Sergio A. M. de Carvalho e Silva
Médico do Trabalho - CRM/SP 61235.
Pós-graduação: Medicina do Trabalho - USP.
Ass. Profissional: Membro da ICOH - International Commission on Occupational Health.
Informática: Pacote Office avançado, Adobe Photoshop, ERPs e Wordpress frontend.
Línguas: Inglês intermediário - em aprimoramento.

Objetivo
Diferenciais

(19) 9 9731.4312

linkedin.com/in/sergio-carvalho-e-silva

sergiocarvalhoesilva@gmail.com

www.drsergio.com.br

Médico do Trabalho Coordenador / Supervisor
Vinte e seis anos de experiência reconhecida nacionalmente por premiações em
gestão de saúde e qualidade de vida;
Amplo conhecimento da legislação trabalhista, associado aos Acordos Coletivos de Trabalho;
Participação na comissões tripartite que elaboraram a NR-35 e NR-10;
Benchmark e visitas a empresas alemãs junto à Ministra do Trabalho da Alemanha,
Andrea Nahles, no Congresso da International Labour Organization, em Frankfurt - 2014.
Experiência na coordenação em holdings com expansão expressiva por aquisições
e incorporações - realizando análises e reestruturações da área de saúde para
rápido alinhamento das condutas corporativas - respeitando as diferenças culturais e
promovendo a absorção das boas práticas;
Visão sistêmica e estratégica do negócio, fundamental para alinhar de maneira
assertiva processos, políticas e programas de saúde ocupacional - com foco constante
no crescimento da organização;
Vasta experiência em gestão de equipes de médicos e enfermeiros, atuando
através da motivação, delegação, treinamentos, feedbacks constantes, avaliação de
desempenho e orientação técnica para garantir a evolução da equipe;
Experiência na elaboração e execução de programas de proteção à saúde do
trabalhador - por meio da análise de riscos, das condições de trabalho, de fatores de
insalubridade/periculosidade, de fadiga e diversos outros;
Vasta experiência na elaboração de PCMSOs, políticas internas de saúde ocupacional e
desenvolvimento de programas de promoção à saúde e qualidade de vida;
Acompanhamento de colaboradores vítimas de acidentes de trabalho.
Assistência aos líderes na gestão de colaboradores absenteístas crônicos ou
reabilitados com restrições a atividades devido a sequelas por acidente/doenças;
Responsável técnico perante os órgãos públicos, conseguindo bom relacionamento
com o Ministério do Trabalho e o Ministério Público;
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Destaque
profissional

Grupo CPFL Energia
Coordenador Corporativo de Saúde Ocupacional
Brasil - Outubro de 2000 a Outubro de 2017
Responsável pela coordenação e supervisão da equipe de saúde de SP e RS, composta
por 21 profissionais entre médicos do trabalho, enfermeiros, técnicos de enfermagem
e assistentes administrativos, com a meta de manter um alto padrão de atuação e
condutas alinhadas às premissas de Saúde Ocupacional dos PCMSOs de cada empresa.
Alcançamos as metas através do estabelecimento de protocolos que atingiram também
centenas de profissionais parceiros, clínicas e laboratórios terceirizados dispersos pela
área de concessão do Grupo CPFL Energia.
Fui também o responsável técnico pelos ambulatórios frente ao Conselho Regional de
Medicina, ANVISA e Superintendência Regional do Trabalho.

São Paulo:

Rio Grande do Sul:

Ambulatórios próprios em Campinas

Ambulatórios próprios em Caxias

(2 ambulatórios), Santos, Sorocaba,

do Sul, Santa Rosa, São Leopoldo

Araraquara e São José do Rio Pardo.

e Santa Maria.

