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Período de
avanços e 
importantes 
decisões
Com o término da gestão 
2013-2016, a diretoria da
ANAMT faz um retrospecto 
dos fatos que marcaram o 
período. Ganhos, conquistas 
e avanços marcam a gestão.
Também está claro que novos
desafios vêm pela frente.
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O legado e o 
futuro da ANAMT

O
término de uma
gestão leva a uma
reflexão pelo pas-
sado que cons-

truímos e pelo futuro que
ainda almejamos ver concreti-
zado. Nos últimos três anos,
pudemos aprender muito.
Aprendemos, geramos ideias,
promovemos discussões, cres-
cemos. Ao avaliar as experiên-
cias adquiridas ao longo da
última gestão, é com satisfa-
ção que posso afirmar, em
meu nome e em nome de

toda a diretoria, que construímos um legado.
Afinal, uma gestão associativa não se faz através
de uma ou duas pessoas, mas da soma do es-
forço de todos, pelo bem comum. E tenho cer-
teza de que o marco dessa gestão foi a
promoção da coletividade. Todos imbuídos no
exercício de levar a sociedade a compreender o
verdadeiro papel do Médico do Trabalho, en-
quanto um profissional ético e socialmente res-
ponsável pela promoção da saúde, pela inclusão
social e pela promoção dos direitos humanos
dentro dos ambientes de trabalho. 

Nos últimos três anos, nossa pauta foi plu-
ral. Nossos esforços estiveram sempre voltados
para assuntos que envolvem não somente a
saúde do trabalhador dentro do seu trabalho,
mas buscam associar e cuidar da saúde integral
de todos, incluindo a preocupação com os refle-
xos que o processo produtivo e de trabalho pode

influir na saúde da população das comunidades
onde o trabalhador e a sua família estão inseridos. 

Algumas bandeiras contribuíram para que
esse ideal fosse concretizado. A formação dos
médicos para o exercício competente da Medi-
cina do Trabalho, tanto em nível do ensino da
graduação quanto de pós-graduação, por exem-
plo, sempre esteve em foco na ANAMT, e não
foi diferente nessa gestão. O processo de acre-
ditação dos cursos de Especialização em Medi-
cina do Trabalho vem sendo conduzido pela
direção da ANAMT, desde a gestão anterior, sob
a presidência do Dr. Carlos Campos, e consegui-
mos avanços interessantes. Foram definidos e di-
vulgados parâmetros que norteiam esse processo
que, além dos aspectos de regulação e controle,
também almejam a finalidade educativa e de su-
porte, para que os cursos melhorem a formação
dos profissionais. 

Também nos envolvemos de forma intensa
na batalha travada diariamente pelas pessoas
com deficiência, por acessibilidade e igualdade
de condições. Além das inúmeras barreiras físi-
cas, o preconceito ainda é uma realidade nas re-
lações interpessoais. No âmbito profissional não
é diferente. Apesar da Lei de Cotas e da fiscali-
zação por meio das superintendências do Minis-
tério do Trabalho e Previdência Social, muitas
empresas ainda não preenchem devidamente
seu quadro de funcionários, ou mesmo não
estão preparadas para incluir e receber as pes-
soas com deficiência ou reabilitadas. Nesse pro-
cesso de inclusão, entendemos que o Médico do
Trabalho tem um importante papel social e deve

Dr. Zuher Handar, presidente da ANAMT, gestão 2013-2016
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participar da inserção ou reinserção desse traba-
lhador, contribuindo para promoção e ou adap-
tação de um ambiente seguro e saudável para
todos os trabalhadores. 

Entendemos também que o trabalho em
condições inseguras ainda é uma realidade pre-
sente em nosso país. Além de agravar a pobreza,
na medida em que os problemas de saúde e aci-
dentes reduzem parcial ou totalmente a capaci-
dade de trabalhar, também contribuem para
encurtar a expectativa de vida. Infelizmente, o
alarmante número de mortes por doenças, que
ocorrem devido aos riscos nos ambientes de tra-
balho, tem preocupado constantemente a OIT.
Vivemos hoje em uma verdadeira “pandemia
oculta” das doenças relacionadas ao trabalho.
Mais de 30% das doenças profissionais fatais são
devidas a cânceres relacionados ao trabalho.
Mais de 900 mil mortes são registradas por ex-
posição a substâncias perigosas no trabalho. A
ANAMT tem se preocupado muito com o pro-
cesso de diagnóstico das doenças relacionadas
ao trabalho, mas também com o princípio da no-
tificação, pois é desta maneira que vamos con-
seguir conhecer melhor o que está acontecendo
e como intervir neste processo. 

Precisamos mudar o nosso olhar com rela-
ção à saúde do trabalhador. Precisamos ter um
olhar mais global e mais integral. O Médico do
Trabalho precisa ter uma visão que enxergue o
indivíduo por inteiro, e entender que os riscos

de adoecimento e agravo à saúde do trabalha-
dor não estão somente relacionados aos agentes
físicos ou químicos, mas estão também relacio-
nados aos agentes das condições e da organi-
zação do trabalho. Precisamos identificar todos
os determinantes que possam interferir na rela-
ção saúde e trabalho para que possamos atuar
no seu controle, buscando desta forma uma
condição de vida produtiva no aspecto social e
econômico. Precisamos, por fim, buscar o com-
promisso de todos os atores envolvidos, direta
ou indiretamente, com o mundo do trabalho em
promover e garantir que os trabalhadores te-
nham respeitados os seus direitos fundamentais,
e que possam ter um trabalho que seja seguro,
saudável e digno. Esse é o principio estatutário
que a ANAMT vem pregando: atuar sempre em
defesa da saúde do trabalhador. Identificar e
praticar a sua contribuição pela inclusão social,
que garanta uma maior equidade e integrali-
dade, tanto no acesso como no cuidado da
saúde de todos. Este é o papel da ANAMT: fazer
a diferença pela promoção da vida das pessoas,
participando ativamente pela luta por um traba-
lho digno, decente e saudável para todos. 

Temos muito por fazer, temos muito por
aperfeiçoar e temos muito por mudar. Este é o
nosso papel e a nossa responsabilidade: partici-
par para mudar, aperfeiçoar e transformar, vi-
sando à melhoria contínua. Este relatório
cumpre a função de prestar conta aos nossos as-
sociados e à sociedade do que fizemos para al-
cançar nosso compromisso, atuando em todos
os fóruns sociais, na busca de melhores políticas
e melhores práticas, que levem sempre a promo-
ver e preservar a saúde integral de todos os tra-
balhadores e de todas trabalhadoras. Agradeço,
particularmente, a cada vice-presidente, diretor,
ao Conselho Fiscal, às Associações Federadas,
aos parceiros da jornada, a nossa equipe admi-
nistrativa da ANAMT, enfim, a todos, pelas ex-
periências vividas nestes últimos anos. Ao final
deste ciclo, tenho a certeza de que, se quiser-
mos um futuro melhor, precisaremos trabalhar
por ele. Se muito conquistamos, muito ainda há
por fazer. Contribuímos com nossa parcela para
formar um legado e deixamos agora às novas
gestões o futuro de novas conquistas.

‘‘Todos imbuídos no exercício 
de levar a sociedade a 
compreender o verdadeiro 
papel do Médico do Trabalho,
enquanto um profissional ético 
e socialmente responsável pela
promoção da saúde, pela 
inclusão social e pela promoção
dos direitos humanos dentro dos
ambientes de trabalho.’’

realtorio anant 2016.qxp_Layout 1  04/05/16  11:39  Página 5



O início de
uma nova
gestão
O dia 17 de maio de 2013 marcou o início de um
novo ciclo na história da Associação Nacional de
Medicina do Trabalho – ANAMT. Uma nova diretoria
assume a entidade e com ela os desejos de 
aprimorar o processo de trabalhar em prol dos
avanços da Saúde dos Trabalhadores. 
Do Plano Estratégico, traçado já no início da gestão, 
à série de ações promovidas ao longo dos 
últimos anos, acompanhe nesse documento um 
relatório dos principais fatos históricos que 
marcaram essa gestão. Uma prestação de contas
que fazemos a você.
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C
omo já é tradição na história da ANAMT, os Congressos Nacionais promovidos
pela entidade também marcam a transição entre as diretorias. Com novos gesto-
res à frente das entidades é comum que se estabeleçam novas metas. A valoriza-
ção da Medicina do Trabalho, ampliação da participação da ANAMT em debates

relativos a SST, educação continuada e diálogo com entidades de classe, são algumas dire-
trizes do Plano Estratégico de Ação 2013-2016, traçado pela nova diretoria da Associação.
“A especialidade ainda tem muitos desafios pela frente. A ideia equivocada de que
o papel do Médico do Trabalho se reduz à seleção e à manutenção da força de tra-
balho ainda existe. Nosso papel político e social é muito maior, principalmente diante
da atual complexidade das questões de saúde relacionadas ao trabalhador”, desta-
cava no início da nova gestão o presidente Dr. Zuher Handar. “Infelizmente, por vezes,
notamos uma profusão de ideias distorcidas de que o Médico do Trabalho é aquele
que seleciona ou mantém indiscriminadamente os profissionais à disposição dos em-
pregadores. A nossa função, como já dizia Ramazzini, é cuidar dos trabalhadores e
estabelecer princípios de boas práticas adequadas às necessidades deles”, enfatizou.

