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ACOLHIMENTO DE ACADÊMICOS NO CEREST-DF NO ANO DE 2017
Uma das competências da Diretoria do Centro
de Referência em Saúde do Trabalhador do
Distrito Federal – CEREST-DF é a divulgação de
um dos campos de atuação do Sistema Único
de Saúde (SUS) - a Saúde do Trabalhador, a
partir de atividades educativas. Os técnicos
em Vigilância em Saúde do Trabalhador –
VISAT realizam diversas atividades educativas,
entre elas o acolhimento de acadêmicos de
instituições de ensino superior do DF.
AS INSTITUIÇÕES E O OBJETIVO DA PARCERIA
Durante o ano de 2017 foram recebidas pela

Figura 1 – Acadêmicos acolhidos no CEREST-DF por instituição de
ensino, em 2017.
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Outro destaque são as informações sobre as
ações desenvolvidas pelas equipes de técnicos
da Diretoria do CEREST-DF, que é composta
por um CEREST Estadual e dois CERESTs
Regionais (Sul e Sudoeste), localizados na Asa
Sul do Plano Piloto, em Santa Maria e em
Taguatinga, respectivamente. As ações incluem
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e
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trabalho com riscos à saúde dos trabalhadores.

Foto 2 – Acadêmicos de Enfermagem da UDF - 04 de setembro

Dessa forma, o CEREST-DF contribui com a
formação de futuros profissionais sobre esse
campo de atuação no âmbito do SUS,
concretizando uma das estratégias da PNSTT.

Foto 1 – Acadêmicos de Medicina da UnB – 21 de fevereiro

O aprendizado dos alunos sobre o tema
se inicia na instituição de ensino e tem
seguimento nas palestras e/ou rodas de
conversa com os técnicos em VISAT, com
participação

do

professor,

que recebe

a

sugestão de dar continuidade ao estudo da
Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da
Trabalhadora – PNSTT.
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Foto 3 – Acadêmicos de Medicina da UniCEUB - 28 de setembro

Qualquer instituição de ensino técnico ou
superior pode solicitar essa atividade para a
Diretoria

do

CEREST-DF

pelo

e-mail

institucional: gabinete.cerest@saude.df.gov.br

Diretoria do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador do
Distrito Federal: CEREST-DF
SEPS 712/912, Bloco D, Asa Sul, Brasília/DF, CEP: 70.390-125.
(61) 992880321

