
 

 

 

site:www.cerest.piracicaba.sp.gov.br
e-mail: cerestpiracicaba@yahoo.com.br

Comissão Municipal de Prevenção aos Acidentes de Trabalho e 
COMSEPRE

Doenças Relacionadas ao Trabalho

Apoio:

Centro de Referência  em Saúde do Trabalhador 
- “Dr. Alexandre Alves  - Piracicaba”

Rua do Trabalho, nº 634 
- Vila Independência - Cep.: 13.418-220 

Telefone/fax: (19) 3437-7929

P
I R

AC I CA

ER SE TC

A

B

Secretaria 
Municipal de 

Saúde

Fonte: Banco de Dados do SIVAT Piracicaba

Fontes: Banco de Dados do SIVAT Piracicaba

Evolução histórica do SIVAT (ou dos Acidentes de Trabalho) em Piracicaba

Na tabela acima, observa-se a evolução da incidência 
de AT no período de 2012 a 2016. A incidência de ATs teve um 
crescente em 2013 e decréscimo nos anos sucessivos.

Causa de Acidentes de Trabalho - 2016

 A criação do SIVAT contribuiu para a implantação de 

uma política de prevenção de acidentes do trabalho 

intersetorial e interinstitucional. Diante dos resultados obtidos, 

o CEREST desenvolve ações em parceria com outras 

instituições e outros setores construindo políticas públicas 

para a promoção da saúde do trabalhador. 

Conte com a gente, 

conte pra gente!

Verifica-se na tabela acima as principais causas dos ATs 
investigadas pelo CEREST.

INFORMATIVO 

TRABALHAR SIM, 

ADOECER NÃO



 

     Acidente de trabalho

             

 Acidente de trabalho ocorre na realização das atividades a 
serviço da empresa ou outros, ou no trajeto de ida ou volta 
do trabalho, provocando ferimentos corporais ou 
perturbação funcional ou até mesmo a morte (artigo 19 da 
Lei 8.213 de 1991).

Os acidentes do trabalho constituem o maior agravo à 
saúde dos trabalhadores formais (com registro na carteira de 
trabalho) e informais .  

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) afirma 
que ocorrem anualmente cerca de 270 milhões de acidentes de 
trabalho no mundo, dos quais 2 milhões deles seriam fatais. O Brasil 
é considerado recordista mundial de acidentes de trabalho com três 
mortes a cada duas horas e três acidentes de trabalho não fatais a cada 
minuto. 

Informações da OIT divulgadas em 2003 estimam que 4% 
do Produto Interno Bruto (PIB) sejam perdidos por doenças e 
agravos ocupacionais, o que pode aumentar para 10% quando se trata 
de países em desenvolvimento.

(sem registro na carteira de trabalho)

Pontos de preenchimento de RAAT - 2016

Fonte: Banco de Dados do SIVAT Piracicaba

O que é o SIVAT

Características do SIVAT

 É o Sistema de Diagnóstico e Vigilância de Acidentes de 
Trabalho e também o nome da base de dados onde são armazenados 
os Relatórios de Atendimento ao Acidentado do Trabalho (RAAT), 
que são coletados semanalmente nos Hospitais, Prontos-Socorros e 
grandes empresas que possuem ambulatório médico. Nesses 
relatórios são registrados casos de acidentes com trabalhadores 
formais e informais. Esse sistema gera ações de vigilância.

O SIVAT é o resultado de 14 anos de trabalho, quando o 
CEREST então PST Piracicaba, junto com os Sindicatos de 
Trabalhadores e o Auditor Fiscal do MTE, iniciou um processo de 
Vigilância em Empresas que tinham elevadas taxas de acidentes, 
onde a demanda vinha diretamente dos Sindicatos.

 Para as ações de vigilância são selecionados os 

acidentes que atendem aos requisitos: Acidentes fatais 

ou graves, que envolvam politraumatismo, 

esmagamento, amputação, perfuração com perda de 

substância, traumatismo craniano, lesão da medula 

espinhal, trauma com lesão visceral, queimaduras e 

acidentes de trabalho em menores de 18 anos. Esses 

acidentes são chamados de eventos sentinela.

