
                              

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

SERVIÇO: CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR- CEREST

Público  Alvo: Trabalhadores(as)  formais  e  informais  com suspeita  de  Doenças

relacionadas  ao  Trabalho  -  DRT e/ou  que  sofreram Acidentes  de  Trabalho  -  AT

residentes na região central de saúde (18 municípios).

Quem pode solicitar: o CEREST é um serviço regional de saúde que compreende

os municípios de Águia Branca, Alto Rio Novo, Aracruz, Baixo Guandu, Colatina,

Governador Lindemberg,  Ibiraçu,  João Neiva,  Linhares,  Mantenópolis,  Marilândia,

Pancas, Rio Bananal, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São Roque do

Canaã, Sooretama, Vila Valério, assim, todos os serviços de saúde dessas cidades

podem acessar o CEREST. 

Quando solicitar: o trabalhador(a) deve ser encaminhado pelas Unidades de Saúde

(unidade  básica,  hospital  ou  pronto  atendimento)  de  qualquer  município  de

abrangência  sempre que houver  suspeita  de doença relacionada ao trabalho ou

acidente de trabalho, a critério de avaliação do médico e/ou enfermeiro(a) que está

assistindo o trabalhador(a) em sua queixa. 

Requisitos, documentos e informações para acessar o serviço: para acessar o

serviço do CEREST o trabalhador(a) deve ser residente em um dos municípios de

abrangência; possuir encaminhamento de profissional de saúde de um dos serviços

da rede de atenção à saúde – RAS; agendar previamente o atendimento via telefone

ou  presencial;  possuir  os  documentos:  Cartão  Nacional  de  Saúde  -  CNS;

encaminhamento médico; CPF; comprovante de residência; laudo médico e laudo de

exames, quando houver; comunicação de acidente de trabalho – CAT, Boletim de

Atendimento de Urgência, quando houver ocorrência de acidente de trabalho.

Principais etapas do serviço (passo a passo):  para ser  atendido no CEREST

previamente o trabalhador(a) deve assistido por uma unidade de saúde que avaliará

a necessidade de encaminhar o trabalhador(a) para o CEREST. O trabalhador(a) ou

unidade de saúde deve agendar a data e horário do atendimento via telefone ou

presencialmente.  No  dia  agendado,  o  trabalhador(a)  será  acolhido  por  um
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profissional de saúde que fará a anamnese ocupacional e, caso haja suspeita de

doença  relacionada  ao  trabalho  ou  ocorrência  de  acidente  de  trabalho,  será

realizada em sequência  a  consulta  com médico(a)  do  trabalho para  diagnóstico,

emissão de nexo causal e recomendações de tratamentos de reabilitação. 

Local e horário de funcionamento: O CEREST funciona na Rua Santa Maria, 390

– Edifício  Dário Neto -  2º andar – Centro – Colatina.  Horário de funcionamento:

segunda a sexta-feira, de 7 às 16 horas. 

Canais  de  atendimento:  telefone  de  contato:  (27)  3177-5379,  e-mail:

cerestcolatina@gmail.com. 

Taxas: Por ser um serviço do SUS, todos os atendimentos são gratuitos e o acesso

é universal. 

Prioridade de atendimento: Não há critérios de prioridades.

Prazo para a prestação do serviço: a partir do agendamento do acolhimento. 
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