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(***) CEREST Piracicaba
A partir de 2002 em Piracicaba, SP, foram desenvolvidas experiências de criação e
aprimoramento de Sistema de Vigilância em Acidentes do Trabalho (SIVAT) (Políticas
Públicas - FAPESP 06/51684-3). Empresas com maior incidência de AT foram
selecionadas para intervenção tendo como uma das ferramentas a análise de acidentes.
Em fevereiro de 2008, a equipe desencadeou discussão pública sobre o tema incluindo
encontros presenciais e desenvolvimento de espaço virtual – Fórum. Objetivo:
apresentar e discutir resultados do funcionamento do Fórum. Métodos: A plataforma
Moodle da FMB-UNESP foi escolhida para criação do espaço por se tratar de software
livre já usado na Universidade.
(http://www.moodle.fmb.unesp.br/course/view.php?id=52) O Fórum de extensão foi
organizado com encontros presenciais e disponibilização virtual e livre de casos e
material de apoio sobre o tema. Dois docentes foram habilitados para edição da página.
Participantes e visitantes podem enviar mensagens e registrar opiniões.
Resultados: De fevereiro de 2008 a maio de 2009 foram realizados 10 encontros
presenciais com participação de 300 pessoas. No espaço virtual os números de acessos
até maio/09 foram crescentes começando em 253 (07/08) e alcançando 9.659 (05/09),
assim distribuídos: apresentações dos encontros presenciais - 2.131; discussão de casos
de ATs - 653; módulos de apoio para cursos de análise de acidentes - 2.980. Cerca de
80% dos acessos são realizadas por visitantes. Em maio de 2009 a página tinha 124
usuários cadastrados.
Discussão: O aumento de acessos sugere que a página se torna conhecida e supre
carência nacional de informação sobre a análise de acidentes. A iniciativa colocou o
tema na agenda regional contribuindo para reforçar a crítica às práticas de atribuição de
culpa às vítimas e explicitar aspectos sócio - técnicos envolvidos nas origens de
acidentes, favorecendo a ampliação do perímetro de intervenções de prevenção.
Tema 35. Trabalho e Saúde
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