O SIVAT, por meio do RAAT, tornou-se um instrumento de 

ações do CEREST Piracicaba, pois é um importante indicador que 

norteia o avanço de políticas públicas voltadas a saúde do 

trabalhador. O sistema possibilitou: conhecer a distribuição das 

ocorrências, no mercado formal e informal; indicar as prioridades de 

intervenção; facilitou as ações de vigilância bem como a 

mobilização e envolvimento dos atores sociais para ações 

preventivas e negociações coletivas. 

Trajetória/desdobramentos do SIVAT 
O SIVAT foi concebido por meio do projeto de pesquisa 

“Diagnóstico e Prevenção de Acidentes de Trabalho de Piracicaba – 
DIATEP”, produto de uma articulação entre diversas instituições 
(UNESP – Botucatu, UNICAMP, UNIMEP, Prefeitura Municipal de 
Piracicaba e Ministério do Trabalho e Emprego) e apoio da Fundação 
de Amparo à pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), do 
Ministério da Saúde e dos Sindicatos de Trabalhadores da cidade. 

Para aprimorar o sistema e ter maior compreensão acerca das 
causas dos acidentes, foi realizado o projeto “Ações interinstitucionais 
para o diagnóstico e prevenção de acidentes do trabalho: 
aprimoramento de uma proposta para a Região de Piracicaba”. Este foi 
igualmente desenvolvido por meio de parceria interinstitucional e 
financiado pela FAPESP. 

Essa pesquisa possibilitou uma expansão no SIVAT, além de 
implementar o recolhimento on-line da RAAT. O projeto também 
desencadeou ações específicas em determinados ramos produtivos e 
empresas. Em 3 anos, foi possível visualizar alguns avanços, tais como: 
as empresas prioritárias (com elevada incidência de Acidentes) tiveram 
ações sistêmicas que conseguiram reduzir os casos de acidentes. 
Alguns setores específicos como Construção Civil, Papel e Papelão 
também apresentaram melhorias em relação ao risco de acidente.

Esse projeto fomentou a formulação de políticas públicas 
importantes para Piracicaba e Região como, por exemplo, foi 
desenvolvido o modelo de roteiro de investigação de acidentes do 
trabalho, um instrumento que pode ser utilizado pelos agentes públicos 
da área da Segurança do Trabalho, bem como pelas equipes de 
segurança das empresas. 

O Fórum “Acidentes do Trabalho: Análise, Prevenção e 
Aspectos Associados” (http://www.forumat.net.br) é mais um fruto 
desse projeto, com reuniões itinerantes e periódicas, está sendo 
consolidado como um espaço de discussão e trocas de experiência nas 
investigações de acidente de trabalho. 

Outra contribuição importante do Sivat é qualitativa, pois 
esse sistema viabilizou uma experiência de atuação intersetorial e 
interinstitucional continuada. Nesse âmbito foram estabelecidas 
parcerias entre as entidades públicas responsáveis pela saúde e 
segurança do trabalhador (CEREST, MPT, MTE), sindicatos de 
trabalhadores e patronais. 

O SIVAT é uma experiência exitosa do município de 
Piracicaba e recebeu um importante prêmio Nacional no ano de 2005.

O RAAT se resume em: informações de atendimento; 

identificação do trabalhador (ocupação, ramo de atividade) e da 

empresa; descrição do acidente e parecer médico. Esses relatórios 

são preenchidos em 26 unidades, sendo 4 hospitais, 5 prontos-

socorros e 17 ambulatórios empresariais, sendo que, em 24 dessas 

unidades já foram implantados o sistema on-line de preenchimento 

do RAAT. A pergunta chave feita ao acidentado quando o mesmo dá 

entrada nos prontos-socorros ou hospitais e que define como um 

acidente de trabalho ou não é: O que você fazia na hora do 

acidente?

Em Piracicaba, no ano de 2016, foram registrados 7.760 
acidentes entre trabalhadores formais e informais nos 

pontos vinculados ao SIVAT.
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Fonte: Banco de Dados do SIVAT Piracicaba
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