
  

 

 

 

TEMA: Abordagem sócio técnica sistêmica das causas dos acidentes e incidentes na área da 

Saúde envolvendo a organização do trabalho – Experiência de investigação conjunta entre 

Polícia Civil e Departamento de Vigilância em Saúde de Campinas 

Acidentes com pacientes têm sido investigados no Brasil de forma sumária e concluem, via de 

regra, por condenações e culpabilização dos profissionais de saúde, deixando intocados aspectos 

gerenciais e organizacionais ligados a estes eventos, o que prejudica a prevenção de novas 

ocorrências.  

Neste 43º Encontro Presencial, vamos apresentar e discutir os resultados da investigação 

conjunta realizada pela Polícia Civil de Campinas e pelo Departamento de Vigilância em Saúde de 

Campinas que concluiu pela multicausalidade de aspectos de natureza organizacional no acidente 

que causou a morte de três pacientes que realizavam exames de ressonância magnética em 

hospital de Campinas-SP.  

As análises, em consonância com enfoque da abordagem sistêmica foram para além do erro 

humano da profissional de enfermagem envolvida. Este olhar aponta para novos caminhos na 

prevenção de acidentes, incidentes, erros de profissionais e da gestão da saúde e segurança das 

empresas. Por fim, teremos apresentação do método de investigação utilizado pelo COREN-SP na 

análise de eventos adversos com envolvimento de trabalhadores da Enfermagem. Participe e 

Divulgue.  

Dia 22 de Outubro de 2014, quarta-feira, das 07h30 às 12h30 

Local: Câmara Municipal de Piracicaba, Rua Alferes José Caetano nº 834, Centro, Piracicaba-SP 

7:30h Credenciamento e Café 

8:15h Abertura 

8:30h Apresentação da estatística dos acidentes de trabalho dos serviços de saúde de 

Piracicaba – Alessandro Nunes da Silva – Técnico de Segurança do Trabalho do CEREST-

Piracicaba 

9:00h Apresentação dos resultados da Investigação do Departamento de Vigilância em Saúde 

de Campinas – Dra Brigina Kemp - Coordenadora  

9:50h Apresentação dos resultados da Investigação Policial do acidente ocorrido no serviço 

de ressonância magnética de hospital de Campinas – Delegados Cibeli Sanches e Antonio 

Carlos Palmiere. 

10:40h Apresentação do método de enfoque processual utilizado pelo COREN–SP nos eventos 

adversos com envolvimento de trabalhadores da enfermagem – Enfermeira Fabíola de Campos 

Braga Mattozinho - Vice-presidente.  

11:20h Debate  

12:30h Encerramento 

• Textos de apoio e mais informações sobre o fórum disponíveis na página: www.forumat.net.br  

• As inscrições são livres e gratuitas e podem ser feitas no momento do evento.  

 

Apoio: Fundo de Fomento às iniciativas de Cultura e Extensão da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária – USP; 

PROEX-UNESP; CEREST Piracicaba; Fórum dos Profissionais da Saúde de Piracicaba; DVST/CVS/SES-SP e CEREST 

ESTADUAL SP; Gerencia Regional do Min. do Trabalho e Emprego de Piracicaba; Ministério Público do Trabalho da 15ª Região; 

FUNDACENTRO; CGSAT-SVS-MS; CNPq; FAPESP Proc. 12-04721-1.  

Coordenação do Fórum: Prof. Dr. Ildeberto M Almeida (ialmeida@fmb.unesp.br), Prof.ª Drª M. Dionísia do A Dias 

(dionisia@fmb.unesp.br)  e Prof. Ass. Rodolfo AG Vilela (ravilela@usp.br) 

 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - 

Faculdade de Saúde Pública 

DEPARTAMENTO DE SAÚDE AMBIENTAL.  

F: (11) 30.61.79.77  

 

UNESP 

Faculdade de Medicina de Botucatu  

DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA 

Fone: (14) 3880.1332 
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