Principais realizações no Grupo CPFL Energia
Planejei e implementei o alinhamento da saúde ocupacional de diversas empresas
adquiridas pelo Grupo CPFL, conseguindo redução de custo operacional;
A partir dos laudos da Engenharia de Segurança, elaborei o texto dos PCMSOs que se
tornaram padrão para todas as empresas do Grupo, com suas devidas diferenças, e
que foram aprovados por auditorias internas e externas, certificações, fiscalizações e
em defesas trabalhistas;
Junto à Área de T.I., desenvolvi um sistema informatizado de controle de absenteísmo
que pode ser acessado por qualquer unidade da empresa via internet, gerando
indicadores que norteiam investimentos de promoção da saúde;
Ver apresentação em Congresso Médico.
Desenvolvi as fichas médicas padrão, utilizadas inclusive pelos parceiros, para os
exames ocupacionais. As fichas geram indicadores dos desvios de saúde e maus
hábitos de vida dos colaboradores, apresentados em um quadro de “Saúde do Grupo”.
Esses indicadores passaram a nortear os investimentos da empresa em campanhas
de promoção de saúde, segurança no trabalho e qualidade de vida;
Membro do projeto Electric Magnetic Field (EMF/SP) em conjunto com a O.M.S. e a
Associação Brasileira de Compatibilidade Eletromagnética.
Tive sucesso ao apresentar os sistemas e processos das atividades da saúde ocupacional
do Grupo, contribuindo na certificação primária da OHSAS 18001 e SA 8000,
alavancando o IPO na bolsa de Nova Iorque em 2004 e mantendo o mesmo padrão
de excelência, possibilitando recertificações posteriores;
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Criei a ficha de satisfação de atendimento nos exames médicos ocupacionais,
possibilitando feedbacks de melhorias, aplicada a médicos e clínicas terceiras;
Implantei o checkup anual completo aos Executivos para detecção precoce de
patologias crônicas insidiosas. Só em 2016, foram detectados ainda assintomáticos e
tratados precocemente com sucesso 3 casos de câncer de próstata;
Implantei a campanha anual de vacinação anti-gripal e o plano de ação durante a
epidemia de Gripe A, que manteve o Grupo CPFL praticamente sem casos da doença.
Tudo alcançado através de ações de marketing sobre os sintomas, os pontos de
atenção e conscientização sobre higiene pessoal;
Fui responsável por fazer a marca CPFL Energia constar como uma empresa cidadã no
livro de Menções de Honra do Ministério da Saúde (auxiliando na manutenção da
SA 8000) através da implantação de campanhas internas de doação de sangue, em
parceria com o Hemocentro da Unicamp. Realizamos também a campanha de cadastro
de doadores de medula óssea , sempre com fila de espera - pois o Hemocentro tem
capacidade para apenas 20 cadastros por campanha; Devido ao resultado positivo, as
campanhas se tornaram cultura da empresa e hoje são realizadas três vezes ao ano.
Realizava avaliação e enquadramento de candidatos declarando-se portadores de
deficiência, dentro das diretrizes da lei de cotas e jurisprudências correlatas, emitindo
o laudo conclusivo padrão à Superintendência Regional do Trabalho;
Prestei constante assessoria ao Departamento Jurídico nas questões trabalhistas
pertinentes à saúde ocupacional, auxiliando o direcionamento da defesa;
Desde que ingressei, mantive um ótimo relacionamento com os diversos
Sindicatos dispersos pela área de concessão, assim como com o Conselho de
Representação dos Empregados – CRE;
Prestei assessoria ao Departamento de Marketing em datas comemorativas
pertinentes à saúde, seguindo os calendários nacionais e internacionais;
Junto a uma equipe multidisciplinar, projetei e desenvolvi um sistema informatizado
que integra a Área de Saúde e a Engenharia de Segurança, gerando dados ao SAP
para o atendimento do eSocial.
Participei ativamente de premiações recebidas da ABQV;
Criei o “Canal de TV: Segurança e Saúde” na recepção do ambulatório da sede do
Grupo CPFL, em que são exibidos de modo contínuo diversos vídeos sobre direção
defensiva, ações preventivas de saúde e segurança e etc. A ideia será expandida aos
demais ambulatórios e estações avançadas onde ficam os eletricistas;
Possuo um histórico de cumprimento constante da meta de exposição da marca
CPFL, exibindo suas práticas de saúde ocupacional em diversos congressos médicos e
do setor elétrico. Sua alta qualidade tornou-se benchmark no setor elétrico brasileiro.
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Trabalhos atuais
e anteriores

Asten & Cia Ltda.
Médico Coordenador
Valinhos/SP - Agosto de 1992 até o momento.
Organização do ambulatório, de exames médicos ocupacionais, desenvolvimento
de campanhas de saúde, assessoria técnico/jurídica e todas as demais atividades
pertinentes à NR-7.