Dr. Zuher Handar foi eleito presidente da gestão 2013-2016 em substituição ao Dr. Carlos Campos, 
no cargo desde 2007. Dr. Paulo Rebelo, até então diretor de Legislação, assumiu a vice-presidência. 
Em destaque a nova diretoria do triênio
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Zuher à frente da nova gestão
Dr. Zuher é consultor de Saúde e Segu-
rança no Trabalho do Escritório da Orga-
nização Internacional do Trabalho (OIT)
no Brasil e ex-secretário da mesma área
no Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE). Pós-graduado em Saúde Pública e
Especialista em Medicina do Trabalho, le-
ciona no curso de Medicina Preventiva e
do Trabalho da Faculdade Evangélica do
Paraná (Fepar) e na Pontifícia Universi-
dade Católica do Paraná (PUC-PR). Nesta
última, coordena o Curso de Pós-Gradua-
ção em Medicina do Trabalho. Em 2004, foi convidado pelo Prof. René Mendes
para a vice-presidência da ANAMT. Três anos depois, tornou-se Diretor Científico
por convite do Dr. Carlos Campos, e, em 2013, assumiu a diretoria da entidade

‘‘Vamos dar continuidade e aperfeiçoar o trabalho das gestões anteriores. 
Estamos entusiasmados por podermos contribuir, cada um em sua área, com 
um projeto que unifica e fortalece a ANAMT’’Dr. Mario Bonciani, diretor Científico

‘‘Queremos continuar a aproximação com universidades e entidades de 
classe em Portugal, Espanha e Itália e construir parcerias sólidas e de forte 
impacto social com os países africanos de língua portuguesa’’Prof. René Mendes, diretor de Relações Internacionais

‘‘Inovação e proatividade. No site e no Jornal da ANAMT, queremos 
ampliar a geração de conhecimento e melhorar o relacionamento com os
associados e os demais profissionais de SST. Daremos um salto qualitativo. Já
conquistamos um espaço importante no debate sobre saúde do trabalhador. 
Agora temos o compromisso de ocupá-lo com mais eficiência para 
contribuirmos com a sociedade’’Drª Marcia Bandini, diretora de Divulgação.
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DIRETRIZES DA GESTÃO 2013-2016

Valorização da Medicina do Trabalho

u Manter a integração com as Federadas;
u Ampliar a comunicação com os associados e com a sociedade;
u Promover nas Universidades o novo processo de revalidar a acreditação dos

cursos.

Formação, educação continuada e apoio 
técnico-pedagógico

u Iniciar o processo de revisão das competências básicas requeridas para o exer-
cício da especialidade;

u Fortalecer os conteúdos de SST na graduação médica;
u Desenvolver programas com apoio de ferramentas de ensino a distância para

capacitação e atualização profissional;
u Estimular o desenvolvimento de Referências Técnicas e Consensos Nacionais

que serão as diretrizes da ANAMT. Como primeira tarefa, revisar as normas
sobre o PCMSO;

u Incentivar programas de pós-graduação e mestrado;
u Fortalecer o Conselho Científico para ampliar a participação dos associados

nas Comissões Técnicas da ANAMT;
u Fortalecer a Revista Brasileira de Medicina do Trabalho;
u Promover um programa de identificação e divulgação de melhores práticas.

Ampliar e fortalecer a participação da ANAMT 
enquanto ator social

u Operar junto aos Ministérios do Trabalho e Emprego, Previdência e Saúde, Tri-
bunal Superior do Trabalho e Ministério Público;

u Estreitar a relação com entidades coirmãs, como: ABRASCO, ABERGO, ANENT,
ABHO, ABRAPHISET, entre outras;

u Atuar junto ao CFM no sentido de acompanhar as propostas e decisões com
repercussão na Medicina do Trabalho;

u Promover o intercâmbio e o desenvolvimento de programas de ensino entre
instituições associativas e universidades nacionais e internacionais;

u Criar ações de aproximação com as entidades representativas de empresários
e trabalhadores.
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Os principais
fatos que
marcaram
a gestão
Com o término da gestão 2013-2016, a 
diretoria da ANAMT faz um retrospecto dos fatos 
que marcaram o período. Ganhos, conquistas e 
avanços marcam a gestão.
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Em Campinas, a 12ª edição do
Fórum ANAMT reavalia o papel do
Médico do Trabalho

Campinas (SP) recebeu, entre os dias 22 e 23 de novembro de 2013, a 12ª edição do Fórum
ANAMT. Sob o tema ‘Repensar o Presente e o Futuro da Medicina do Trabalho’, foram

debatidas questões relacionadas à ética da profissão. Palestras sobre diversos assuntos, como o
cuidado integral à saúde dos trabalhadores e as instituições públicas, além dos novos critérios
de certificação da especialidade, deram o tom do evento.

Novos tempos. Novas posturas
“Este é um momento de reflexão. Repensar o nosso trabalho significa rever nosso

modelo de atuação, formação e preparação profissional para enfrentar os desafios que
o mundo de hoje nos apresenta. Precisamos participar ativamente das políticas de saúde
e de desenvolvimento econômico e social no país”, declarou Dr. Zuher Handar, presidente
da ANAMT, que defendeu a ampliação do olhar da saúde ocupacional para uma perspectiva
mais ampla, da saúde integral dos trabalhadores.

Equipe empenhada no mesmo objetivo: fortalecimento do exercício profissional dos Médicos do Trabalho
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OConselho Técnico da ANAMT para a
gestão 2013/2016 tomou posse no dia 8 de
abril, no Espaço Ramazzini, em São Paulo.
O novo grupo de trabalho, formado pelos
presidentes das sete Comissões Técnicas e
pelo Dr. Mario Bonciani, diretor Científico
da Associação, tornou-se  responsável pelo
planejamento e execução das atividades
científicas da entidade.

Para essa gestão, foram criadas sete co-
missões técnicas: Ergonomia e organização
do trabalho; Saúde ambiental e toxicologia
ocupacional; Gestão em saúde do trabalha-
dor; Saúde física e mental relacionada ao tra-
balho; Saúde do trabalhador em atividades
econômicas; Serviços especializados em
saúde do trabalhador; e Higiene ocupacional.

Conselho Técnico da ANAMT 
é reformulado

Como parte do aperfeiçoamento das ações da ANAMT, para seguir rumo a um salto qua-
litativo da sua representação na sociedade, a Associação reestruturou seu Conselho

Técnico previsto no artigo 48 do Estatuto da instituição. Dr. Mario Bonciani, diretor Científico
e presidente do Conselho, tomou a frente da iniciativa. Para alcançar a plenitude do projeto,
ele consolidou as normativas já existentes em um Regimento Interno, que permitiu a im-
plantação colegiada do órgão. O Conselho Técnico, formado pelos Presidentes das Comis-
sões Técnicas, é  o órgão de planejamento e execução das atividades científicas da Associação
Nacional de Medicina do Trabalho, com competência para programar e executar as atividades
da ANAMT. O Regimento Interno foi aprovado no dia 7 de janeiro de 2014, pela diretoria
da ANAMT.

A Constituição do Conselho
O Conselho é formado pelo Diretor Científico, pelos presidentes das Comissões Técnicas e

por um secretário que assume a presidência do Conselho em momentos de ausência do diretor
Científico. Os presidentes das Comissões Técnicas têm uma atuação efetiva no planejamento e
na implantação das ações técnicas da ANAMT. O fato de subordinar toda a política das ações
científicas a um colegiado já amplia a participação, democratizando as decisões.

ANAMT empossa novo Conselho Técnico

(Da esq. para dir.) Os Drs. Itiberê Machado, 
Zuher Handar, Flávia Almeida, Mário Bonciani,
Guilherme Salgado, Eduardo Costa e 
João da Silva Jr.

