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Rio de Janeiro, 3 de dezembro de 2014 – A inclusão das pessoas com deficiência no mercado 

de trabalho tem sido amplamente defendida nos últimos anos, e a Associação Nacional de 

Medicina do Trabalho (ANAMT)  também está na luta. Em razão do Dia Internacional da Pessoa 

com Deficiência, celebrado no dia 3 de dezembro (quarta-feira), a instituição lançou o manual 

“A Inclusão de Pessoas com Deficiência – O Papel de Médicos do Trabalho e Outros 

Profissionais de Saúde e Segurança”. No livro, especialistas abordam questões sobre a pessoa 

com deficiência, gestores de empresas e profissionais de saúde. 

 

O trabalho foi realizado graças à parceria entre a ANAMT e a Rede Empresarial de Inclusão 

Social, que compartilha conhecimento e articula ações para ampliar a empregabilidade de 

pessoas com deficiência no Brasil. Distribuídos em 13 capítulos, os textos foram resultado do 

trabalho de Marcia Bandini, diretora de Divulgação da ANAMT; Paulo Rebelo, vice-presidente 

da Associação; Daniela Bortman, gestora de Medicina Ocupacional da Atento; e Gustavo 

Locatelli, médico do Trabalho Coordenador da Serasa Experian e do Banco Santander do Brasil. 

 

No prefácio da publicação, Prof. René Mendes, diretor de Relações Internacionais da ANAMT, 

relembrou que justiça e igualdade são direitos de todos: “As atitudes e ações do Médico do 

Trabalho talvez não devessem ser movidas tão-somente pelo ditame da igualdade (de 

oportunidades, de chances, de formas de tratamento etc.). Para mim, elas deveriam ir além, 

ao se submeterem ao ditame da equidade, que mais tem a ver com a justiça do que com a 

igualdade!” 

 

A diretora Marcia Bandini complementa o pensamento: “Somos um dos agentes mais 

importantes para que a inclusão no trabalho seja bem-sucedida. Médicos deviam dedicar-se a 

aprofundar conhecimento sobre o assunto para ajudarem mais, ao mesmo tempo em que 

empregadores deveriam ouvir mais os médicos para criar ambientes de trabalho acolhedores 

para todos”. 

 

Eliane Ranieri, gerente de Diversidade da IBM América Latina e representante da Rede, 

acredita que a publicação ajudará a abrir um espaço de discussão. “O manual é um marco, pois 

as empresas integrantes da Rede perceberam que este tema precisa ser mais exposto. 

Sabemos que [o livro] abrirá uma importante discussão. Isso também tem imenso valor para a 

inclusão de pessoas com deficiência no mercado e para o trabalho da área médica. Quanto 

mais médicos estiverem alinhados com o conhecimento, inclusive corporativo, a questão será 

melhor trabalhada”, explicou. 

 

O livro, disponível para download no site da ANAMT, será oficialmente lançado pela ANAMT 

em 13 de dezembro (sexta-feira). 
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