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O CEREST/MS é referência para o desenvolvimento da Política de 
Saúde do  Trabalhador  no  Estado do  Mato Grosso do Sul no 
planejamento e   desenvolvimento de ações de vigilância à   saúde 
dos trabalhadores,  abrangendo   formação de recursos humanos,  
comunicação e educação  permanente, vigilância nos   ambientes e 
processos de  trabalho,  estudos  epidemiológicos,  produção, 
sistematização e divulgação de informações, normatização, apoio e   
incentivo aos municípios para o desenvolvimento dessas ações.
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CEREST CORUMBÁ 
(67) 3907-5444 / Corumbá - MS

SERVIÇO DE SAÚDE DO TRABALHADOR AQUIDAUNA 
(67) 3241-7111 / Aquidauana - MS

SERVIÇO DE SAÚDE DO TRABALHADOR PONTA PORÃ 
(67) 3431-3844 / Ponta Porã - MS

CEREST DOURADOS 
(67) 3428-2494 / Dourados - MS
 
SERVICO DE SAÚDE DO TRABALHADOR NOVA ANDRADINA 
(67) 3441-4080 / Nova Andradina - MS

SERVIÇO DE SAÚDE DO TRABALHADOR TRÊS LAGOAS
(67) 3929-9951 / Três Lagoas - MS

SERVIÇO DE SAÚDE DO TRABALHADOR CAMPO GRANDE 
(67) 3301-4351 / Campo Grande - MS

CEREST CAMPO GRANDE (67) 3314-3718 / Campo Grande - MS

CEREST ESTADUAL (67) 3312-1100 / Campo Grande - MS



Transtornos mentais e do comportamento no 
trabalho são aqueles resultantes de situações que 
envolvam o processo de trabalho, provenientes de 
fatores pontuais, como exposição a determinados 
agentes tóxicos, a articulação de fatores relativos a 
organização do trabalho como a divisão das 
tarefas, as políticas de gerenciamento das 
pessoas, assédio moral no trabalho a estrutura 
hierárquica organizacional.

O acidente de trabalho com material biológico 
acontece após o contato com sangue, fluidos 
orgânicos potencialmente infectantes como 
sêmen, secreção vaginal, liquor, líquidos: 
stinovial, pleural, peritoneal, pericárdico e 
amniótico.

Outros fluidos orgânicos como suor, lágrima, fezes, 
urina e saliva são potencialmente não-infectantes, 
exceto se contaminado com sangue.

Ferimentos com agulhas e material perfuro 
cortante, em geral, são considerados 
extremamente perigosos por serem capazes de 
transmitir mais de 20 tipos de patógenos 
diferentes, onde os mais comuns são os vírus do 
HIV, e das hepatites B e C.

EM CASO DE ACIDENTES OU DOENÇAS DO TRABALHO, PROCURE A UNIDADE DE SAÚDE MAIS PRÓXIMA.

As doenças do trabalho referem-se a um conjunto de danos que incidem sobre a saúde dos trabalhadores causados, desencadeados ou agravados por 
fatores de risco presentes nos locais de trabalho.

É toda alteração das mucosas, pele e seus 
anexos que seja direta ou indiretamente 
causada, condicionada, mantida ou agravada 
por agentes (químicos, físicos e biológicos), 
presentes na atividade ocupacional ou no 
ambiente de trabalho. 

DERMATOSE 
OCUPACIONAL 

As lesões por esforços repetitivos e os distúrbios 
osteomusculares relacionados ao trabalho são 
danos decorrentes da utilização excessiva imposta 
ao sistema musculoesquelético.

LER/DORT
RELACIONADOS
AO TRABALHO 

TRANSTORNOS 
MENTAIS RELACIONADOS 
AO TRABALHO

As pneumoconioses são doenças respiratórias 
causadas pela inalação de poeiras, substâncias 
químicas, como silicose, alumínio, grafite ou 
asbestos (amianto)  em ambientes de trabalho.

PNEUMOCONIOSE

É a perda provocada pela exposição por tempo 
prolongado ao ruído.

PAIR - PERDA AUDITIVA
INDUZIDA POR RUÍDO

É o evento súbito ocorrido no trabalho, 
independentemente da situação empregatícia e 
previdenciária do trabalhador acidentado, e que 
acarreta dano à saúde, potencial ou imediato, 
provocando lesão corporal ou perturbação funcional 
ou que causa, direta ou indiretamente a morte, a 
perda ou redução, permanente ou temporária, da 
capacidade para o trabalho.

Inclui-se ainda o acidente ocorrido em qualquer 
situação em que o trabalhador esteja representando 
os interesses da empresa ou agindo em defesa do 
seu patrimônio; assim como aquele ocorrido no 
trajeto da residência para o trabalho ou vice-versa.

ATG - ACIDENTE 
DE TRABALHO 
GRAVE

ATMB - ACIDENTE DE
TRABALHO COM 
MATERIAL BIOLÓGICO

O cancêr relacionado ao trabalho é decorrente da 
exposição do trabalhador a agentes químicos, 
físicos ou biológicos classificados como 
carcinogênicos, presentes no ambiente de trabalho 
que podem causar alterações celulares levando ao 
surgimento do câncer.

CÂNCER
RELACIONADO
AO TRABALHO

Intoxicação exógena é o resultado da contaminação 
do trabalhador por produtos químicos como 
agrotóxicos, tintas, vernizes, solventes, produtos de 
limpeza etc.

INTOXICAÇÃO 
EXÓGENA
RELACIONADA 
AO TRABALHO


