
 

 

 

 

 

No dia 27 de abril de 2017, em referência ao dia mundial em 

memória das vitimas de acidentes de trabalho, foi tornada 

pública a primeira versão do Observatório Digital de Saúde e 

Segurança do Trabalho que tem como endereço: 

https://observatoriosst.mpt.mp.br/    

Nesta primeira versão, como pode ser extraído da página 

(endereço acima), a ferramenta já apresenta dados 

georreferenciados de frequência de CATs de acidentes e 

doenças relacionadas ao trabalho, gastos previdenciários 

acumulados e dias de trabalho perdidos. Os dados já 

disponibilizados revelam que entre 2012 e 2016, os 

trabalhadores brasileiros perderam mais de 250 milhões de dias 

de trabalho devido a acidentes e doenças ocupacionais, enquanto 

cerca de R$ 20 bilhões foram gastos com benefícios 

acidentários. 

A ferramenta foi desenhada e vem sendo desenvolvida de forma 

a ser um dispositivo amigável ao usuário de modo que este 

possa extrair informações e fazer cruzamentos de seu interesse  

levando em conta localização, setor, função, sexo, idade, tipo de 

agravo, custo, etc.  

o 58º Encontro Presencial do FórumAT tem como objetivo 

apresentar aos usuários as funcionalidades atuais e futuras da 

ferramenta e possibilitar que extraiam informações de seu 

interesse, tirem dúvidas e façam sugestões para o aprimoramento 

das próximas etapas. Antes do Evento sugerimos que as pessoas 

visitem e façam uso do site de modo que já compareçam depois 

de ter respondido algumas questões e formulado sugestões 

conforme formulário de avaliação/sugestões sobre o 

observatório.  

Após a apresentação das funcionalidades da ferramenta 

teremos uma mini oficina que permitira ao interessado gerenciar 

o banco de dados, extrair dúvidas e indicar sugestões de 

melhoria. Para tanto será disponibilizado acesso à internet e é 

necessário que o participante traga computador de mão 

carregado para 02 horas.  

Participe e divulgue!! 

 

Dia 23 de junho, das 8:30 às 12:30h 
Local: Auditório João Yunes. Faculdade de Saúde Pública, Av. Dr. Arnaldo, 715, Cerqueira Cesar, São Paulo – 

SP (Próximo ao Metrô Clínicas). 

Programação:  
8:30h – Abertura dos trabalhos – Prof. Rodolfo AG Vilela (FSP) e Prof. Ildeberto Muniz Almeida (Coordenação 

do Fórum AT)   

8:45h – Objetivos do encontro e coordenação da mesa: Mario Antônio Gomes (PRT 15
A
  Região) e Profª Tit. 

Maria Regina Alves Cardoso (FSP. USP)  

- Palestra: “Funcionalidades e uso do Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalhado”  

Dr. Luis Fabiano de Assis – CAPI – MPT  

9:30h Palestra: A atuação da OIT na disponibilização de Informações em Saúde do Trabalhador  

Peter Porschen – Diretor da OIT, Brasil. 

9:50h – Intervalo  

10:10 Mini OFICINA 

- Trabalho em grupo ou duplas para extração de informações no site do Observatório 

- Grupos preenchem formulário e anotam questões / sugestões para o debate  

11:00h – Debate e Encaminhamentos 

12:00 – 12:30h - Encerramento 
 

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

 O encontro será transmitido ao vivo no IPTV. USP e no canal do Youtube. 

 As inscrições são livres e gratuitas na Página da Faculdade de Saúde Pública: www.fsp.usp.br ou no momento do 
evento (vagas limitadas em função do tamanho do auditório). Os inscritos receberão certificados por email.  

 Aqui você tem acesso ao formulário de avaliação/ sugestões sobre o observatório  
 

Apoio: Comissão de Cultura e Extensão da FSP – USP; PROEX-UNESP; DVST/CVS/SES-SP; CAPI - Ministério Público do Trabalho, MPT 

15
A
 e 2

a
 Região; CEREST PIRACICABA, Fundacentro SP; FAPESP Proc. 12-04721-1; DIEESE, ANAMATRA.  

 

Coordenação do Fórum: Ildeberto M Almeida (ialmeida@fmb.unesp.br) e Rodolfo AG Vilela (ravilela@usp.br) 

58º Encontro Presencial  

TEMA: Funcionalidades e uso do Observatório Digital de 

Saúde e Segurança no Trabalho 
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