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RESUMO

A Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT) está contemplada desde a
Constituição Federal de 1988 como parte integrada do Sistema Único de
Saúde (SUS). O seu foco principal é em prevenção de doenças
ocupacionais, e se estas ocorrerem, que sejam diagnosticadas e tratadas,
através de condições ofertadas pela rede pública. A porta de entrada para
as necessidades dos trabalhadores seria a Atenção Básica de Saúde
(ABS), que contariam com os Centros de Referência em Saúde do
Trabalhador (CEREST) como referência, retaguarda técnica, e apoio
matricial. O objetivo deste trabalho foi avaliar a presença dos CEREST
distribuídos pelo estado de Goiás, com foco na assistência a região Norte
do Estado, e discutir como esta distribuição pode levar à dificuldade do
apoio matricial à ABS. Foi feito um levantamento da distribuição dos
CEREST em Goiás, e um levantamento bibliográfico com a palavra chave
vigilância saude trabalhador, CEREST, indexados nas bases de dados
LILACS, PUBMED e SCIELO no período de 1998 à 2020. No Estado de
Goiás existem 6 CEREST, sendo o mais próximo à região Norte do Estado
o localizado em Ceres. Minaçu é um polo mineral do Estado, e está
localizado à 332 quilômetros de Ceres, e Porangatu, uma cidade
referencia como polo comercial do Norte goiano, à 236 quilômetros de
Ceres. Esta distância faz com que a VISAT seja prejudicada no Norte do
Estado de Goiás, pois a sua ação permanece no campo da retórica,
apenas como uma mera formulação teórica e normativa. A distância faz
com que sejam prejudicados a constituição de equipes capacitadas para
coordenar ações interdisciplinares e intersetoriais, identificação de
atividades e situações de risco à saúde dos trabalhadores no território, e
a  elaboração de planos de ação em conjunto com os trabalhadores e a
ABS. Dessa forma concluímos a necessidade de uma reestruturação na
distribuição dos CEREST em Goiás, afim de uma melhor atuação da VISAT 
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