1 2
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Dr. Zuher Handar (à dir.) participa do evento 
ao lado do vice-presidente do CFM, Carlos 
Corrêa Lima, e Mauro Asato, coordenador da 
Câmara Técnica do CFM

mina que “os profissionais integrantes do
SESMT devem possuir formação e registro
profissional em conformidade com o dis-
posto na regulamentação da profissão e
nos instrumentos normativos emitidos
pelo respectivo Conselho Profissional,
quando existente”.
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A todo vapor
As primeiras atividades do Conselho Técnico da ANAMT 

Nos meses de julho e agosto de 2014  foram realizados importantes eventos da atual ges-
tão do Conselho Técnico da ANAMT (2013/2016). 

u O debate “A Nova NR-01 – Prevenção em Segurança e Saúde do Trabalho e As
Repercussões para a Medicina do Trabalho” reuniu mais de 50 pessoas na sede
da Associação Paulista de Medicina (APM), com mais de 320 inscrições via web.

u Já a primeira Reunião Científica aconteceu no dia 4 de agosto e lotou o Auditório Nobre
Prof. Adib Jatene, na sede da Associação Médica Brasileira (AMB), com a palestra “Da
Medicina do Trabalho que Temos, para a Medicina do Trabalho que Desejamos:
O que Aprender com Ramazzini?”, proferida pelo diretor de Relações Internacionais
da ANAMT, Prof. René Mendes. 

u Além disso, o grupo de trabalho produziu dois documentos que foram encaminhados
para o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE): uma proposta de modificação na
NR-35, que dispõe sobre trabalho em altura, e outra com sugestões para o texto técnico
básico da nova NR-01, que estava em consulta pública até o dia 25 de setembro.

u Muitas outras atividades foram feitas ao longo de 2015 e início de 2016 que você acom-
panha nas próximas páginas desse relatório.

No dia 20 de novembro de 2013, a
ANAMT participou do III Fórum Nacional

das Câmaras Técnicas de Medicina do Traba-
lho, realizado na sede do CFM, em Brasília. No
encontro, Dr. João Anastácio Dias, diretor de
Título de Especialista da Associação, apresen-
tou o regulamento para obtenção do título de
especialidade, emitido pela ANAMT em con-
junto com a AMB. Na ocasião, o coordena-
dor-geral substituto de Fiscalização e Projetos
do MTE, Dr. Jefferson Seidler, expôs a nova re-
dação do item 4.4.1 da NR-4, aprovada na
73ª Reunião Ordinária da Comissão Tripartite
Paritária Permanente (CTPP). O novo texto,
que ainda seria publicado oficialmente, deter-

Formação para especialistas
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u Em setembro de 2013, o I Seminário La-
tino-Americano da Associação Internacional
de Promoção da Saúde no Ambiente de Tra-
balho (IAWHP, na sigla em inglês) debateu,
em São Paulo, a saúde e a segurança dos tra-
balhadores da América Latina. O evento foi
feito em parceira com a Associação Brasileira
de Qualidade de Vida (ABQV) e antecedeu o
congresso organizado pela instituição. O
Prof. René Mendes, diretor de Relações In-
ternacionais da ANAMT, conduziu a palestra
de abertura e apresentou uma perspectiva
geral do conceito de ambiente de trabalho
saudável e os elementos-chave necessários
para alcançá-lo.

u Na Argentina, Dr. Zuher e a diretora de Pa-
trimônio da ANAMT, Drª Flávia Almeida, par-
ticiparam do XIII Congresso ALSO, em
outubro de 2013. Os aspectos brasileiros da
saúde ocupacional e da Medicina do Traba-
lho na América Latina foram apresentados
pelo presidente da ANAMT no simpósio e
em mesas redondas. 

u Também em outubro de 2013, a ANAMT
foi representada pelo Dr. Zuher no 76º Con-
gresso Nacional da Sociedade Italiana de Me-
dicina de Trabalho e Higiene Industrial. Na
ocasião ele apresentou uma conferência
sobre “Prevenção e Promoção de SST no

Um giro pelo mundo
Na gestão de 2013-2016 a ANAMT participa de eventos 
realizados na Europa e na América Latina. Associação esteve
focada em fortalecer as relações institucionais com 
organizações internacionais e regionais de diversos países. 
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Brasil”, com foco na Política Nacional de
Saúde e Segurança dos Trabalhadores. 

u Em novembro de 2013, o 12º Fórum Na-
cional de Medicina do Trabalho, realizado
pela Sociedade Portuguesa de Medicina do
Trabalho, contou com o presidente da
ANAMT como integrante da Comissão
Científica.

u Realizado de 5 a 7 de junho de 2014, o
XV Congresso Nacional da Sociedade Espa-
nhola de Medicina e Segurança do Trabalho
focou no tema “A Prática Diária do Mé-
dico do Trabalho”. A ANAMT foi represen-
tada pelo presidente, Dr. Zuher Handar, e
pelo ex-presidente Dr. Carlos Campos.
Ambos participaram da mesa Medicina do
Trabalho na Iberoamérica e trataram dos
temas “Estratégias Transversais para a Im-
plementação de Práticas de Trabalho
Saudáveis”; e “Brasil Emergente: Forma-
ção, Competências e Oportunidades
para Medicina do Trabalho”.

u Entre os dias 24 e 27 de agosto de 2014,
aconteceu em Frankfurt, Alemanha, a maior
reunião mundial de especialistas de SST, com
a presença de mais de 4 mil profissionais da
saúde de diversos países. O lema do evento
foi a  prevenção sustentável: Cultura de Pre-
venção, Desafios para a Saúde no Trabalho
e Diversidade no Mundo do Trabalho. A
ANAMT foi representada pelo Prof. René
Mendes. 

u Em abril de 2015, a ANAMT esteve pre-
sente em Lima, Peru, a convite do Ministério
do trabalho para uma conferência alusiva ao
dia 28 de abril. Dr. Zuher, representando a
entidade, também participou de palestras
para profissionais de saúde e trabalhadores
em unidades de saúde de uma das regiões
mais populosas de Lima.

u Entre os dias 6 e 8 de maio de 2015, o
presidente da ANAMT, Dr. Zuher Handar,
participou do Prevencia 2015 (VII Congreso
de Prevención de Riesgos Laborales em Ibe-

roamérica) e da 12ª Semana Argentina de
Saúde e Segurança do Trabalho, ambos em
Buenos Aires. No primeiro evento, Dr. Zuher
abordou o tema “Aspectos da inovação e
tecnologias que afetam os trabalhadores”.
Em sua passagem pelo país, Dr. Zuher se reu-
niu com lideranças da Medicina do Trabalho
argentina e a secretária geral da pela Orga-
nização Iberoamericana de Seguridade Social
(OISS), Dª Gina Magnolia Barón, para con-
vidá-los a participarem do próximo Con-
gresso Nacional ANAMT, em 2016.

u Entre os dias 31 de maio e 5 de junho de
2015, profissionais de saúde e segurança do
trabalho de todo o mundo se reuniram em
Seul (Coreia do Sul) para o 31º Congresso In-
ternacional de Saúde Ocupacional da ICOH
(31st ICOH). O evento, cujo tema principal
foi Harmonia Global para a Saúde Ocupacio-
nal: Ponte para o Mundo, teve a participação
de integrantes da ANAMT em diversas ativi-
dades. A ANAMT foi representada no Con-
gresso pelo Dr. Zuher Handar, presidente da
ANAMT, além de outros diretores. A diretora
de Ética e Defesa Profissional da ANAMT,
Dra. Rosylane Rocha, que apresentou dois
trabalhos no evento.

u Entre os dias 28 e 30 de outubro de
2015, a ANAMT participou do XIV Con-
gresso Latinoamericano de Saúde Ocupacio-
nal – ALSO, realizado em Lima (Peru). A
entidade foi representada pelo presidente Dr.
Zuher Handar, pelo diretor de Relações Inter-
nacionais, Prof. René Mendes, e pelo diretor
de Título de Especialista, Dr. João Anastácio
Dias. Em sua participação, a ANAMT presidiu
uma das reuniões que discutiram os consen-
sos "conceitos e princípios de definição de
saúde ocupacional" e "avaliação da saúde
dos trabalhadores". Na ocasião, foi estabe-
lecido que os grupos de trabalho participan-
tes darão seguimento aos consensos e
apresentarão os resultados em uma nova
reunião extraordinária da ALSO, a ser reali-
zada durante o 16º Congresso da ANAMT,
em Foz do Iguaçu (PR).
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Instituído pelo Decreto 6.022/07 e lançadopelo governo em junho de 2014, o e-Social
tornou-se uma novidade em 2014. Com a
plataforma do Governo Federal, os empre-
gadores passaram a prestar, pela Internet,
informações tributárias, trabalhistas, previ-
denciárias e de folha de pagamento de seus
funcionários. As empresas também passam
a informar sobre eventos da relação com os
trabalhadores, como admissão, alteração de
salários, afastamentos, etc. As empresas
com faturamento igual ou maior a R$ 78 mi-
lhões terão até 2016 para se adaptar ao
modo de registro digital dos eventos traba-
lhistas, para as demais, o prazo vai até ja-
neiro de 2017. Várias discussões sobre o
tema foram realizadas pela ANAMT.

