PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Centro de Referência de Saúde do Trabalhador
CEREST- PIRACICABA

Planejamento - 2018
Objetivos:
✓ Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de promoção
e vigilância em saúde.
✓ Fortalecer a promoção e vigilância em saúde.

Metas
✓ Manter na faixa de 420 o número de casos de doenças ou agravos relacionados ao
trabalho notificados.
✓ Investigar 100% dos casos de acidentes de trabalho típicos com óbito registrados no
SINAN;
✓ Investigação epidemiológica de 100% dos casos de acidentes de trabalho típicos
graves registrados no SINAN;
✓ Investigação epidemiológica de 50% dos casos de LER/DORT registrados no
SINAN;
✓ Elaboração e divulgação anualmente de indicadores de frequência dos casos de
acidentes de trabalho;
✓ Organizar anualmente 1 Semana Municipal de Prevenção de Acidentes do Trabalho
(SEMPAT);
✓ Organizar anualmente 2 Projetos de Vigilância Ampliada relacionadas ao setor ou
cadeia produtiva que são prioridades definidas CIST;
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Ações - 2018
✓ Participar dos Fóruns Intersetoriais - CIST; CPR; CMS, Fórum de AT e outros de
caráter preventivo;
✓ Aprimorar o sistema de notificação de acidentes de trabalho nos municípios de
abrangência do CEREST;
✓ Intensificar ações conjuntas com o MPT, Ministério do Trabalho e Emprego,
Sindicato e CPR, com o objetivo de diminuir acidentes priorizando os AT por queda
de altura e choque elétrico, trabalho infantil e ambientes climatizados.
✓ Aprimorar a atuação do MPT e CEREST nas ações de prevenção de LER/DORT;
✓ Participar nas reuniões do Grupo Gestor do PST de Limeira e suporte técnico;
✓ Suporte Técnico para o PST de Capivari;
✓ Continuar com os Encontros de Cipeiros do setor Metalúrgico em relação as causas e
prevenção dos AT;
✓ Continuar o aprimoramento e qualificação do preenchimento e digitação do SINANNET para Acidentes de Trabalho: Graves, Fatais e em menores de 18 anos;
✓ Construir indicadores de saúde do trabalhador no município de Piracicaba
(mortalidade, incidência, letalidade, etc);
✓ Intervenção formativa nos setores de Limpeza Pública, empresas prioritárias da
saúde e metalúrgica, etc...

Atenciosamente,

__________________________
Clarice Aparecida Bragantini
Coordenadora do CEREST Piracicaba
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