
JURÍDICO 
ESTRATÉGICO

Luiz Antonio Chiummo
30.09.21

APRESENTAÇÃO SITIVESP
ACT – Acordo de Cooperação Técnica

FIESP, FIRJAN e FIESC.
PLENÁRIA DO CSER



OBJETIVOS DO ACT

O A.C.T, assinado em 30 de julho de 2019, tem como objetivo principal o 
desenvolvimento de ações conjuntas no campo da segurança e saúde no trabalho, 
em especial para: 

a) mapear e desenvolver soluções para redução da ocorrência de acidentes de 
trabalho e doenças ocupacionais; 

b) planejar ações de educação e de prevenção da ocorrência de acidentes de 
trabalho e doenças ocupacionais;

c) promover o intercâmbio de dados estatísticos relacionados a acidentes de 
trabalho e doenças ocupacionais produzidos pelas PARTES; 

d) desenvolver estudos e pesquisas relacionadas à obtenção de dados e informações 
sobre a ocorrência de acidentes de trabalho e doenças profissionais.



ETAPAS DO ESTUDO 

As análises e diagnósticos iniciais, se basearam nos dados da CATWEB de 2019, que 
são de domínio público.



Todos os 471.467 acidentes ocorridos no Brasil em 2019, com registros, de todos os

CNAEs e todos os CIDs, os acidentes típicos somados com as doenças do trabalho

chegam a 371.050 ocorrências ou seja 78,7% de todos os acidentes no mesmo ano. Os

demais registros (100.417) correspondem a acidentes de trajeto;

Nesses, os acidentes com dedos punhos e mãos representam 31,42%, comparados a

todos os acidentes com registro no Brasil no mesmo ano.

Desses acidentes com dedos, punhos e mãos, juntando as indústrias de

transformação de extração e de construção civil, este número chega a 61.188 casos

ou seja 12,97% comparados com todos os acidentes no Brasil em 2019.





Radar SIT de Acidente do Trabalho: htps://sit.trabalho.gov.br/radar/



Acesso às informações de acidentes e material disponibilizado em um 
observatório SESI/SENAI/FIESP com as seguintes informações:

• Estatísticas de acidentes e doenças do trabalho;

• Informes sobre prevenção de acidentes e doenças do trabalho 
envolvendo mãos, punhos e dedos;

• Informes sobre prevenção de acidentes de trajeto. 



OBRIGADO