“De que forma isso nos afeta? Siglas
como PPP, PPRA, PCMSO vão desaparecer
e passarão a ser informadas em um único
banco de dados. Isso nos leva a uma re-
flexão: será que hoje esses sistemas e in-
formações conversam entre si nas
empresas onde trabalhamos? E no go-
verno? Elas precisarão dialogar, ter con-

sistência e coerência de dados", alertou o
Dr. Dante Lago no XVII Seminário Sul-brasi-
leiro da ANAMT, realizado em Florianópolis.
Segundo Dr. Dante, o e-Social vai marcar uma
nova fase para o Médico do Trabalho. Mas
também ocorrerão dificuldades. O especia-
lista citou, por exemplo, a falta de um con-
trole informatizado dos dados solicitados na
maioria das empresas. A quantidade e a qua-
lidade das Informações pedidas também
estão além da realidade, salientou. 

O e-Social foi a novidade do período

PCMSO em pauta

Os 20 anos do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO)
foram o tema do 7º Fórum de Educação Continuada, organizado pela Associa-

ção Brasileira de Medicina do Trabalho (ABMT) e pelo Conselho Regional de Medicina
do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj), que aconteceu no dia 21 de fevereiro de 2014.
No evento, o presidente da ANAMT, Dr. Zuher Handar, abordou os avanços propor-
cionados pelo Programa e as ampliações necessárias. O vice-presidente da Associação,
Dr. Paulo Rebelo, falou sobre a gestão do PCMSO, além da responsabilidade do mé-
dico coordenador em sua implementação.

Dr. Dante Lago, fala sobre o tema no 
XVII Seminário Sul-brasileiro da ANAMT
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Com o objetivo de
discutir uma ges-

tão integrada entre
saúde, trabalho e
meio ambiente, foi
realizado o XVII Semi-
nário Sul-brasileiro da
ANAMT, em Florianó-
polis (SC), entre os
dias 1º e 3 de maio de
2014, com a participação de mais de 400
profissionais. O encontro teve como tema
principal “O Desafio do Médico do Traba-
lho na Gestão Integrada da Saúde, do
Trabalho e do Meio Ambiente”.

"O Médico do Trabalho não cuida
apenas da prevenção de acidentes rela-
cionados ao ambiente laboral, mas, prin-
cipalmente, atua na promoção da saúde
e da qualidade de vida destes indiví-
duos", afirmou o presidente da ANAMT, Dr.
Zuher Handar, durante a abertura oficial do
evento. A relação do Médico do Trabalho
com as instituições públicas foi outro assunto
de destaque, abordado em uma mesa re-
donda. Com a proposta de mudança na NR-
1 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)
e a implementação do e-Social, 2014 é um
ano de mudanças para o setor, com boas
perspectivas, porém muitas dúvidas. 

        
    

XVII Seminário Sul-brasileiro 
da ANAMT em Florianópolis

Plateia cheia e muito interesse nos temas do XVII Seminário Sul-brasileiro da ANAMT
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Reconhecimento da especialidade
MTE publica portaria que altera a NR-4 e define a necessidade de título de
especialista e registro no CRM para profissionais integrantes do SEMST

Há mais de uma década, os médicos de saúde ocupacional buscam o reconhecimento do

especialista em Medicina do Trabalho na composição do SESMT e finalmente isso ficou

definido através da portaria MTE 590/14, do dia 30 de abril de 2014, que determinou que os

profissionais integrantes do SESMT devem possuir formação e registro profissional em con-

formidade com o disposto na regulamentação da profissão e nos instrumentos normativos

emitidos pelo respectivo Conselho Profissional, quando existente.  O processo de reivindicação

junto ao Ministério do Trabalho foi iniciado nas gestões anteriores da ANAMT, e intensificado

com o trabalho do Prof. René Mendes (2001 a 2007) e do Dr. Carlos Campos (2007 a 2013).

Na semana anterior à publicação da Portaria MTE 590/14, Dr. Zuher e a Dra. Rosylane Rocha,

diretora de Ética e Defesa Profissional da ANAMT, estiveram reunidos em Brasília com o mi-

nistro do Trabalho, Manoel Dias. Na ocasião, eles defenderam o texto e exaltaram a impor-

tância da sua atualização.
“Essa é uma luta antiga, um passo na direção da melhor qualificação da presta-

ção de serviço do Médico do Trabalho. Considero que essa Portaria atende à valori-
zação da especialidade e é um reconhecimento necessário da nossa atuação na
sociedade”, comemorou o presidente da ANAMT, Dr. Zuher Handar.
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Prazo regulamentado
Publicada no dia 23 de dezembro, a Porta-
ria MTE nº2.018/14 alterou o texto da Norma

Regulamentadora Nº 4 (Serviços Especializados

em Engenharia de Segurança e em Medicina

do Trabalho – SESMT). Entre outros aspectos,

instituiu o prazo de quatro anos para que os

Médicos do Trabalho, integrantes do SESMT,

atendam aos requisitos de formação e registro

profissional exigidos na regulamentação da

atividade. A NR-4 começou a ser atualizada a

partir da publicação da Portaria MTE 590, em

abril de 2014. 

Para a ANAMT, a mudança valoriza a

Medicina do Trabalho que hoje conta com 14

mil médicos registrados nos Conselhos e mais

de 2 mil profissionais aprovados na Prova de

Título de Especialista, cujo certificado é emi-

tido pela AMB. 

Você sabia?
Em setembro de 2006, a Resolução CFM nº
1.799 definiu que não compete aos CRMs regis-

trarem o certificado de conclusão de curso de es-

pecialização em Medicina do Trabalho, em nível

de pós-graduação. Decidiu também que os mé-

dicos que atenderem às normas do Convênio

AMB/CFM/CNRM terão seus títulos de especialista

em Medicina do Trabalho registrados nos Conse-

lhos Regionais de Medicina. Já a Resolução CFM

nº 2.061/2013 definiu que todos os Médicos do

Trabalho registrados em livros específicos nos

CRMs até o dia 15/4/1989 passam a ser reconhe-

cidos como especialistas em Medicina do Traba-

lho. Dessa data em diante, passou a ser necessária

a residência médica em Medicina do Trabalho ou

a aprovação na prova de Título de Especialista da

ANAMT/AMB, desde que o médico tivesse deter-

minado tempo de vivência na área.
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No dia 21 de julho de 2014, a ANAMT
promoveu o debate “A Nova NR-01”

que versava sobre as especificidades de micro
e pequenas empresas no que tange a Preven-
ção em Segurança e Saúde do Trabalho e As
Repercussões para a Medicina do Trabalho.

Realizado na sede da Associação Pau-
lista de Medicina (APM), o evento foi trans-
mitido ao vivo pela Internet, uma iniciativa
pioneira liderada pelo Conselho Técnico da
ANAMT. A ampla participação demonstrou o
interesse do público na discussão sobre a
atualização da NR-01 – mais de 50 pessoas
compareceram presencialmente, além de
mais de 320 inscrições via web. A norma, que
será aplicada em todas as organizações, con-
sidera as especificidades de micro e pequenas
empresas. O objetivo é estabelecer as dispo-

sições gerais e os requisitos mínimos para pre-
venção em SST, com o intuito de eliminar e
reduzir os riscos à saúde e à integridade física
e moral dos trabalhadores. “A proposta de
alteração da NR-01 foi uma iniciativa im-
portantíssima do MTE, considerando que
essa é a norma estruturante, que vai in-
fluenciar todas as outras. A discussão ao
vivo também foi uma oportunidade de
fazer, pela primeira vez, um debate com
ampla participação, atingindo o Brasil in-
teiro”, avaliou Dr. Mario Bonciani, presidente
do Conselho Técnico. Após o evento, a
ANAMT produziu um documento com su-
gestões que foi enviado ao Ministério do Tra-
balho e Emprego (MTE). A proposta foi
democraticamente submetida à consulta dos
associados da entidade.

