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Saúde do Trabalhador 

Cuidando de Quem Cuida 

Conselho Regional de Psicologia SP 
Subsede Baixada Santista e Vale do Ribeira 



Saúde do Trabalhador 
Roda de Conversa: 

Saúde do trabalhador - Cuidando de quem cuida 

O trabalho do psicólogo, assim como de 

alguns outros profissionais, postula uma dimensão 

do cuidar do outro. Entretanto, lidar com o 

sofrimento psíquico e com os diferentes modos de 

subjetivação não se constitui uma tarefa fácil. Os 

psicólogos, tradicionalmente, sempre se dedicaram 

às atividades na clínica como um profissional liberal. 

No entanto, mesmo nesta prática, tem surgido novas 

demandas pela introdução desses profissionais nos 

planos de Saúde, onde as relações com o cliente são 

intermediadas pela operadora de saúde. 

Além disso, os psicólogos são cada vez mais 

solicitados como trabalhador nas organizações e 

instituições privadas e públ icas. Portanto, 

pensarmos, sobretudo, essas relações e condições de 

trabalho é fundamentai para entendermos, nesse 

campo, o adoecer do ps icólogo e demais 

profissionais. Estes se deparam, diariamente, com 

desafios à manutenção da sua saúde física e mental. 

Os transtornos psíquicos e as doenças 

ocupacionais decorrentes são alguns dos temas deste 

debate que tem como proposta a reflexão do papel 

desses profissionais nessa perspectiva. 

Promoção e Realização: 

Conselho Regional de Psicologia SP 
Subsede Baixada Santista e Vaie do FUIieira 

Convidado: Arlindo da Silva Lourenço -
Psicólogo da Penitenciária José Parada Neto, de 
Guarulhos/SP. Mestre em Educação: História, 
Política e Sociedade (PUC/SP) e Doutor em Ciências: 
Psicologia Social (USP/SP). Diretor do Sindicato dos 
Psicólogos no Estado de São Paulo e da 
Confederação Nacional dos Trabalhadores em 
Seguridade Social da Central Única dos 
Trabalhadores. Membro da Comissão Intersetorial 
de Saúde do Trabalhador (CIST), do Conselho 
Municipal de Saúde de São Paulo. 

Convidada: Maria Dionísia do Amaral Dias -
Psicóloga, Doutora e Mestre em Psicologia Social 
(PUC/SP). Especialista em Gestão de Sistemas e 
Serviços de Saúde (UNICAMP). Docente do 
Departamento de Saúde Pública da Faculdade de 
Medicina de Botucatu/UNESP área de Saúde do 
Trabalhador. Linhas de pesquisa e atuação: saúde e 
trabalho; saúde mental e trabalho; aspectos 
psicossociais dotrabalho; concepção ético - política 
desaúde; dialética exclusão/inclusão. 

Coordenação: José Ricardo Portela 

Data: 28 de julho de 2011 
Horário: 19h 
Local: CRP SP - Subsede Baixada Santista e Vale 
do Ribeira 

Rua Dr. Cesário Bastos, 26 - Vila Belmiro - Santos/SR 

Inscrições pelo site: www.crpsp.org.br 

Informações: (13) 3235-2324 - baixada@crpsp.org.br 

Evento Gratuito. Vagas Limitadas. 

Contamos com sua presença. 


