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CEREST Regional – Centro de Referência em 

Saúde do Trabalhador 
 
- O CEREST Pinda é Regional, e abrange além de Pinda mais 9 
municípios, que formam a divisão do colegiado desta região da 
DRS XVII. São eles Taubaté, Tremembé, Campos do Jordão, Santo 
Antonio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, Redenção da Serra, 
Natividade da Serra, Lagoinha e São Luiz do Paraitinga. 
- No Vale do Paraíba, existem ainda outros dois CEREST’s, em 
Cruzeiro, que abrange 17 municípios e em São José dos Campos, 
que abrange 12 municípios. 
 

O que faz o CEREST? 
 
- Auxilia como retaguarda técnica a implantação e 
desenvolvimento das ações em saúde do trabalhador, junto as 
vigilâncias sanitárias e epidemiológicas dos municípios de sua área 
de abrangência, 
- Promove capacitação permanente para a Atenção Básica, para 
captura de ocorrência de acidentes de trabalho e doenças 
ocupacionais nos PSF’s – Programa Saúde da Família; 
- Capacitação de profissionais do CEREST para identificação e 
desenvolvimento de modelo de atenção para Saúde Mental e PAIR 
– Perda Auditiva Induzida por Ruído; 
- O CEREST tem também capacitado seus profissionais quanto à 
Inclusão dos Portadores de Necessidades Especiais, considerando 
que a Reabilitação faz parte do conjunto de ações do SUS – 
Sistema Único de Saúde; 

 

Fluxo de atendimento no CEREST 
 
- A demanda é encaminhada pelas unidades de saúde ou PSF’s, 
sindicatos ou ainda por demanda espontânea; 
- O primeiro passo do atendimento é o Acolhimento realizado pela 
Assistente Social, que faz um histórico e as orientações e 
encaminhamentos necessários; 
 

Ações Desenvolvidas 
 
- São realizados na sede do CEREST exames de Audiometria e 
Impedanciometria pelo SUS; 
- Todas as quintas-feiras, das 14:00 as 17:00 h acontece no CEREST  
o Espaço Labore, um grupo de apoio ao Desempregado, com 
demanda encaminhada pelo PAT – Posto de Atendimento ao 
Trabalhador; 
- Grupo de Voz Profissional- orientações a profissionais que 
utilizam a voz como instrumento de trabalho; 
- Projeto PAIR – Perda Auditiva Induzida por Ruído: o CEREST 
realiza reuniões com as Fonoaudiólogas dos municípios de 
abrangência para discutir as realidades locais destes e um modelo 
de atenção.  
- Curso de Ergonomia: para profissionais de saúde da região, 
ministrado pelo médico do trabalho do CEREST.  
- Palestras nas escolas técnicas de Pinda, para os cursos de 
Técnico em Segurança do Trabalho: levando a proposta de ter 
alunos destes cursos participando de projetos de pesquisa sobre 
Benzeno, Agrotóxicos e Amianto.  

- Participação em SIPAT de empresa de Pinda, com palestra sobre 
Comportamento Seguro. 
- Projeto de Inclusão de Deficientes no Mercado de Trabalho: 
participação de profissionais do CEREST em curso de capacitação. 
- Participação em Feira de Reabilitação – REATECH, em São Paulo. 
 

Projeto de AT – Acidente de Trabalho 
 
-Tem por objetivo conhecer a prevalência de Acidentes de 
Trabalho entre a população atendida na Atenção Básica, em 
especial nos PSF’s. Para isso, foi implantado o RAAT – Relatório de 
Atendimento ao Acidentado do Trabalho nas 18 (dezoito) 
unidades do PSF de Pinda, além de terem sido capacitados 
também mais 4 (quatro) municípios da área de abrangência, que 
são Tremembé, Campos do Jordão, Natividade da Serra e 
Lagoinha.  
 
 

Dados de AT – Acidente de Trabalho via RAAT 

 

 
 
 
O PSF Cisas e o PSF Triângulo notificaram através do  
RAAT, no mês de Janeiro de 2010, quatro acidentes, os PSF’s Cruz 
Grande e Jardim Regina, notificaram dois AT’s cada, e PSF’s Jardim 
Imperial, Maricá, Santa Cecília, além do PA Moreira Cesar, 
notificaram um AT cada. Já no mês de Fevereiro, os PSF’s Cruz 
Grande e Santa Cecília, notificaram um AT cada, juntamente com 
o PA Moreira César, totalizando 19 AT’s notificados. No mês de 
Março não foi notificado nenhum caso de AT. 
 
 
      

 
 
 
 Dos RAAT’s encaminhados dezoito notificavam AT      Típico e  um 
suspeita de Doença Ocupacional.  



     

    

    
Analisando os AT’s por gravidade, no PSF Cisas, foi notificado um AT 
envolvendo criança e adolescente, e um pelo PSF Cruz Grande, 
envolvendo fratura exposta e esmagamento. Ambos foram 
encaminhados notificação do SINAN para a Vigilância Epidemiológica 
de Pinda, cumprindo a notificação compulsória de AT Graves e Fatais. 
    
    
             
    

    

    

    

    
             

                     
    
    

 
 
 
 
 
 Se analisarmos os                      AT’s por causas externas, 
depois da causa “outros”, a maior incidência é por queda de 
altura, seguida de queda de objetos e agente físico. 
 
Com o fechamento deste 1º trimestre, é possível avaliar que 
tem sido positiva a abordagem dos profissionais da Atenção 
Básica. Nossa expectativa é que quanto mais casos atendidos 
sejam notificados, melhor poderemos conhecer o perfil de AT 
no nosso município, e assim, definir melhores formas de 
enfrentamento do problema. 

 
Programação de Eventos para 2º Trimestre 
 
         

- 1º de Maio – Evento em Comemoração ao Dia do Trabalho – 
09:00 às 14:00 h – Praça Monsenhor Marcondes. 
 
- Semana de Saúde do Trabalhador: palestras no CEREST nos 
dias 03,04,05,06  e 07 de Maio. 
- Reunião com Contabilistas –5 de Maio, horário a definir – 
ACIP – Associação Comercial e Industrial de 
Pindamonhangaba. 
 
- Curso PAIR – Perda Auditiva Induzida por Ruído: 13,20 e 27 
de Maio, das 14:00 às 17:00 h – Auditório CEREST. Inscrições 
no CEREST. 
 
- 1º Encontro de Saúde do Trabalhador do Vale do Paraíba: 08 
de Junho, das 08:00 às 17:00 h, local a definir. Inscrições no 
CEREST. 
 

 

EXPEDIENTE: 
“Boletim Informativo CEREST Pinda” é um informativo gratuido 
com iniciativa do CEREST – Centro de Referência em Saúde do 
trabalhador – Regional Pinda. Prefeito: João Ribeiro. Secretária 
Municipal de Saúde e Assistência Social: Ana Emília Gaspar. 
Diretor do Departamento de Riscos e Agravos à Saúde: Adriano 
José de Brum. Gerente de Unidade do CEREST Pinda: Márcia 
Tiveron de Souza. Equipe técnica: Celso Araújo de Souza 
(médico), Enilda Maria Costa (assistente social), Aretusa 
Monteiro Silva (fonoaudióloga), Márcia Regina da Silva 
(psicóloga), Samantha Faria Ferreira da Silva (técnica em 
segurança do trabalho). Endereço CEREST Pinda: Rua Major 
José dos Santos Moreira, 28- Centro- Pindamonhangaba – São 
Paulo. CEP:12490-010. Telefone: (12) 3645-8926. E-mail: 
crst.saude@pindamonhangaba.gov.br.                                                   


