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Seu trabalho adoece?

Você já parou para pensar 
que exposições frequentes a 
substâncias químicas, ruído, 
esforços físicos, posturas 
inadequadas, movimentos repe-
titivos, relações estressantes 
no trabalho, assédio moral etc. 
podem causar sintomas, doenças 
e acidentes?

Conte pra gente,
conte com a gente.

O CEREST – Centro de Referência 
Regional em Saúde do Trabalhador 
– pertence à rede de serviços de 
saúde do Sistema Único de Saúde 
(SUS) de Campinas. 

A equipe do CEREST conta com 
profissionais médico, enfermeiro, 
engenheiro, fonoaudiólogo, 
terapeuta ocupacional, fisio-
terapeuta, 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 
individuais e coletivos para 
trabalhadores encaminhados 
por outros serviços de saúde.  
Os atendimentos têm como 
objetivo acolhimento das 
queixas de saúde, investigação 
diagnóstica, recuperação da saúde 
e reabilitação física e psicossocial  
de pessoas com suspeita de 
doenças relacionadas ao trabalho. 
Além disso, orientamos a busca 
de outras Instituições (INSS, 
Justiça etc.), quando identificamos 
questões que não podem ser 
resolvidas exclusivamente pela 
saúde.
 

Vigilância em Saúde do 
Trabalhador (VISAT)

Conjunto de ações voltadas à 
prevenção de acidentes e doenças do 
trabalho. 
Seguimos a lógica da Informação 
para ação. Ou seja, buscamos 

várias fontes de informação que 
ajudam a identificar os locais 
nos quais ocorrem os acidentes 
e doenças mais graves ou em 
maior quantidade. A partir disso, 
os profissionais utilizam seu 
conhecimento técnico como 
autoridades sanitárias, fazem 
inspeções para detectar riscos à 
saúde nos ambientes de trabalho 
e tomam medidas administrativas 
para que esses riscos sejam 
reduzidos ou eliminados.

Educação em Saúde

O objetivo é disseminar a cultura 
da prevenção dos acidentes e 
doenças do trabalho das mais 
variadas formas.

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. Produz con-
teúdos para materiais educativos 
em saúde do trabalhador. 

Como o CEREST pode 
ajudar o trabalhador?

Conte pra gente, 
Conte com a gente.

Se você suspeita que o ambiente  
em que você trabalha pode estar 
prejudicando sua saúde ou a saúde 
de outros trabalhadores:

1) Agende um atendimento inicial 
no CEREST. Sua demanda será 
ouvida e procuraremos orientar 
a melhor forma de investigar 
suas queixas e atender suas 
necessidades de saúde.

2) Solicite uma avaliação do 
seu local de trabalho. Nós 
escutaremos suas impressões 
respeitando o sigilo profissional e, 
dentro das nossas atribuições e 
possibilidades, faremos as ações 
para identificar e reduzir os riscos 
à saúde.
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