
ENTREVISTASER Saúde & Você

Dia 28 de abril é comemorado o Dia Mundial da Saúde e Segurança no Trabalho. O Brasil é a quarta nação do mundo que 
mais registra acidentes no trabalho, segundo levantamento da Previdência Social e pelo Ministério do Trabalho, atrás da China, 
Índia e Indonésia. Para falar sobre o assunto, a SER OCUPACIONAL conversou com o Dr. João Silvestre Silva-Junior é médico 
do trabalho (ANAMT/AMB).

ACIDENTES DO TRABALHO
Dr. João Silvestre Silva-Junior



ENTREVISTASER Saúde & Você

DOUTOR, QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS CAUSAS PARA OS 
ACIDENTES DO TRABALHO? 
Os acidentes de trabalho estão associados a condições de 
trabalho onde haja pouca estratégia de prevenção de situações de 
risco, como ausência de manutenção e proteção de maquinário 
e ferramentas, entre outros, e com uma organização de trabalho 
que cause um ambiente desfavorável, como longas jornadas, 
falta de treinamento, entre outros.

SABEMOS QUE OS TRANSTORNOS MENTAIS ESTÃO 
ENTRE OS MAIORES AGRAVOS DE SAÚDE ENTRE OS 
TRABALHADORES. O DOUTOR PODERIA ESPECIFICAR 
QUAIS SERIAM ESTES TRANSTORNOS?
Entre os transtornos mentais e comportamentais que acometem 
a população trabalhadora de um modo geral, há uma maior 
prevalência de transtorno do humor, como os episódios 
depressivos, e transtornos de ansiedade, como a síndrome do 
pânico. Essa configuração pode variar conforme a profissão/
atividade desempenhada pelo grupo profissional.
 
AS DOENÇAS MENTAIS JÁ SÃO CONSIDERADAS DOENÇAS 
RELACIONADAS AO TRABALHO?
Diversos quadros clínicos que compõem o capítulo V da 

Classificação Internacional de Doenças (Classificação Estatística 
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a 
Saúde), 10ª versão – CID10 – são reconhecidos como doenças 
relacionadas ao trabalho. Os mais notificados como acidente de 
trabalho nos últimos anos foram os transtornos de estresse pós-
traumático (TEPT) e os quadros depressivos.

PODEMOS FALAR EM PREVENÇÃO PARA AS DOENÇAS 
MENTAIS NO TRABALHO? QUAIS SERIAM?
A melhor prevenção é monitorar os estressores ambientais e 
psicossociais no trabalho para evitar situações tóxicas. Desenvolver 
uma cultura organizacional pautada em um ambiente colaborativo 
e acolhedor, com equilíbrio entre esforços e recompensas, podem 
auxiliar na prevenção de transtornos mentais. A empresa pode 
trabalhar na orientação e estímulo a hábitos saudáveis, como a 
prática de atividade física e relaxamento como forma de mitigar 
o estresse cotidiano. E o serviço de saúde pode ser um espaço 
para diagnóstico precoce e auxílio no encaminhamento de casos 
já instalados. 
 
O QUE O GESTOR DE RH PODE FAZER PARA MINIMIZAR 
OS RISCOS DAS DOENÇAS MENTAIS ENTRE OS 
COLABORADORES DA SUA EMPRESA?

Além de batalhar por um ambiente de trabalho seguro e saudável, 
um bom gestor é aquele que conhece seus funcionários e é capaz 
de reconhecer casos potenciais, direcionando para intervenções 
preventivas no serviço de saúde.  

E O MÉDICO DO TRABALHO, QUAL A SUA CONTRIBUIÇÃO 
PARA A REDUÇÃO DOS ACIDENTES NAS EMPRESAS?
Cabe aos profissionais de saúde nas empresas conhecerem 
o processo produtivo para avaliarem a presença de situações 
de risco potencial, a fim de indicar aos gestores estratégias 
de mitigação. Munidos de tais informações podem propor um 
programa integrado para gerenciar a saúde dos trabalhadores 
expostos que seja capaz de reconhecer precocemente situações 
de desgaste para indicar a melhor assistência possível. Nos casos 
em que haja dano à saúde do trabalhador, deve trabalhar pela 
reintegração em um ambiente adaptado à sua condição laboral.
  
Dr. João Silvestre Silva-Junior é médico do trabalho (ANAMT/
AMB), Doutor e Mestre em Saúde Pública, Coordenador da 
Especialização em Medicina do Trabalho do Centro Universitário 
São Camilo e Professor dos Cursos de Especialização em 
Medicina do Trabalho da Santa Casa de São Paulo e da Faculdade 
de Medicina da USP.


