
CEREST 
Centro de Referência em Saúde do Trabalhador 



ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

 

• 1ª Regional: São Miguel do Oeste (07 mun.) 

•  2ª Regional: Maravilha (12 mun.) 

•  3ª Regional: São L. do Oeste (07 mun.) 

•  4ª Regional: Chapecó (11 mun.) 

•  5ª Regional: Xanxerê (14 mun.) 

•  29º Regional: Palmitos (08 mun.) 

•  30º Regional: Dionísio Cerqueira (06 mun.) 

• 31ª Regional: Itapiranga ( 05 mun.) 

• 32ª Regional: Quilombo ( 06 mun.) 
 

                                TOTAL: 76 municípios 
 



CEREST REGIONAL DE CHAPECÓ 
 

 

• Instituído/Funcionamento desde 2007. 

• Atende 76 municípios. 

 Região com mais de 730.228 mil habitantes. 

• Extensão territorial de  15.099 km². 



Macrorregião de 

Abrangência do 

CEREST Regional de 

Chapeco/SC 



Agricultura Familiar 

Moveleira 

Construção civil 

Metal Mecânico 

 

PROCESSOS PRODUTIVOS 



EMPODERANDO O TÉCNICO E 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA 

ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR 

NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 



INTRODUÇÃO  

Este estudo trata-se de uma prática assistencial voltada 

a técnicos e auxiliares de enfermagem atuantes na 

atenção básica do município de Chapecó, baseado  em 

que a prática profissional desses profissionais 

necessitam  alcançar a atenção a Saúde do 

trabalhador. 



OBJETIVOS 

  

Empoderar o técnico e auxiliar de enfermagem no 

cuidado ao trabalhador na ampliação e autonomia 

do conhecimento, visando à promoção e prevenção 

de agravos. 

  



METODOLOGIA 
 

a prática foi desenvolvida pelo CEREST de Chapecó 

em seis unidades de saúde de Chapecó/SC, no período 

de Fevereiro a Junho de 2014,  realizou-se a 

construção de mapas de risco, mapa do território e 

promoveu-se  educação permanente no aprimoramento 

da assistência ao trabalhador.  



RESULTADOS 
 

Por meio desta prática, identificou-se que a assistência 

à saúdedo trabalhador prestada, aos usuários 

trabalhadores, pelos técnicos e auxiliares de 

enfermagem ainda apresenta fragilidades.  



RESULTADOS 
 

A equipe identifica os acidentes de trabalho, o que, 

na maioria das vezes é realizado o processo 

notificatório via Sistema  Nacional de Agravos de 

Notificação - SINAN.  



RESULTADOS 
 

Contudo observa-se que as doenças relacionadas ao 

trabalho não são identificadas, ou mesmo, quando 

doenças são diagnosticadas e o usuário trabalhador 

recebe tratamento, a referida patologia não é 

relacionada ao trabalho.  



RESULTADOS 
 

Outrossim, destaca-se que a equipe de saúde dessas 

unidades, não realizam ações de promoção e 

prevenção em saúde do trabalhador, por meio de 

orientação de como prevenir e/ou prevenir danos a sua 

saúde, quando os mesmo ocorrem em decorrência do 

processo produtivo onde esse usuário esta inserido. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  

Portanto considera-se que, esta prática assistencial 

possa ser aplicada em outras unidades ou serviços 

de saúde, pois sua metodologia estimula e redefine 

a visão deste profissional. 



CEREST REGIONAL DE CHAPECÓ 
 

Rua Grajaú nº 235 E esq. Rua Nereu Ramos Bairro 

Seminário 

Chapecó – SC 

 

Fones: (49) 2049 9050/ 9052 / 9053 

84047837 

 

e-mail: cerest@chapeco.sc.gov.br 

 

 


