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As bases de dados epidemiológicos oficiais, sobre acidentes e doenças
ocupacionais, enfrentam algumas dificuldades relacionadas, principalmente, à 
subnotificação de doenças e à informalidade do mercado de trabalho, realidade 
observada não apenas no
condições comprometem a
desafiadora a organização e o
trabalhador. Nesse contexto, esse
experiência de construção de um
doenças ocupacionais em São João Del
2017. A manutenção dessa iniciativa
continuamente a qualidade da
ocupacionais, como também ampliar
públicas em saúde do trabalhador no
acumulada desde 2017, foi possível identificar
informação, uma vez que foram detectadas diferenças
relação aos dados epidemiológicos oficiais sobre
no município. O desafio agora
saúde dos trabalhadores, orientando
vigilância em saúde e segurança do trabalho,
promoção da saúde dos trabalhadores.

 

 
  

Monitoramento local de acidentes e doenças do trabalho: um
dispositivo de suporte aos serviços públicos de saúde do trabalhador em são João 

Luiz Gonzaga Chiavegato Filho 
: Departamento de Psicologia 

As bases de dados epidemiológicos oficiais, sobre acidentes e doenças
enfrentam algumas dificuldades relacionadas, principalmente, à 

doenças e à informalidade do mercado de trabalho, realidade 
apenas no Brasil, mas também em outros países. Essas duas 

condições comprometem a qualidade da informação, tornando ainda mais 
desafiadora a organização e o desenvolvimento de políticas públicas em saúde do 
trabalhador. Nesse contexto, esse projeto tem como objetivo manter e ampliar a 
experiência de construção de um sistema local de monitoramento de acidentes e 
doenças ocupacionais em São João Del Rei/MG, que já está em andamento desde 
2017. A manutenção dessa iniciativa justifica-se tanto pela necessidade 
continuamente a qualidade da informação disponível sobre acidentes e doenças 
ocupacionais, como também ampliar e fortalecer o desenvolvimento de políticas 
públicas em saúde do trabalhador no município e região. Com a experiencia 

2017, foi possível identificar uma melhoria na qualidade da 
informação, uma vez que foram detectadas diferenças relevantes e significativas em 
relação aos dados epidemiológicos oficiais sobre acidentes e doenças ocupacionais, 
no município. O desafio agora é melhorar a organização dos serviços públicos de 
saúde dos trabalhadores, orientando investigações, intervenções e práticas de 
vigilância em saúde e segurança do trabalho, que podem fortalecer a prevenção e a 
promoção da saúde dos trabalhadores.  
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