
 

 

 

 

 

 

 

 

Acidente de trabalho: consequências desta violência na vida de trabalhadores 
 

Acidentes de trabalho (AT) são uma das formas de violência que ocorrem em ambientes de trabalho e se 

constituem no principal agravo à saúde dos trabalhadores, com elevados custos sociais e econômicos. 

Mesmo sendo, em grande parte, previsíveis e evitáveis, os acidentes de trabalho persistem e se agravam no 

contexto atual do capitalismo contemporâneo, em sua feição globalizada, com intensificação da competição 

internacional sob a hegemonia de modelos de crescimento e aceleração da economia de tipo não 

sustentáveis, com impactos negativos no trabalho, na saúde, no meio ambiente e qualidade de vida das 

populações. 

Nesse Encontro do Fórum colocamos em pauta as consequências de AT à vida de trabalhadores, buscando 

trazer o humano para a discussão, no sentido de colaborar na incorporação da dimensão dos sujeitos 

singulares nas políticas e práticas de saúde pública. Entendemos que há necessidade de formulação de 

políticas públicas voltadas a romper com o ciclo de violências no trabalho, envolvendo aspectos de 

prevenção de eventos danosos e também de cuidado com as pessoas. 

 

Dia 28/Agosto/2013, quarta-feira, das 08h30 às 13h 
Local: Faculdade de Medicina de Botucatu - UNESP 

Salão Nobre da FMB (em frente à Biblioteca do campus) 

Campus Rubião Junior, Botucatu - SP 
 

Coordenação do evento: Maria Dionísia do Amaral Dias 

Programação:  

8:30h - Consequências psicossociais de acidentes de trabalho  

Mara Alice Batista Conti Takahashi (Cerest Piracicaba; FSP-USP – socióloga, ergonomista, doutora em 

Saúde Coletiva) 

Coordenação: Daniela Tonelli (Cerest Botucatu) 

 

10:00h – Apresentação e discussão de casos  

Caso 1: Tatiana Thiago Mendes (Cerest Piracicaba – psicóloga, especialista em Saúde e Trabalho)   

Caso 2: Ludmila Candida de Braga (Coordenadora Seção Técnica de Saúde de Botucatu – UNESP) 

Coordenação: Maria Dionísia do Amaral Dias (Deptº Saúde Pública, FMB-UNESP) 

 

11:00h – Debate 

 

12:00h – Encerramento, com lanche 
 

 

 Textos de apoio e mais informações sobre o fórum disponíveis na página do Fórum AT: 

http://www.moodle.fmb.unesp.br/course/view.php?id=52  

 As inscrições são livres e gratuitas: com antecedência na Página do Fórum AT ou no momento do evento.   

 

 

Apoio: Fundo de Fomento às iniciativas de Cultura e Extensão da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária – 

USP; PROEX-UNESP; CEREST Piracicaba; DVST/CVS/SES-SP e CEREST ESTADUAL SP; Gerencia Regional do 

Min. do Trabalho e Emprego de Piracicaba; Ministério Público do Trabalho da 15ª Região; FUNDACENTRO; 

CGSAT-SVS-MS; CNPq; FAPESP Proc. 12-04721-1.    
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 36º Encontro Presencial do Fórum Acidentes do Trabalho: 

Análise, Prevenção e Aspectos Associados 
 

http://www.moodle.fmb.unesp.br/course/view.php?id=52


Coordenação do Fórum: Prof Dr Ildeberto M Almeida (ialmeida@fmb.unesp.br), Profª Drª M Dionísia do A Dias 

(dionisia@fmb.unesp.br) e Prof Ass Rodolfo AG Vilela (ravilela@usp.br) 
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