O QUE O CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO
TRABALHADOR FAZ POR VOCÊ
A Diretoria de Saúde do Trabalhador (DISAT) coordena o desenvolvimento de ações de Saúde do
Trabalhador no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, com destaque para aquelas realizadas
pelos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (CERESTs). Também articula com outros
setores, órgãos e instituições, no sentido de promover ações de atenção integral à saúde dos
trabalhadores.
Os CERESTs integram a Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador (RENAST)
e têm a missão de promover ações para melhorar os ambientes, processos e condições de
trabalho dos trabalhadores, bem como a qualidade de vida no trabalho, por intermédio da
promoção, prevenção, proteção e Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT), buscando
eliminar/minimizar/controlar os fatores de risco à saúde, relacionados às atividades laborais.
Aos CERESTs também compete oferecer suporte técnico na incorporação de ações de Saúde do
Trabalhador no planejamento e práticas dos pontos da Rede de Atenção à Saúde (RAS) do
Sistema Único de Saúde (SUS), incluindo as Unidades de Vigilância em Saúde. Os CERESTs
devem fomentar a elaboração e efetivação de protocolos, linhas de cuidado e fluxos de
atendimento aos agravos à saúde do trabalhador que chegam aos serviços do SUS, bem como
participar do monitoramento e avaliação das ações relacionadas a este campo de atuação.

PÚBLICO ALVO DOS CERESTs:
Para os CERESTs, são considerados trabalhadores: homens, mulheres, crianças e adolescentes
em situação de trabalho, independentemente de sua localização urbana ou rural, de sua forma de
inserção no mercado de trabalho, de seu vínculo empregatício público ou privado, assalariado,
autônomo, avulso, temporário, cooperativado, aprendiz, estagiário, doméstico, aposentado ou
desempregado, com destaque para aqueles em situação de maior vulnerabilidade.

DIFERENÇA ENTRE CERESTs e SESMTs:
O Art. 6º§ 3º VI da Lei Orgânica da Saúde (Lei 8080/90) define claramente a relação entre os
CERESTs e os Serviços Especializados de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMTs) ou
similares, quando estabelece como uma das atividades de Saúde do Trabalhador no âmbito do
SUS a “participação na normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do trabalhador
nas instituições e empresas públicas e privadas”.
Dessa forma, não cabe aos CERESTs realizar atividades de medicina do trabalho ou saúde
ocupacional, como homologar atestados e emitir laudos de insalubridade e periculosidade. Os
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CERESTs devem atuar no sentido de que esses serviços cumpram as Normas de proteção à
segurança e saúde dos trabalhadores, seja na iniciativa privada ou pública.
AÇÕES PRIORITÁRIAS DOS CERESTs DO DF:
No planejamento pactuado com as equipes de trabalho dos três CERESTs do DF as principais
ações a serem desenvolvidas são:
 Inspeções sanitárias em Saúde do Trabalhador
 Investigações de acidentes de trabalho graves e fatais
 Realização de atividades educativas em Saúde do Trabalhador
 Análise de informações relevantes sobre a situação da saúde dos trabalhadores do DF e
 Incentivo à notificação compulsória de agravos à saúde do trabalhador

INTERSETORIALIDADE EM SAÚDE DO TRABALHADOR:
Para a efetivação de sua missão, os CERESTs precisam assumir a articulação do SUS com atores,
órgãos, instituições e representações dos trabalhadores, no sentido de fortalecer a prevenção,
proteção e Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT). Dessa forma, os CERESTs participam
de Comitês, Comissões e Grupos de Trabalho intersetoriais, na busca da organização de ações
de Promoção da Saúde do Trabalhador em seus territórios.

PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA SAÚDE DO TRABALHADOR:
Alinhado com a Constituição, a Lei Orgânica da Saúde e Portarias do Ministério da Saúde, os
CERESTs buscam a participação social nas ações de VISAT, desde o planejamento até a
avaliação.

IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE DO TRABALHADOR:
Importante destaque tem sido dado à capacitações em Saúde do Trabalhador, dirigidas às equipes
dos CERESTs, aos parceiros intra e intersetoriais do território, para os empregadores e
trabalhadores, e também para os futuros profissionais da área, como acadêmicos, estagiários e
residentes.
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Formas de prestação do serviço
Presencialmente, por e-mail, via representações sindicais, Ouvidoria da SES, Ministério
Público ou Superintendência Regional do Trabalho e Emprego.
Horário de atendimento: segunda a sexta das 8h às 17h

Etapas e prazos

O prazo para o atendimento às demandas está condicionado ao tipo e gravidade da
necessidade apresentada, à capacidade técnica das equipes e à condições logísticas
disponibilizadas pela SES/DF.

CANAIS DE ATENDIMENTO DO CENTRO DE
REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR

CEREST

ENDEREÇO

CONTATOS

CEREST/DF

SEPS 712/912 Sul, Bloco D, Asa Sul, Brasília, DF, CEP:
70.390-125

gabinete.cerest@saude.df.gov.br

CEREST Regional Sul

Quadra AC, 102, conjuntos A, B, C e D - Anexo do Hospital
de Santa Maria, DF, CEP:72.502-100

3392-6130
cerestsul@saude.df.gov.br

CEREST Regional
Sudoeste

C 12, Área Especial nº 01, Unidade Mista de Saúde de
Taguatinga, Centro, Taguatinga, DF, CEP:72155-000

cerestsudoeste@saude.df.gov.br
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