
 
 

 

Curso 11 
Quarta-feira, 04/11 – 14h45 às 18h45 

Curso: Transtornos mentais relacionados ao trabalho: nexo causal, 
diagnóstico pericial, incapacidade laboral e suas interfaces com a 
perícia médica, enfermagem, serviço social e advocacia 

Coordenador: Duílio Antero de Camargo (SP) 

Subtemas e Docentes: 
 Aspectos transdisciplinares da abordagem dos transtornos mentais relacionados ao 

trabalho - Duílio Antero de Camargo (SP) 

 Aspectos periciais, do nexo causal e da incapacidade laboral dos transtornos mentais 
relacionados ao trabalho - Ricardo Baccarelli Carvalho (SP) 

 Aspectos diagnósticos e preventivos dos transtorno mentais relacionados ao trabalho  
- Edson Shiguemi Hirata (SP) 

 

Área Temática: Social e Comunitária 

Nível do Curso: Avançado 

Público Alvo: Médicos e Não Médicos 

Objetivo: Dentro de uma perspectiva transdisciplinar, este curso tem como meta 
principal instrumentalizar os profissionais da área (psiquiatras, médicos do trabalho e 
médicos peritos, psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais, advogados, entre outros) 
nas questões diagnósticas, preventivas, periciais e do nexo causal dos transtornos 
mentais relacionados ao trabalho (TMRT- Portaria 1399/GM,MS), estando alinhado com 
o referencial teórico-prático utilizado pelo Grupo de Saúde Mental e Psiquiatria do 
Trabalho (Ocupacional) do Instituto de Psiquiatria do HC-FMUSP. 

 Entre os temas mais relevantes a serem abordados, no trato dos TMRT, destacam-se os 
aspectos teórico-práticos da interface entre as especialidades Psiquiatria e Medicina do 
Trabalho, nos seus mais variados aspectos, a saber: as síndromes psiquiátricas 
relacionadas ao trabalho, o protocolo de investigação do nexo causal dos TMRT, os 
aspectos da incapacidade laboral, e as repercussões do assédio moral o advindas desses 
transtornos.  

 Na interface com a especialidade da Perícia Médica dá-se ênfase especial ao tema 
“perícias dos TMRT”, diante da complexidade do laudo pericial e a utilização de proposta 
para a graduação das concausas. Nas outras especialidades destacam-se, a abordagem 
dos TMRT sob a ótica da Psicologia, nas questões da avaliação neuropsicológica desses 
transtornos; o contato diário com os trabalhadores, dentro das suas atribuições nos 
programas de saúde mental nas empresas, nas áreas da Enfermagem e do Serviço Social; 
o papel do advogado como assistente técnico do trabalhador ou da empresa, nas 
demandas periciais trabalhistas na área do Direito. 


