Batista e o
Casarão do ex-Prefeito  Maurício  de  Oliveira,
na rua Sete de Setembro.  Outro  objetivo  da
atividade foi fortalecer a ideia coletiva que as
construções da cidade foram erguidas com o
suor dos trabalhadores (as). 

 A  OPERAÇÃO  ESTUFAS:  UMA  AÇÃO  DE
PROMOÇÃO  E  VIGILÂNCIA  EM  SAÚDE  DO
TRABALHADOR

 
O  Fórum em Saúde  do  Trabalhador  do  Alto
Tietê no seu 81º encontro, em Junho/2016 que
aconteceu no município de Biritiba Mirim cujo
tema foi “Praticas em Segurança e Saúde do
Trabalhador (a) nas estufas de flores da região
do  Alto  Tietê”,  contou  com  palestrantes  e
pesquisadoras da FUNDACENTRO (Fundação
Jorge Duprat  de  Figueiredo de Segurança e
Medicina  do  Trabalho)  onde  abordaram  as
condições  de  trabalho  da  região  neste
segmento.
Esta  exposição  desencadeou  uma  ação
envolvendo  a  equipe  do  CEREST  Regional
Guarulhos  e  as  Vigilâncias  Sanitárias  dos
Municípios onde estavam localizadas algumas
das  estufas  com  o  intuito  de  realizar  a
promoção à  saúde e  prevenção de doenças
dos trabalhadores.
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