
                      CEREST– MS         

Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador 

          Saúde do Trabalhador 
Os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) promovem 

ações para melhorar as condições de trabalho e a qualidade de vida do 

trabalhador por meio da prevenção e vigilância. 

O CEREST possui abrangência estadual ou regional. No Estado de Mato Grosso do Sul o   

Cerest estadual está localizado na capital Campo Grande, e suas ações são desenvolvidas 

por meio da Coordenadoria de Vigilância em Saúde do Trabalhador (CVIST) da Secretaria 

Estadual de Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em Mato Grosso do Sul estão habilitados pelo Ministério da Saúde três CEREST Regionais, 

localizados nos municípios de Corumbá, Dourados e Campo Grande. Para fortalecer ainda 

mais as ações de Saúde do  Trabalhador no estado, a CVIST incentiva, através do repasse 

financeiro, os  seguintes municípios:  Campo Grande, Nova Andradina, Aquidauana, Três 

Lagoas e Ponta Porã. 
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Mapa com localização dos Cerest e os Serviços de Saúde do Trabalhador no MS 



 

Embora em 2014 tenham sido registrados 

2.344 agravos relacionados ao trabalho no  

Sinan, comparando com 2013, observa-se 

que houve diminuição na notificação na 

maioria dos agravos.  No caso das notifica-

ções de ATG, esse fato pode ser explicado 

pela diminuição no número de capacita-

ções oferecidas no período eleitoral.  

Quem são os trabalhadores para o SUS?  
 

Para o sistema único de saúde, trabalhadores são todas 

as pessoas que exercem atividades produtivas para   

sustento próprio ou de sua família, independente do 

vínculo empregatício, seja no setor formal ou informal 

da economia. 

 

—————————————— ————————— 

A principal fonte para coleta de dados dos agravos notificados em saúde do 

trabalhador é feita através do SINAN (Sistema de Informação de Agravos de  

Notificação) é, portanto, um instrumento importante para auxiliar no plane-

jamento da saúde, definir prioridades de intervenção além de permitir que 

seja avaliado o impacto das intervenções. 

CEREST-MS 

* Acidente de Trabalho Fatal, Grave, com crianças e adolescentes (ATG); 

* Acidente com material biológico (ATMB); 

* Dermatoses Ocupacionais; 

* Intoxicação Exógenas (IE); 

* LER/DORT; 

* Pneumoconiose; 

* Perda Auditiva induzida por Ruído (PAIR); 

* Transtorno mental relacionado ao trabalho (TM); 

* Câncer relacionado ao trabalho; 
 

Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador  

Rua Joel Dibo, Centro, 79.002-060 - Campo Grande/MS 

Contato: cvist@saude.ms.gov.br / (67) 3312-1100  

Coordenação do CEREST: Maria Aparecida de Oliveira 

Responsáveis pela edição do boletim: Claudia Santini e Luciane Vieira 

ACONTECEU 

Nos dias 15 a 18 de dezembro de 2014 aconteceu 

a 4ª  Conferência Nacional de Saúde do    

Trabalhador em Brasília. Mato Grosso do Sul 

participou dos debates com as seguintes repre-

sentações: Coordenação Estadual de Saúde do 

Trabalhador (CVIST/CEREST) e os Delegados de 

saúde do Estado. 

Você sabia ?       

Os agravos à saúde do trabalhador de notificação compulsória no SINAN estão descritos 

nas portarias, em vigor atualmente, n° 1.271 de 06.06.14 e n° 1.984 de 12.09.14  
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Notificações de Agravos de Saúde do Trabalhador em 2014 no Mato Grosso do Sul 