NR-01 em pauta
Debate organizado pela ANAMT aborda os principais pontos da 
nova norma regulamentadora 

Na mesa, da esq. para dir. Dr. Newton Lara; Prof. René Mendes; Dr. Antonio Javier Salan; 
Dr. Zuher Handar; Gilmar Trivelato; Dr. Mario Bonciani. Em destaque, retransmissão do debate na APM 
de Marília (SP), e Prof. René fala sobre os principais pontos da nova NR-01
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Realizado no dia 31 de outubro, em São
Paulo, o Fórum Presença ANAMT 2014

reuniu mais de 200 profissionais da área e dis-
cutiu a atualidade das questões históricas da
Medicina do Trabalho. O tema central do
evento foi: “Atualidade de Ramazzini, 300
Anos Depois” e fez parte de uma série de
eventos comemorativos promovidos pela en-
tidade para refletir sobre as contribuições do
pai da Medicina do Trabalho, seu pioneirismo
e o atual momento da especialidade médica
no país. O conterrâneo do mestre e diretor da
unidade de Saúde Ocupacional do Hospital
de Módena (Itália), Prof. Giuliano Franco,
apresentou durante sua palestra documentos
que validam fatos importantes sobre a vida e
a obra do médico. Após o Fórum, a Diretoria

da ANAMT se reuniu com
representantes das federa-
das na reunião do Conselho
Deliberativo da entidade, na
qual foi aprovada a necessi-
dade de atualização do Es-
tatuto e do Regimento
Interno da Associação. Para
dar andamento aos traba-
lhos, foram instituídos dois
grupos de estudos para
esses projetos. Entre as pro-
postas discutidas, estiveram
o fim da reeleição para pre-
sidente e o direito de vota-
ção a distância para todos os associados
adimplentes.

Fórum Presença ANAMT 2014

Prof. Giuliano Franco, 
destaque do evento

Público presente durante o Fórum Presença ANAMT 2014
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Entre os dias 10 e 13 de novembro de
2014, Brasília sediou a 4ª Conferência Na-

cional de Saúde do Trabalhador e da Traba-
lhadora (4ª CNSTT). O evento objetivou
propor diretrizes para a implementação da Po-
lítica Nacional de Saúde do Trabalhador e da
Trabalhadora (PNSTT), considerando os prin-
cípios da integralidade e da intersetorialidade
nas três esferas do governo. A ANAMT parti-
cipou ativamente do evento, assim como  nas
etapas macrorregionais e estaduais, realizadas
entre fevereiro e julho que precederam o en-
contro. O presidente da Associação, Dr. Zuher
Handar, esteve na abertura da etapa macror-
regional de Maringá (PR), em 6 de maio. Na
ocasião, ele falou sobre “O Mundo do Tra-
balho na Contemporaneidade: Avanços e
Desafios para a Saúde do Trabalhador” e
também abordou os eixos temáticos da Con-

ferência Nacional. A definição do modelo
ideal da Atenção à Saúde do Trabalhador e o
estabelecimento dos tipos de Centros de Re-
ferência em Saúde do Trabalhador (CEREST)
adequados a cada região do país foram al-
guns dos temas tratados no evento, assim
como a inclusão efetiva da Atenção Integral à
Saúde do Trabalhador na atenção básica.

ANAMT assina termo de 
adesão ao Programa Trabalho Seguro

No dia 5 de novembro de 2014, a
ANAMT assinou um termo de adesão

ao Programa Trabalho Seguro, junta-
mente com a Associação dos Magistrados
do Brasil (AMB), em cerimônia solene na
sede do Tribunal Superior do Trabalho
(TST), em Brasília. A iniciativa do TST e do
Conselho Superior da  Justiça do Trabalho
(CSJT) visa à formulação e à execução de
ações voltadas para a prevenção de aci-
dentes de trabalho no Brasil.

O presidente da ANAMT, Dr. Zuher Handar, o 
presidente do TST, Antônio José Levenhagen 
(de gravata vinho), representantes da diretoria 
da Associação e Morgana de Almeida Richa (à dir.),
coordenadora do Comitê Gestor Nacional 
do Programa

Construção coletiva
ANAMT participa das etapas preparatórias e vai ao 4ª CNSTT

Dr. Zuher ministra palestra na abertura da etapa
macrorregional de Maringá (PR), em maio
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Com o tema “Os Desafios para a Im-
plantação da Gestão da Saúde dos

Trabalhadores”, o Seminário Sudeste ANAMT
levou cerca de 500 pessoas ao Sheraton Vitó-
ria Hotel, no Espírito Santo, entre os dias 23 e
25 de abril. O evento abordou assuntos de re-
levância nacional como a implementação do
e-Social; o novo modelo de avaliação da capa-
cidade laborativa do INSS; e o gerenciamento
do estresse; assim como temas de impacto re-
gional, como Medicina do Trabalho no setor
marítimo. A programação também contou
com cursos pré-seminário e a aplicação da
Prova de Título de Especialista.

Homenagem no evento

Na abertura do evento, o diretor de Relações
Internacionais da ANAMT, Prof. René Men-
des, foi homenageado pelos relevantes ser-
viços prestados à especialidade. Ele recebeu
uma placa, entregue pelo presidente da Fe-
derada do Espírito Santo, Dr. Charles
Amoury. 

Prof. René Mendes (à esq.) recebe homenagem
durante o Seminário Sudeste ANAMT

ANAMT no Facebook

No começo de 2015, a  ANAMT estreou um novo canal
de comunicação com seus associados e criou sua pá-

gina oficial no Facebook. Nela, são publicadas matérias
sobre os principais assuntos da área de SST e notícias refe-
rentes à Associação e a seus eventos. Para os associados, é
mais uma forma de estar cada vez mais próximo da enti-
dade e uma oportunidade de diálogo direto.

Seminário Sudeste ANAMT 2015

O evento abordou temas de interesse local e nacional
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O objetivo foi harmonizar o  atendimento
entre a Medicina do Trabalho e a Justiça. Vol-
tada para gestores, juízes e desembargado-
res, a capacitação é um desdobramento da
colaboração da entidade com o TST dentro
do Programa Trabalho Seguro. O curso teve
como objetivo partilhar o atual entendimento
adotado no campo da saúde brasileira sobre
a ampliação do conceito de nexo causal, de
modo que essa percepção também seja valo-
rizada pela Justiça do Trabalho.

Respondendo a uma solicitação do Comitê
Gestor do Programa Trabalho Seguro e

outros órgãos, a ANAMT organizou, em par-
ceria com a Escola Nacional de Formação e
Aperfeiçoamento de Magistrados do Traba-
lho (Enamat), o Tribunal Superior do Trabalho
(TST) e o Conselho Superior da Justiça do Tra-
balho (CSJT), o curso de formação conti-
nuada “Estabelecimento do Nexo de
Causalidade entre doença e trabalho”
entre os dias 17 e 19 de agosto, em Brasília.

Aprendizado na web

Em julho de 2015, a ANAMT lançou sua primeira iniciativa de educação a distância
e disponibilizou uma série de videoaulas sobre os principais assuntos em discussão

na especialidade. O material está na área de Conteúdo Exclusivo do site da entidade,
exclusivamente para associados em situação regular, e será dividido em módulos. Para
acessar o material, basta fazer o login na área Conteúdo Exclusivo no site da ANAMT
e clicar no ícone “Videoaulas”.

ANAMT organiza curso de
formação para magistrados 
em colaboração com o TST

O presidente da ANAMT, Dr. Zuher Handar (à esq.), o diretor da Enamat, ministro Renato Paiva, 
o presidente do TST, ministro Barros Levenhagen, e o diretor de Relações Internacionais da ANAMT, 
Prof. René Mendes, na cerimônia de abertura do curso
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Oimpacto do álcool e de outras substân-
cias psicoativas no ambiente de traba-

lho foi tema de um encontro realizado no
dia 29 de junho de 2015, pela ANAMT em
parceria com a Associação Paulista de Me-
dicina do Trabalho (APMT) sob o tema “De-
bate Nacional de Álcool, Drogas e

outras Substâncias Psicoativas no Am-
biente de Trabalho”. Organizado e coor-
denado pela diretora de Divulgação da
ANAMT, Dra. Marcia Bandini, o encontro foi
o primeiro de uma série de discussões que
abordou o tema. O evento também foi
transmitido ao vivo pela Internet.

