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Introdução: O presente trabalho apresenta a experiência no uso de rede virtual em dois projetos de 
extensão. Ambos, dentre outras atividades, utilizam o compartilhamento e discussões em página na internet 
como uma estratégia de educação permanente em Saúde do Trabalhador. As páginas - “Acidentes de 
Trabalho: Análise, Prevenção e Aspectos Associados” e “Vigilância em Saúde do Trabalhador” – estão 
hospedadas na plataforma Moodle da Faculdade de Medicina de Botucatu (www.moodle.fmb.unesp.br). A 
Escola Médica Virtual da FMB é um site desenvolvido por uma equipe multiprofissional da faculdade.  
A página destinada a Acidentes de Trabalho é um espaço criado com a finalidade de apoio aos estudos e 
discussões, presenciais e virtuais.  O Projeto é desenvolvido de modo conjunto por docentes da Faculdade 
de Saúde Pública da USP e da FMB-UNESP. O projeto tem como foco o aproveitamento de achados de 
análises de casos para a prevenção de acidentes.De forma semelhante, a página “Vigilância em Saúde do 
Trabalhador”, complementa ações de apoio e assessoria a serviços de Saúde do Trabalhador e gestores 
municipais de saúde, compartilhando experiências, estratégias e metodologias de ação na área. Objetivos: 
Propiciar espaço de discussão de questões teóricas e trocas de experiências relativas a ações de promoção 
e prevenção de saúde no trabalho. Constituir espaço de apoio a todos os interessados em análises e 
prevenção de acidentes e doenças do trabalho. Contribuir para a desconstrução da prática de atribuição de 
culpa às vítimas de acidentes e doenças do trabalho. Contribuir para a implementação das ações de Saúde 
do Trabalhador no âmbito do SUS. Métodos: Disponibilizar nas páginas material de apoio técnico-científico, 
casos analisados, material divulgado na imprensa, mantendo discussões e reflexões pertinentes à Saúde do 
Trabalhador através dos fóruns virtuais. Resultados: endo em vista que hoje a internet é o meio de 
comunicação que mais cresce a nível global, introduzir a discussão do tema Saúde do Trabalhador na rede 
nos permite alcançar um público ampliado. Isso foi possível através das páginas que começaram a ser 
disponibilizadas em 2008, viabilizando a análise de um maior número de acidentes em diferentes situações. 
O contador iniciado em abril de 2010 conta atualmente pouco mais de 11 mil acessos e cerca de 230 
usuários cadastrados, os quais recebem materiais adicionais e participam de debates no interior da 
plataforma. Participam destas redes profissionais da área de saúde do trabalhador de órgãos públicos 
diversos, estudantes, pesquisadores, profissionais de saúde e segurança de empresas e representantes de 
sindicatos de trabalhadores. 
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