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67º Encontro Presencial 
TEMA: Intervenção em Saúde do Trabalhador 

Comemorações: 10 anos do Fórum AT e 45 anos da RBSO !  

Lançamento do dossiê RBSO Intervenção em Saúde do Trabalhador 

 
 O campo da Saúde do Trabalhador (ST) convoca uma 
forma distinta da produção de conhecimentos, uma forma de 
ação engajada nas quais os conhecimentos produzidos devem 
estar vinculados à transformação das situações e condições de 
trabalho. 
 
 No entanto, grande parte da produção acadêmica no 
campo restringe-se à produção de diagnósticos, por vezes 
associando prevalência / incidência de agravos a determinados 
fatores de risco, ou a análise do funcionamento dos serviços e 
suas lacunas, tanto organizacionais quanto profissionais, dentre 
outros temas dominantes. 
 
 Como se sabe, o movimento da ST surge da articulação 
entre trabalhadores, agentes do estado, academia e dos serviços, 
defendendo novas práticas para o enfrentamento dos agravos no 
trabalho e exigindo uma revisão conceitual para compreensão e 
superação dos problemas. Esse enfrentamento depende da 
efetividade das intervenções realizadas, cujo objeto pode ser 
tanto a formação / capacitação dos trabalhadores, de seus 
representantes e de profissionais e técnicos, quanto ações 
direcionadas 

direcionadas a mudanças das situações de trabalho para a prevenção 
de agravos, viabilizadas por meio de ações de vigilância, de fiscalização 
dos ambientes de trabalho, de acordos coletivos, de ações sindicais e 
de trabalhadores, do desenvolvimento científico e tecnológico e de 
outras ações técnicas, institucionais e políticas. 

 
 Quais são os modelos de intervenção disponíveis para a ST e 
as suas características? Qual é o papel de quem a conduz e dos demais 
atores? Qual é seu objeto? Quais instrumentos, regras e princípios 
éticos se aplicam? O objetivo é influenciar o resultado final ou o 
processo que desencadeiam?  
 
 Numa iniciativa conjunta entre o Fórum AT e a Revista 
Brasileira de Saúde Ocupacional (RBSO), o dia 5 de Dezembro de 
2018 será um dia de debate e comemorações. Além de discutir a 
temática da intervenção em suas diferentes dimensões, iremos 
comemorar os 45 anos da RBSO e os 10 anos do Fórum AT. 
Ocorrerá também o lançamento do Dossiê Temático que trata da 
“Intervenção em Saúde do Trabalhador”, iniciativa da 
RBSO/Fundacentro e Fiocruz. 
 
PARTICIPE, DIVULGUE ! 

 

Dia 5 de Dezembro de 2018 
Local: Auditório da Fundacentro, Rua Capote Valente 710, Pinheiros, São Paulo (próximo ao Metrô Clinicas) 

Horário: das 9:00 às 12:30 horas  
 

Programa: 
9:00h – Sobre a Intervenção no campo da Saúde do Trabalhador 
 José Marçal Jackson Filho (RBSO/Fundacentro), José Augusto Pina, Kátia de Souza Reis, Rodolfo AG Vilela 
9:20h – Vigilância em Saúde do trabalhador: decálogo para uma tomada de posição 
Luiz Carlos Fadel de Vasconcellos – ENSP/Fiocruz 
10:00h – Pesquisa-intervenção participativa com trablhadores da manutenção de Universidade Pública 
Leny Sato – Instituto de Psicologia/USP 
10:40 - Intervalo      
11:00h –Modalidades de intervenção e os desafios do Laboratório de Mudanças  
  Rodolfo AG Vilela – FSP/USP  
Coordenação: Katia Reis de Souza – CESTEH/Fiocruz 
11:40h – Debate do tema e das apresentações 
  Coordenação: José Augusto Pina – CESTEH/Fiocruz  
12:30h – Encerramento e comemorações: 45 anos da RBSO e 10 anos do FórumAT  

 

 Textos de apoio e mais informações disponíveis na página do Fórum AT: www.forumat.net.br 
Inscrições livres e gratuitas na página da Fundacentro ou no momento do evento (vagas limitadas em função do 
tamanho do auditório). Os certificados serão emitidos e encaminhados eletronicamente pela Fundacentro. 

 

Organização: Fórum AT, RBSO/Fundacentro e Coordenação Estadual Saúde do Trabalhador CVS Sec. Saúde Est. SP 
Apoio: Comissão de Cultura e Extensão da FSP – USP; PROEX-UNESP; DVST/CVS/SES-SP; Ministério Público do trabalho 
da 15ª e 2a Região; FAPESP Proc. 12-04721-1.   
Coordenação do Fórum: Ildeberto M Almeida (ialmeida@fmb.unesp.br) e Rodolfo AG Vilela (ravilela@usp.br) 
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