No limite da dependência química
Números de afastamentos e pedidos de auxílio-doença ocasionados 
por uso de álcool e drogas no Brasil são alarmantes

Em junho de 2015, a Comissão Internacio-
nal de Saúde Ocupacional (ICOH, na sigla

em inglês) divulgou o resultado da eleição dos
novos membros da diretoria e board da enti-

dade. O grupo, presidido por Dr. Jukka Takala,
reúne profissionais brasileiros de diversas áreas
relacionadas à SST, como a diretora de Ética e
Defesa Profissional da ANAMT, Dra. Rosylane
Rocha, que tornou-se a secretária nacional da
ICOH na gestão 2015-2018. Entre as atribui-
ções do cargo, divulgar e disponibilizar o ma-
terial científico produzido pela ICOH no país,
representar o Brasil nos encontros com os ou-
tros secretários nacionais e ser referência da
Comissão no país para os membros afiliados.
Na ocasião, Dr. Edoardo Santino foi também
reeleito como membro do board.

Representatividade global
Especialistas brasileiros integram gestão da ICOH e participam do debate sobre 
a saúde e segurança dos trabalhadores com colegas de outros países.

O Debate Nacional de Álcool, Drogas e outras Substâncias Psicoativas no Ambiente de Trabalho contou com
a apresentação de cinco especialistas sobre o tema. O evento também foi transmitido ao vivo pela Internet
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ANAMT no norte e no nordeste do Brasil
No segundo semestre de 2015, a

ANAMT levou a atualização cientí-
fica para as regiões Norte e Nordeste do
Brasil. O Seminário Norte aconteceu
em Manaus (AM) entre os dias 4 e 6
de setembro. A iniciativa foi fruto de
parceria com Associação Nacional de
Medicina do Trabalho Seccional Amazo-
nas (ANAMT-AM) e integrou o I Fórum
Amazônico de Segurança e Saúde do
Trabalhador e Recursos Humanos (FASEST). A programação incluiu pré-cursos, aplicação da
Prova de Título de Especialista e palestras que abordaram assuntos como legislações previden-
ciárias, inclusão da pessoa com deficiência no ambiente de trabalho, os desafios e perspectivas
da especialidade.

Em outubro, entre os dias 8 e 10, foi a vez de João Pessoa
(PB) receber o III Seminário Nordeste, realizado junto com a
Associação Paraibana de Medicina do Trabalho (APAMT-PB). Entre
os temas abordados no evento, Perícias Médicas e Saúde do Tra-
balhador, Diretrizes Técnicas, Epilepsia e Trabalho, Imunização em
Saúde do Trabalhador, entre outros. A ANAMT também propor-
cionou cursos pré-seminários sobre perícia médica, atualização em
Medicina do Trabalho e Ergonomia, além de aplicar a Prova de Tí-
tulo de Especialista.

Há mais de uma década, a ANAMT reúne
profissionais da área da saúde do traba-

lhador em um evento que discute os principais
acontecimentos do ano e as perspectivas para
o ano seguinte. O Fórum Presença ANAMT,
em sua 14ª edição, foi realizado no dia 4 de
dezembro de 2015, em Curitiba (PR). O en-
contro aconteceu na Associação Médica do
Paraná e os presentes puderam refletir sobre
os desafios da Medicina do Trabalho e a con-
juntura atual do mundo do trabalho no Brasil.

No evento reflexões a respeito da nova

Tempo de transformações

Muitos debates animaram o Fórum
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Entre os dias 14 e 19 de maio de 2016, acontecerá, em Foz do
Iguaçu (PR), o 16º Congresso Nacional da ANAMT. O evento,

que vai reunir profissionais de diversos setores da saúde e segurança
do trabalho, está com os principais detalhes definidos. Em fevereiro
de 2016, o presidente da Associação, Dr. Zuher Handar, esteve em
Brasília com o senador Paulo  Paim; com o Secretário de Vigilância
em Saúde do Ministério da Saúde, Antônio Carlos Nardi; e com o
diretor do escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT)
no Brasil, Peter Poschen. Os três foram convidados para o evento.

Na programação do 16º Congresso Nacional, cujo tema prin-
cipal é “Saberes e competências necessários para o cuidado da
saúde dos trabalhadores”, também está prevista a participação de
especialistas brasileiros e estrangeiros, em conferências, simpósios e
mesas redondas sobre temas como os desafios e as perspectivas para os especialistas nos ce-
nários futuros, o papel do Médico do Trabalho nas organizações e os efeitos da crise política
na precarização do trabalho e da saúde. O Congresso contará ainda com a Oficina do Cui-
dado à Saúde dos Trabalhadores na Atenção Básica, em parceria com o Ministério da Saúde
e com movimentos sociais dos trabalhadores. Durante o evento ainda serão realizadas a Prova
de Título de Especialista, a Assembleia Geral da ANAMT e a posse da nova diretoria, encer-
rando o ciclo da atual gestão.

16º Congresso Nacional da ANAMT
Evento marca o final da gestão 2013-2016, e elege nova diretoria 
para o próximo triênio

conjuntura sociopolítica e econômica e seus
reflexos sobre as relações de trabalho, na
qual, devido ao crescente desemprego e à
insegurança econômica, deterioram as rela-
ções de trabalho. Neste cenário, o mais afe-
tado é o trabalhador, que sofre com a
crescente desigualdade social.

Dados da OIT mostram o quão frágil é a
relação entre trabalhador-empregador nos
dias de hoje: mais de 60% dos trabalhadores
do mundo não têm contrato de trabalho.
Para discutir esse e outros assuntos, a
ANAMT reuniu especialistas em um dia de
debates com temário abrangente. O Fórum
foi finalizado com a fala do presidente do Dr.
Zuher Handar, que indicou algumas das ações

Dra. Morgana Richa foi um dos 
destaques do evento

a serem desenvolvidas pela associação no
próximo ano e convidou a todos a participar
do 16º Congresso Nacional da ANAMT, a ser
realizado de 14 a 19 de maio de 2016, em
Foz do Iguaçu (PR).
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O que foi 
notícia 
entre as
federadas
Durante o triênio 2013-2016 a movimentação 
das Federadas foi intensa. Ações públicas, encontros,
painéis, seminários, conferências, jornadas 
técnicas e uma série de outros eventos científicos e
de cunho associativo marcaram a jornada. Confira
aqui os principais fatos, que nos foram enviados e
marcaram o período.
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AÇÕES EM 2013

u Auditoria Interna no RS

Com o objetivo de formar mais profissionais que incentivem a melhoria da qualidade de
vida e da segurança no ambiente de trabalho, a Sociedade Gaúcha de Medicina do Tra-
balho (SOGAMT) realizou o Curso de Formação de Auditores Internos em Segurança do
Trabalho. Com início em 21 de março de 2013, o curso de quatro meses foi voltado
para profissionais da área de saúde, recursos humanos e em cargos gerenciais, e abordou
a auditoria interna em temas como higiene ocupacional, políticas globais de SST, sistemas
de gestão e ergonomia.

u Seminário em Criciúma

A Associação Catarinense de Medicina do Trabalho (Acamt) realizou, entre 14 e 15 de
junho de 2013, o seu segundo Seminário Regional. Sediado em Criciúma, SC, o evento
abordou temas como as tenossinovites, a NR-35, além de responsabilidade civil e ações
trabalhistas.

u Em Curitiba, ação nas ruas

Para conscientizar a população do Dia Nacional de Prevenção ao Acidente de Trabalho,
comemorado em 27 de julho de 2013, a Associação Paranaense de Medicina do Trabalho
(APAMT) fez uma campanha nas ruas de Curitiba. A população foi orientada sobre pre-
venção de acidentes e práticas de avaliação da saúde.

u 20ª edição da Jornada Gaúcha

A Sociedade Gaúcha de Medicina do Trabalho (SOGAMT) realizou a 20ª edição da Jor-
nada Gaúcha de Medicina do Trabalho, entre os dias 29 e 31 de agosto de 2013, em
Porto Alegre. Em cursos, painéis e conferências, especialistas de SST abordaram temas
como nanotecnologia, gestão integrada e saúde ocupacional.

u Gestão segura é tema da ACAMT

Sob o tema Controvérsias e Desafios na Gestão da Saúde no Trabalho, a Associação Ca-
tarinense de Medicina do Trabalho (ACAMT) realizou, em Jaraguá do Sul, a XVII Jornada
Catarinense de Saúde Ocupacional. Nos dias 27 e 28 de setembro de 2013, palestrantes
apresentaram soluções bem sucedidas implementadas em empresas para garantir o bem-
estar dos trabalhadores, além de abordarem temas como doenças degenerativas, respi-
ratórias ocupacionais e lombalgia.
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u VIII Jornada Cearense de Medicina do Trabalho

