
Centro de Referência em
Saúde do Trabalhador 
“Dr. Alexandre Alves”

CEREST PIRACICABA

P
I R

AC I CA

ER SE TC

A

B

Prevenção e Promoção a Saúde:
Trabalho decente, seguro e saudável

para todos os trabalhadores!

Prefeitura Municipal de Piracicaba

Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba

Presidência do Conselho Municipal de Saúde

Vigilância em Saúde 

 Coordenação da COMSEPRE

COMSEPRE

 

CONESPI

CEREST Piracicaba 
Rua São Francisco de Assis, 983 - Centro

Fone: (19) 3417-2030
www.cerest.piracicaba.sp.gov.br
cerestpiracicaba@yahoo.com.br
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ENDEREÇOS ÚTEIS

TELEFONES ÚTEIS
Prefeitura - 156 

Defesa Civil - 199  -  Procon - 151
Centro de Controle de Zoonoses - 3427-2400

Câmara de Vereadores de Piracicaba - 3403-6500

Secretaria Municipal de Saúde
Rua Antônio Corrêa Barbosa, 2.233 – 8º andar
Bairro: Chácara Nazaré
Telefone: 3403-1210

DVST/CEREST–SP
Av. Dr. Arnaldo, 351 – Anexo III - 7º andar - São Paulo-SP
Telefone: (11) 3065-4772 – dvst@cvs.saude.sp.gov.br

Ministério da Saúde - DISQUE SAÚDE: 0800-61-1997
www.saude.gov.br - cosat@saude.gov.br 

Observatório de Saúde do Trabalhador - www.saude.gov.br/trabalhador

Núcleo da Saúde do Trabalhador da Coordenadoria de Controle de Doenças do 

Estado de São Paulo (CCD)
Av. Dr. Arnaldo, 351 – 1º andar – Sala 137 – São Paulo
Telefone: (11) 3066-8777

Gerência Regional do Trabalho e Emprego de Piracicaba
Rua Boa Morte, 1791 – Centro
Telefone: 3433-9563/ 3422-0013

INSS de Piracicaba - 0800-780191
Travessa Antonio Pedro Pardi, Nº. 111 – Bairro: Vila Monteiro
Telefone: 3433- 4960

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB)
Rua Bernardino de Campos, 55 – Bairro Alto
Telefone: 3422-8888

FUNDACENTRO - Centro Técnico Nacional
Rua Capote Valente, 710 - Pinheiros/ SP
Telefone: (11) 3066-6000
www.fundacentro.gov.br - ctn@fundacentro.gov.br



Apresentação

Pesquisa e Ações Interinstitucionais 
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Educação em Saúde

 

O CEREST Piracicaba é pólo irradiador de suporte técnico-científico e 

desenvolve ações de educação, formação e capacitação em Saúde do Trabalhador. 

Em parceria com as Universidades UNIMEP, UNESP, USP e UNICAMP e com o CIES 

(Centro de Integração Ensino e Serviço) Leste Paulista, desenvolve programas de 

capacitação, oficinas educativas, palestras, curso de especialização e educação 

permanente em Saúde do Trabalhador para as unidades do SUS, de Piracicaba e 

região.
Para a sociedade em geral, organiza eventos anuais como a SEMPAT (Semana 

Municipal de Prevenção de Acidentes e Doenças do Trabalho), além de oficinas junto 

às empresas, ao controle social e outras instituições.
O CEREST Piracicaba também disponibiliza informações, dados, notícias e 

artigos científicos em cartilhas, folders, jornal e no site institucional 

 www.cerest.piracicaba.sp.gov.br

Para intervir em problemas estruturais, como por exemplo, os 

determinantes e os condicionantes do processo de saúde/doença dos 

trabalhadores, o CEREST Piracicaba desenvolve pesquisa e intervenção por meio de 

parcerias interinstitucionais, de acordo com as diretrizes da Política Nacional de 

Saúde do Trabalhador, Portaria Ministerial nº 3120/1998 (Instrução Normativa sobre 

as ações de Vigilância em Saúde do Trabalhador).
Dessa forma, o CEREST Piracicaba possibilita aos trabalhadores e às 

instituições que fazem interface com os objetivos declarados em sua missão,como  

Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério Público do Trabalho, Sindicatos e  INSS, 

uma abertura ao diálogo com o setor produtivo, sendo este o caminho que o CEREST 

Piracicaba vislumbra para ganhar legitimidade social e consistência.

O Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) de Piracicaba conta 

com profissionais especializados para desenvolver ações de promoção à saúde, 

prevenção e reabilitação para trabalhadores formais (com carteira assinada), 

informais, autônomos, e desempregados.
O município de Piracicaba dispõe desse serviço desde o início da década de 

1990. Com a municipalização da Vigilância Sanitária em 1997, o município passou a 

dispor de legislação própria, com atribuição plena para realizar vigilância nos 

ambientes de trabalho.
As ações de vigilância em saúde do trabalhador seguem as diretrizes do 

Sistema Único de Saúde (SUS) definidas pelo Ministério da Saúde. A partir da 

construção de uma experiência de cinco anos (1997-2003) em vigilância dos acidentes 

graves e fatais foi implantado e está em funcionamento contínuo, desde 2003, o 

Sistema de Vigilância em Acidentes de Trabalho ( ) com base na notificação 

hospitalar e dos serviços de urgência e emergência de Piracicaba, através do 

preenchimento obrigatório (desde 2002) do RAAT - Relatório de Atendimento aos 

Acidentados de Trabalho.
O CEREST Piracicaba atua em parceria com várias instituições públicas - 

Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério Público do Trabalho, Instituto Nacional 

do Seguro Social (INSS), Secretaria do Estado da Saúde bem como, com a sociedade 

civil - entidades sindicais, associações empresariais e profissionais - que integram a 

Comissão Municipal de Prevenção de Acidentes e Doenças do Trabalho (COMSEPRE). 

Esta comissão tem a atribuição de assessorar o Conselho Municipal de Saúde, instância 

máxima de controle social e canal de participação da população, no acompanhamento 

e decisões sobre a política municipal de saúde do trabalhador.
Em conjunto com a sociedade, de forma interinstitucional e intersetorial, a 

missão do CEREST Piracicaba é tornar saudável a relação do ser humano com o trabalho 

e o ambiente, promover cidadania, reduzir os índices de acidente e doenças 

relacionadas ao trabalho, agindo sobre os determinantes sob perspectiva da vigilância 

e da prevenção, articulado aos demais serviços de saúde do Sistema Municipal de 

Piracicaba e de 14 municípios do Departamento Regional de Saúde X - DRS X, atuar 

como polo irradiador de suporte técnico-científico em Saúde do Trabalhador, focado 

na relação processo de trabalho/saúde/doença, possibilitando retaguarda, 

capacitação e supervisão nas suas práticas, para que estes agravos possam ser 

atendidos em todos os níveis de atenção à saúde, pautados pela ética e pelos princípios 

e diretrizes do SUS.

SIVAT



Municípios de Atuação do CEREST Piracicaba

Informação e Vigilância
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Assistência
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Cordeirópolis

O CEREST Piracicaba integra a Rede Nacional de Atenção Integral em Saúde 

do Trabalhador - RENAST - e tem sob sua responsabilidade 14 municípios de 

abrangência visualizados no mapa abaixo. Sua equipe multiprofissional busca um 

trabalho integrado e interdisciplinar, organizado em três núcleos de atuação: 

Informação/Vigilância, Assistência e Educação Permanente em Saúde.

Desde 1997, o CEREST Piracicaba faz vigilância dos processos de trabalho em 

empresas de diversos ramos de atividades presentes no município: papel e papelão, 

metalurgia, alimentos, açúcar e álcool, químico, construção civil, prestação de 

serviços, entre outros.

Várias iniciativas interinstitucionais de vigilância foram desenvolvidas, com 

destaque para

o Manual de Proteção de Máquinas do setor Papel e Papelão em 2001, a criação do 

Comitê de Segurança Alimentar nas empresas de panificação em 2004, a negociação 

setorial das marcenarias de 2007, a Erradicação do Trabalho Infantil, desde 2007, em 

Limeira, e a negociação com as Olarias em 2008. 
Subsidiado pelo SIVAT, o serviço consolida dados estatísticos da série histórica 

de acidentes de trabalho desde 2002 e constrói indicadores que permitem analisar a 

evolução da proporção da incidência anual do AT e da taxa de mortalidade por AT no 

município.
O SIVAT foi premiado como experiência bem sucedida em Epidemiologia na 5ª 

EXPOEPI (Brasília, 2005). Encontra-se em andamento, desde 2004, um programa de 

vigilância para LER/DORT por meio de inspeção nos locais de trabalho, a partir de dados 

epidemiológicos.

 o 1º Acordo Municipal de Prevenção de Acidentes da Construção civil em 

1999, 

O CEREST Piracicaba é serviço de referência para acolhimento e atenção em 

Saúde do Trabalhador, para nexo causal entre o trabalho e a doença, notificação via CAT 

(Comunicação de Acidentes do Trabalho) e Reabilitação Profissional. 
Desde sua criação, vem atendendo trabalhadores acidentados no trabalho, 

adoecidos por LER/DORT e, desde 2011, trabalhadores com transtornos psíquicos 

relacionados ao trabalho. Em conjunto, com o setor de Vigilância, desenvolve 

programas terapêuticos de Reabilitação Profissional para trabalhadores de empresas 

priorizadas pela alta incidência de LER/DORT.
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