CCL Label do Brasil
Médico Coordenador
Vinhedo/SP - Março de 2002 a Julho de 2016.
Organização do ambulatório, de exames médicos ocupacionais, desenvolvimento de
campanhas de saúde e assessoria técnico/jurídica e todas as demais pertinentes à
NR-7, sempre em parceria com a Engenharia de Segurança.

Grupo Equipav S.A.
Médico Coordenador
Campinas/SP - Julho de 2004 a Fevereiro de 2008.
Elaboração de PCMSO, realização de exames médicos admissionais, periódicos,
demissionais, de retorno ao trabalho e mudança de função, assim como a apresentação
do relatório anual.

PUC-Campinas
Médico Coordenador
Campinas/SP - Agosto de 1999 a Agosto de 2004.
Elaboração e execução dos PCMSO e seus desdobramentos técnicos e legais, incluindo
a emissão de Comunicação de Acidente de Trabalho (CATs).

LECO Produtos Alimentícios
Coordenador de Ambulatório
Campinas/SP - Dezembro de 1993 a Dezembro de 1994.
Realização de todas as atividades pertinentes à NR-7 e visitas/inspeções nos locais de
trabalho a fim de verificar potenciais riscos à saúde e segurança dos colaboradores.

Brasilata S/A
Clínico Geral
Lapa/SP - Abril de 1989 a Julho de 1991.
Atendimento em Clínica Geral no ambulatório da empresa.
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Certificações

Mais de 60 certificados de cursos, palestras, congressos e fóruns médicos - incluindo
instituições como Harvard Business School e Fundação Dom Cabral. Veja-os aqui.

Competências
e Personalidade

Elaboração de planos com análise do mercado e tendências do setor a fim de assumir
riscos calculados e tomar decisões que garantam crescimento lucrativo e sustentável;
Monitoramento de indicadores e variáveis segurança, custo, qualidade e prazo;
Relaciono-me com muita facilidade em todos os níveis da organização;
Trabalho em equipe, construindo relacionamentos de confiança e integridade. Atuo
de forma integradora, com respeito às diferenças e valorização das pessoas. Tenho uma
postura de parceria e engajamento na causa da empresa e dos parceiros de trabalho;
Sou conhecido pela coerência entre discurso e prática;
Sustento-me em valores éticos e morais, assumo a responsabilidade por minhas
ações, gerando credibilidade e confiança aos que convivem comigo diariamente;
Promovo inovações e mudanças construtivas. Influencio positivamente outras
pessoas a colaborarem para reverter situações desfavoráveis e alcançar os
objetivos da empresa, encarando os insucessos como aprendizado;
Lidero pelo exemplo, transparência, comunicação direta, apontamento de metas e
criando um ambiente positivo a fim de mobilizar a equipe para o propósito empresarial.
Equilibro exigência e afetividade para conquistar o comprometimento da equipe;
Estimulo o aprendizado e o crescimento dos profissionais da equipe, de acordo com
as ferramentas e subsídios oferecidos pela empresa, buscando capacitar sucessores.

Medicina geral

Cirurgião geral da equipe do Hosp. Central Sorocabana na Lapa/SP - de 1988 a 1991.
Chefe de plantão do pronto-socorro às sextas e sábados, no mesmo hospital, com
atendimento a traumas, acidentes, mal súbitos e outros.

Trabalhos
Voluntários

DrSergio.com.br
Sou o idealizador e diretor do website premiado drsergio.com.br cujo objetivo é
compartilhar gratuitamente informações importantes e de fácil entendimento à respeito
de saúde e segurança no trabalho.

Médicos Sem Fronteiras
Sócio contribuinte.

DMOZ - Directory Mozilla
Durante suas operações, fui o responsável na América Latina pela avaliação e
classificação de websites sobre segurança e saúde no trabalho para motores de busca
como o Google e Yahoo.
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