Comemorando duas décadas de atuação em prol dos profissionais brasileiros, a Asso-
ciação Cearense de Medicina do Trabalho (ACEMT) organizou, de 23 a 25 de outubro
de 2013, a VIII Jornada Cearense de Medicina do Trabalho. O encontro, que aconteceu
em Fortaleza, debateu, entre outros temas, a evolução da saúde ocupacional no Brasil,
a visão prática da ergonomia no ambiente laboral e as dificuldades na implementação
das NRs. No evento, a entidade também comemorou os 20 anos de atuação em prol
dos trabalhadores.

u 27ª Jornada da AMIMT

De 28 a 30 de novembro de 2013, a Associação Mineira de Medicina do Trabalho
(AMIMT) realizou mais uma edição da sua tradicional Jornada. Sob o tema O Resgate
da Ciência na Medicina do Trabalho, o evento incluiu cursos pré-congresso sobre Atua-
lização em Monitoramento Biológico de Trabalhadores Expostos ao Risco Químico e Me-
dicina Baseada em Evidências Aplicada à Medicina do Trabalho. A programação
abrangeu também assuntos como transtornos mentais, câncer ocupacional, a fisiologia
do sono e o impacto do uso de agrotóxicos na saúde dos trabalhadores, coluna vertebral
e medicina do sono.

.

u Primeiro congresso APAMT

Com cursos pré-congresso, conferências e painéis sob o tema A Valorização do Médico
do Trabalho, a Associação Paranaense de Medicina do Trabalho (APAMT) realizou seu
primeiro Congresso entre os dias 28 e 30 de novembro de  2013. Além de reforçar a
importância do profissional de SST na sociedade, foram abordados assuntos como trans-
tornos mentais, toxicologia ocupacional e absenteísmo.
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AÇÕES EM 2014

u Atualização no Paraná

A Associação Paranaense de Medicina do Trabalho (APAMT) realizou, entre os meses de
fevereiro e abril de 2014, o II Curso de Atualização da especialidade, na Universidade
Federal do Paraná (UFPR). A atividade abordou temas importantes para a área, como
Políticas Públicas de Saúde do Trabalho, Gestão de SST, Doenças Ocupacionais e Legis-
lação. Além de consolidar os conhecimentos em saúde ocupacional, .

u Fortalecimento das federadas

Em fevereiro de 2014, a ANAMT participou de reuniões na Sociedade Maranhense de
Medicina do Trabalho e na Sociedade Pernambucana de Medicina do Trabalho. Os en-
contros fortaleceram a relação da Associação com suas federadas e garantiram a manu-
tenção dos seus programas científicos.

u Auditoria Interna no RS

Com o objetivo de formar mais profissionais que incentivem a melhoria da qualidade de
vida e da segurança no ambiente de trabalho, a Sociedade Gaúcha de Medicina do Tra-
balho (SOGAMT) realizou o Curso de Formação de Auditores Internos em Segurança do
Trabalho. Com início em 21 de março de 2014, o curso de quatro meses foi voltado à
profissionais da área de saúde, recursos humanos e em cargos gerenciais, e abordou a
auditoria interna em temas como higiene ocupacional, políticas globais de SST, sistemas
de gestão e ergonomia.

u II Congresso Brasiliense de Medicina do Trabalho – ABRAMT

Entre os dias 23 e 26 de abril, o II Congresso Brasiliense de Medicina do Trabalho abordou
o papel do Médico do Trabalho diante das transformações laborais. No evento, organizado
pela Associação Brasiliense de Medicina do Trabalho (ABRAMT), os participantes puderam
refletir sobre a atuação profissional e se atualizar sobre diversos temas ligados à SST.

u e-Social e Ergonomia

A Sociedade Gaúcha de Medicina do Trabalho (SOGAMT) realizou, em 24 de abril, sua 2ª
Reunião Científica. No encontro, o tema abordado foi o e-Social, ferramenta eletrônica
criada para envio de informações trabalhistas a orgãos governamentais. Em 6 e 7 junho
de 2014, a entidade também promoveu o Curso de Ergonomia, voltado a médicos, enfer-
meiros, fisioterapeutas, engenheiros e outros profissionais que atuam na área de SST. 
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u Educação em SP

Em dois eventos, a Associação Paulista de Medicina do Trabalho (APMT) discutiu temas
relevantes para a especialidade. No dia 26 de abril de 2014, foi realizado o V Seminário
de Medicina Ocupacional do Vale do Paraíba e, em 17 de maio, o VI Encontro de Ensino
de Medicina do Trabalho, para graduação e residência médica.

u SBMT completa quatro décadas

Em junho de 2014, a Sociedade Bahiana de Medicina do Trabalho (SBMT) completou
40 anos de fundação. Para celebrar a data, no dia 7, realizou um almoço de confrater-
nização que reuniu membros da entidade e associados. Os presidentes da SBMT desde
a sua fundação e membros da atual diretoria foram homenageados na ocasião.

u Prevenção de Acidentes em Curitiba

A Associação Paranaense de Medicina do Trabalho (APAMT) promoveu, no dia 27 de
julho de 2014, uma ação pelo Dia Nacional de Prevenção ao Acidente de Trabalho. Os
visitantes do Largo da Ordem, em Curitiba, foram orientados sobre as formas de prevenir
as ocorrências e diminuir as suas consequências.

u AMIMT promove debate

A Associação Mineira de Medicina do Trabalho (AMIMT) realizou, em 6 de agosto de
2014, a palestra Aspectos Importantes em Psiquiatria que o Médico do Trabalho deve
ter Conhecimento, ministrada pela presidente da Associação, Dra. Letícia Gários.

u Perícia trabalhista

A Associação Catarinense de Medicina do Trabalho (ACAMT) realizou entre os meses
de agosto e dezembro de 2014 o VI Curso de Perito Trabalhista da entidade. As aulas
foram ministradas em Florianópolis (SC) e abordaram temas como ergonomia, agentes
químicos, aspectos técnicos da periculosidade, entre outros. 

u APMT aborda a inclusão de pessoas com deficiência

No dia 19 de agosto de 2014, a Associação Paulista de Medicina do Trabalho (APMT),
federada da ANAMT em São Paulo, realizou um debate sobre a inclusão de pessoas com
deficiência no mercado de trabalho, a lei de cotas para esses indivíduos e o papel dos
Médicos do Trabalho nesse processo.
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u SBMT organiza Congresso

A Sociedade Baiana de Medicina do Trabalho (SBMT) realizou, entre os dias 10 e 13 de
setembro de 2014, o II Congresso Baiano de Medicina do Trabalho. O presidente da
ANAMT, Dr. Zuher Handar, ministrou a palestra de abertura, cujo tema foi “A Assistência
Integral aos Trabalhadores nos Processos Produtivos do Século XXI”.  O vice-pre-
sidente da Associação para a Região Nordeste, Dr. José Carlos Ribeiro, abordou a “Ética
em Medicina do Trabalho”.

u Segurança do Trabalho no Paraná

No dia 20 de setembro de 2014, a Associação Paranaense de Medicina do Trabalho
(APAMT) abordou as psicopatologias ocupacionais em sua 4ª Reunião Científica. Entre
27 e 29 de novembro, Curitiba (PR) sediou o II Congresso Paranaense de Medicina do
Trabalho, cujo tema central foi a Formação Básica para a Busca de Novas Tecnologias.
Em outubro, a APAMT celebrou seus 40 anos com um jantar comemorativo.

u Trabalho em altura

A Associação Catarinense de Medicina do Trabalho (ACAMT) participou do seminário
NR-35 – Trabalho em Altura, realizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) nos
dias 25 e 26 de setembro de 2014, em Florianópolis. No seminário foi abordada a im-
portância de exames físicos, avaliação psicossocial e anamnese para a avaliação adequada
da saúde dos trabalhadores.

u Acessibilidade e preparação

A inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho foi tema da mesa re-
donda “Como homologar e viabilizar o trabalho da PCD na empresa”, realizada
pela Associação Cearense de Medicina do Trabalho (ACEMT), no dia 27 de setembro de
2014. A palestra reuniu médicos de várias especialidades no auditório do CRM do Ceará.
Entre outubro e novembro, também foram ministrados dois módulos do curso de atua-
lização em Medicina do Trabalho. 

u Unificação das informações

O e-Social foi tema de uma jornada realizada pela Associação Paulista de Medicina do
Trabalho (APMT), no dia 11 de outubro de 2014, em sua sede. 
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u SST no Rio Grande do Sul

