
 

UNIVERSIDADE DE SÃO 

PAULO 

Faculdade de Saúde Pública 

Nesse septuagésimo encontro, trataremos do tema Saúde Mental e trabalho com enfoque na vigilância. As estatísticas 

oficiais apontam um crescimento dos diagnósticos por transtornos mentais relacionados ao trabalho (TMRT). Dados do 

Sinan mostram que as notificações  por TMRT, no estado de São Paulo, cresceram muito nos últimos anos e segundo 

dados da Previdência Social, os problemas de saúde mental são a terceira maior causa de afastamento do trabalho no país. 

A programação prevê no período  da manhã, uma fala de abertura sobre o tema“Mundo do trabalho e 

adoecimento mental”.Em seguida, a realização de oficinas, onde grupos trabalharão três casos de saúde mental 

e trabalho com enfoque na vigilância, apresentados por técnicos de Cerest e Vigilância em Saúde do Trabalhador que 

participaram nas intervenções, para serem debatidos com o grupo. 

O objetivo desta oficina é discutir e aprimorar as metodologias de intervenção de casos de saúde mental e trabalho como 

estratégia da vigilância em Saúde do Trabalhador. 

À tarde haverá a apresentação dos casos discutidos nos grupos nas oficinas. E em seguida diálogo com especialistas 

na área de saúde do trabalhador para subsidiar reflexões e estratégias de intervenção. 

PROGRAMA 

8:30 às 9:00 - COFFEE 

9:00 às 10:00 – (local: Auditório João Yunes) 

Mundo do Trabalho e Adoecimento Mental 

Profª Dra. Edith Seligmann Silva (USP) 

Orientação para as Oficinas de trabalho 

10:00 às 12h00 - OFICINAS DE TRABALHO 

• Intervenção de VISAT em empresa de teleatendimento 

Adriana Rodrigues Siqueira - CRST da Lapa 

• Análise Coletiva do Trabalho com trabalhadores de Industria metalúrgica 

Pollyanna Regina Pinto - Cerest Campinas 

• Queixas de assédio moral por trabalhadores acidentados em metalúrgica 

Eliana Aparecida da Silva Pintor – GVS Santo André 

12:00 às 13:30 – Intervalo para Almoço 

13:30 às 14h30 – (local: Auditório João Yunes) 

Apresentação dos casos com apresentação dos debates realizados na oficina 

14h30 às 16h00 – Debatedores do Tema – Desafios para as práticas de intervenção 

    Andréia  De  Conto  Garbin - Dir. Vigilância  à  Saúde  de    Diadema e Maria Maeno – Médica e pesquisadora da Fundacentro SP 

17h00 - Encerramento e Coffee 

70º Encontro Presencial do fórum Acidentes do Trabalho 

Tema: Vigilância em Saúde Mental e Trabalho: Desafios para as práticas de Intervenção 

Dia 16 de outubro de 2019 das 8:30- 17hs. 

Local: Auditório João Yunes-Faculdade de Saúde Pública da USP,aolado da Biblioteca.  

Avenida Dr. Arnaldo, 715 – Cerqueira César, São Paulo – SP (próximo ao Metrô Clinicas)  

Horário: das 8h30 às 17h00. 

Inscrições gratuitas na página da FSP: https://www.fsp.usp.br 

Organização: Fórum AT e Coordenação Estadual Saúde do Trabalhador CVS/CCD/SES-SP 

Apoio: Comissão de Cultura e Extensão da FSP-USP; PROEX-UNESP; DVST/CVS/CCD/SES-SP; Ministério Público do 

Trabalho da 15ª e 2ª Região. 

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

O Encontro será transmitido ao Vivo pelo IPTV.USP. Textos de apoio e arquivos das palestras será disponibilizado na página do 

FórumAT: www.forumat.net.br 
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