
CEREST– MS         
        Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador 

 

Setembro/2016 

BOLETIM INFORMATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A Política Nacional de Saúde do Trabalhador do Ministério da Saúde, em vigor desde 2004,  

visa à redução dos acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, mediante a execução de 

ações de promoção, reabilitação e vigilância na área de saúde.  

Um das estratégias para garantir a atenção integral à saúde dos trabalhadores se dá atra-

vés da RENAST (Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador), que é        

composta por Centros Estaduais e Regionais de Referência em Saúde do Trabalhador 

(CEREST).  

Os CEREST promovem ações para melhorar as condições de trabalho e a qualidade de vida 

do trabalhador por meio da prevenção e vigilância. Existem dois tipos de CEREST: os esta-

duais e os regionais. No Mato Grosso do Sul, além do Cerest Estadual sediado em Campo 

Grande, existem três Cerest Regionais  localizados nos municípios Dourados, Corumbá e 

Campo Grande.  

PROTOCOLOS DE SAÚDE DO TRABALHADOR 

O Ministério da Saúde vem, desde 2006, elaborando os Protocolos de Atenção Integral à 

Saúde dos Trabalhadores com o objetivo de auxiliar os profissionais da rede do SUS para 

identificar e notificar os acidentes, agravos e doenças relacionadas ao trabalho. 
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Os Cerest recebem mensalmente recursos financeiros oriundos do Fundo Nacional da     

Saúde, de R$30 mil para serviços regionais e R$ 40 mil para as unidades estaduais, para  

realizar ações de prevenção, promoção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e vigilância 

em saúde dos trabalhadores urbanos e rurais, independentemente do vínculo empregatí-

cio e do tipo de inserção no mercado de trabalho.  

Vigilância: Faz parte das atribuições do CEREST o reconheci-

mento e mapeamento das atividades produtivas no território; 

o reconhecimento e identificação da população trabalhadora e 

seu perfil sócio ocupacional no território; e o reconhecimento 

e identificação dos potenciais riscos e impactos (perfil de     

morbi-mortalidade) à saúde dos trabalhadores, das comunida-

des e ao meio ambiente, advindos das atividades produtivas 

no território.  

Recursos Financeiros para a Saúde do Trabalhador 

Prevenção de acidentes e promoção da saúde:           

O conhecimento dos riscos e danos à saúde relaciona-

dos com o trabalho é de fundamental importância    

para o planejamento das ações de assistência, de      

vigilância e de intervenção sobre os ambientes de    

trabalho. A prevenção e a promoção da Saúde do   

Trabalhador são essenciais no sentido de orientar a 

conduta dos trabalhadores e de toda a sociedade.  

Diagnóstico e tratamento: Cabe aos CEREST capacitar a rede de 

serviços de saúde, apoiar as investigações de maior complexida-

de, assessorar a realização de convênios de cooperação técnica, 

subsidiar a formulação de políticas públicas, apoiar a                

estruturação da assistência de média e alta complexidade para 

atender os acidentes de trabalho e agravos contidos na Lista de 

Doenças Relacionadas ao Trabalho e aos agravos de notificação 

compulsória - Sistema de Agravos de Notificação (SINAN). 

Reabilitação: A Saúde do Trabalhador tem a função de         

incentivar e fomentar a estruturação de um  modelo de       

atuação que contemplem a integralidade de cuidados, por 

meio da organização de atividades nos níveis de atenção     

primária, média e alta complexidade na perspectiva da         

reabilitação do trabalhador acidentado ou adoecido. 


