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INTRODUÇÃO
Em Piracicaba, vem funcionando um sistema de
vigilância de ATs (SIVAT) operado pelo CEREST desde
novembro de 2003. Em 2006, foi aprovado novo
projeto de pesquisa em políticas públicas (FAPESP
06/51684-3) com a finalidade de aprimorar o SIVAT
através da incorporação de mecanismos de

Sec. Mun. Saúde

transmissão e processamento de informações, adoção
de metodologia para o diagnóstico e elaboração de
estratégias para prevenção em setores e empresas
consideradas prioritárias: construção civil, empresas
de maior incidência de Acidentes e na atividade de
corte manual de cana de açúcar.
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Objetivos: descrever as metodologias usadas em cada frente de
atuação bem como apresentar um balanço geral da trajetória do
estudo e seus impactos nas ações de vigilância em Saúde do
Trabalhador.
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CONCLUSÕES: O projeto possibilitou: a construção de
novos conhecimentos sobre a análise e determinação causal
dos Ats; a construção de indicadores epidemiológicos da
situação acidentária;
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sistemas de gestão de produção e de segurança que não
atuam de modo preventivo e a capacitação de agentes sociais
para atuação. Fóruns inter-setoriais com participação do Min.
Trabalho e Emprego, Min. Público do Trabalho, Com. Municipal
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