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Você já parou para pensar que muitas 
pessoas atendidas nos serviços de 
saúde passam a maior parte do seu 
tempo útil dentro de ambientes de 
trabalho? E que esses ambientes 
podem conter diversos fatores de risco 
à saúde? Já parou para pensar que 
exposições frequentes a substâncias 
químicas, ruído, esforços físicos, 
posturas inadequadas, movimentos 
repetitivos, relações estressantes no 
trabalho, assédio moral, etc. podem 
causar sintomas e doenças?

Você sabia que todo profissional 
de saúde pode e deve identificar 
acidentes e doenças relacionadas 
ao trabalho? E que há onze 
agravos de saúde do trabalhador 
de notificação compulsória no 
Sistema Nacional de Agravos de 
Notificação (SINAN)?

Como o profissional de 
saúde deve agir diante 
disso? O CEREST pode 
ajudar!

O CEREST – Centro de Referência 

Regional em Saúde do Trabalhador –  

é um serviço de referência da rede de 

serviços de saúde do Sistema Único 

de Saúde (SUS) de Campinas.

A equipe do CEREST conta com 

médico, enfermeiro, engenheiro, fono-

audiólogo, terapeuta ocupacional, 

fisioterapeuta, assistente social, 

auxiliar de enfermagem e técnico 

de segurança do trabalho. Essa 

equipe trabalha de forma integrada e 

multidisciplinar para prestar Atenção 

Integral em Saúde do Trabalhador. 

As principais frentes de trabalho 

são:

Assistência

Realização de atendimentos indi-

viduais e coletivos para trabalhadores 

encaminhados por outros serviços de 

saúde. Os atendimentos têm como 

objetivo acolhimento, qualificação da 

demanda, investigação diagnóstica, 

reabilitação física e psicossocial 

de pessoas com diagnóstico de 

doenças relacionadas ao trabalho.

Vigilância em Saúde do 
Trabalhador (VISAT)

Conjunto de ações voltadas à 
prevenção de acidentes e doenças 
do trabalho. Seguimos a lógica de 
buscar informação para orientar a 
ação. Utilizamos várias fontes de 
informação, inclusive SINAN, para 
identificar ocorrência e gravidade dos 
agravos à saúde dos trabalhadores. 
A partir disso, os profissionais do 
CEREST utilizam seu conhecimento 
técnico como autoridades sanitárias 
para realizar inspeções e tomar 
medidas administrativas para reduzir 
ou eliminar riscos à saúde nos 
ambientes de trabalho.

Educação em Saúde do 
Trabalhador

O objetivo é disseminar a cultura da 
prevenção dos acidentes e doenças 
do trabalho das mais variadas formas, 
bem como capacitar profissionais 
para reconhecimento de agravos e 
riscos à saúde dos trabalhadores. 
O CEREST é um campo de estágio 
para estudantes e profissionais 
de saúde. Promove eventos sobre 
temas relacionados à saúde 
dos trabalhadores voltados para 
profissionais de saúde, sindicalistas, 
população em geral, estudantes 

do ensino médio, graduação e  
pós-graduação de medicina, 
enfermagem, fonoaudiologia, 
psicologia, serviço social. Produz 
conteúdos para materiais educativos 
em saúde do trabalhador.

O profissional de saúde 
pode encaminhar ao 
CEREST:

• pacientes atendidos na rede de 
saúde com suspeita de doença 
relacionada ao trabalho, para 
complementação diagnóstica e 
orientação terapêutica.

O profissional de saúde 
pode acionar o CEREST 
para solicitar:

• vigilância de ambientes de trabalho 
quando houver suspeita de que haja 
riscos para acidentes e doenças do 
trabalho;

• matriciamento em unidades de 
saúde ou capacitações específicas 
em saúde do trabalhador.
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SAÚDE DO TRABALHADOR. 
DIREITO DOS CIDADÃOS!