A Sociedade Gaúcha de Medicina do Trabalho (SOGAMT) realizou a 21ª edição da Jor-
nada Gaúcha de Medicina do Trabalho entre os dias 16 e 18 de outubro, na Associação
Médica do Rio Grande do SUL (AMRIGS), em Porto Alegre. Além dos debates e outras
atividades previstas, o evento homenageou o Dr. Sérgio Xavier da Costa, ex-presidente
da entidade falecido naquele ano.

u Fórum Presença ANAMT 2014

No dia 31 de outubro, São Paulo recebeu uma nova edição do Fórum Presença ANAMT.
O evento anual da Associação reuniu profissionais e gestores de SST e entidades repre-
sentativas de empregadores e trabalhadores. Em 2014, o tema principal do encontro
foram os 300 anos de morte de Bernardino Ramazzini e a importância do seu legado
para a especialidade.

u AMIMT realiza jornada

A Associação Mineira de Medicina do Trabalho (AMIMT) realizou a 28ª edição da sua
jornada entre os dias 13 e 15 de novembro de 2014. “Trabalho com Saúde: Uma
União Indispensável” foi o tema escolhido para este ano. 

u II Congresso Paranaense de Medicina do Trabalho

Entre 27 e 29 de novembro de 2014, Curitiba sediou o II Congresso Paranaense de Me-
dicina do Trabalho. O evento, realizado pela Associação Paranaense de Medicina do Tra-
balho (APAMT), teve como tema principal a Formação Básica para a Busca de Novas
Tecnologias. Na programação foram incluídos temas como e-Social; legislação do traba-
lho; e promoção de saúde e prevenção de doenças como processos de gestão em SST.
Simultaneamente ao evento, ocorreu a XXIX Jornada Paranaense de Saúde Ocupacional
e o I Encontro Ibero-americano.

u Congresso comemorativo da ABMT 

Prestes a completar 70 anos de atuação, a Associação Brasileira de Medicina do Trabalho
(ABMT), federada fluminense da ANAMT, realizou, entre 11 e 14 de dezembro de 2014,
o Congresso Comemorativo da Associação, com o tema “Celebrando as Conquistas
e Construindo o Futuro”. O evento também homenageou Bernardino Ramazzini e os
20 anos de implementação do PCMSO.
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AÇÕES EM 2015

u SST em Florianópolis

A Associação Catarinense de Medicina do Trabalho (ACAMT), junto a outras 34 entida-
des, passou a integrar o projeto Rede Vida no Trabalho, criado pelas secretarias municipal
de Florianópolis, estadual de Santa de Catarina e pelo Ministério Público do Trabalho. O
termo de compromisso, assinado em 28 de janeiro de 2015, objetiva reduzir os acidentes
de trabalho e as doenças ocupacionais registradas na capital catarinense, além de tornar
a cidade um exemplo de ações integradas voltadas para essa finalidade até 2020.

u Reunião Científica da AMIMT

A Associação Mineira de Medicina do Trabalho (AMIMT) realizou, no dia 4 de fevereiro,
a primeira reunião científica da entidade em 2015. Na ocasião, foi debatido o tema
“Como a Empresa pode Atuar na Área de Saúde Mental”, com o Dr. Rogério Cal-
deira, Médico do Trabalho da Usiminas.

u Debate em São Paulo

No dia 23 de fevereiro de 2015, a Associação Paulista de Medicina do Trabalho (APMT)
realizou, em parceria com a ANAMT, um debate nacional sobre as Medidas Provisórias
664/14 e 665/14, que alteraram regras de benefícios trabalhistas como auxílio-doença,
seguro-desemprego e pensão por morte. Entre os participantes, estavam o presidente
da ANAMT, Dr. Zuher Handar; o presidente da APMT, Dr. Antônio Javier Salán Marcos;
Plínio Pavão, assessor de Saúde do Trabalhador da CUT; e Luiz Chiummo, engenheiro
de Segurança da Gerência do Jurídico Estratégico da Fiesp. Como painelistas Dr. Sérgio
Antonio Martins e Dr. José Antonio de Oliveira Silva.

u NR-4 é abordada em Reunião Científica da APAMT

A Associação Paranaense de Medicina do Trabalho (APAMT) realizou, no dia 28 de fe-
vereiro, a primeira Reunião Científica da entidade em 2015. A Norma Regulamentadora
Nº 4 (Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho)
e as recentes atualizações relacionadas ao registro de especialista junto ao CRM foram
abordadas pelo diretor de Título

u Prevenção de acidentes de trabalho

Em março, a presidente da Sociedade Gaúcha de Medicina do Trabalho (SOGAMT), Lúcia
Rohde, participou de reunião sobre o Programa Trabalho Seguro no Tribunal Regional do
Trabalho da 4ª Região. A iniciativa, à qual a ANAMT aderiu em novembro, é voltada para a
formulação e para a execução de ações que visam prevenir acidentes de trabalho no Brasil.
Também em março, a federada gaúcha realizou a primeira reunião científica de 2015.

realtorio anant 2016.qxp_Layout 1  04/05/16  11:40  Página 34



R
E

L
A

T
Ó

R
IO

 D
E

 G
E

S
T

Ã
O

A
N

A
M

T
2

0
1

3
-2

0
1

6

3 5

u SST em São Paulo

A Associação Paulista de Medicina do Trabalho (APMT), filiada da ANAMT em São Paulo,
promoveu o VI Congresso Paulista de Medicina do Trabalho – Prof. Dr. Luiz Carlos Mor-
rone, cujo nome homenageia o médico do trabalho falecido em 2014, e o I Seminário
Paulista de Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Trabalho. Os eventos ocorreram entre
os dias 1º e 3 de maio na capital paulista. 

u APAMT lembra Dia Nacional de Prevenção a 
Acidentes de Trabalho

No dia 25 de julho de 2015, a Associação Paranaense de Medicina do Trabalho (APAMT)
realizou uma ação de conscientização pelo Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de
Trabalho, comemorado no dia 27 de julho. No calçadão da Rua XV de Novembro, em
Curitiba (PR), especialistas orientaram a população sobre formas de prevenir acidentes
de trabalho.

u Saúde ocupacional e perícias médicas

A Associação Catarinense de Medicina do Trabalho (ACAMT) promoveu, nos dias 14 e
15 de agosto de 2015, o 1º Seminário Oeste de Saúde Ocupacional e Perícias Médicas.
Realizado em Chapecó (SC), a programação do evento teve cursos de aperfeiçoamento,
palestras e mesas redondas sobre temas como evidências científicas de nexo causal; dis-
túrbios osteomusculares e perícias médicas de membros superiores; e visão jurídica nos
transtornos mentais relacionados com o trabalho.

u ABMT esclarece dúvidas sobre a Lei do Motorista

Em julho de 2015, a câmara técnica de Medicina do Trabalho da Associação Brasileira
de Medicina do Trabalho (ABMT) abordou as dúvidas mais recorrentes sobre a conduta
ética da Especialidade em relação às novas atribuições do Contran e outras trazidas pela
Lei do Motorista. Também foi criada uma equipe de apoio às residências médicas em
Medicina do Trabalho para supervisionar procedimentos e acompanhar visitas técnicas
a diferentes tipos de processos produtivos, como mecânico, moveleiro e alimentício. A
federada fluminense ainda desenvolveu os cursos “Como Construir o Programa de
Ergonomia na sua Empresa”, em agosto, voltado para médicos do trabalho. Já o “Er-
gonomia em Medicina do Trabalho” teve como foco os estudantes de Medicina no
final do curso e profissionais já formados.
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u AMIMT aborda fonoaudiologia no trabalho

As atribuições dos fonoaudiólogos no Programa de Conservação Auditiva (PCA), a inte-
ração entre a especialidade e os Médicos do Trabalho e a legislação vigente sobre o tema
foram alguns dos assuntos abordados na Reunião Científica “Fonoaudiologia no Tra-
balho”, realizada pela Associação Mineira de Medicina do Trabalho (AMIMT), no dia 5
de agosto de 2015. A entidade realizou outra Reunião Científica, no dia 2 de setembro.
Na ocasião, a assessora da presidência da ANAMT para Formação dos Médicos do Tra-
balho, Dra. Elizabeth Dias, abordou o tema “Condições de Trabalho e Saúde dos Mé-
dicos: uma Questão Negligenciada”.

u VII Congresso Brasileiro de Medicina Hiperbárica

A cidade do Rio de Janeiro sediou o VII Congresso Brasileiro de Medicina Hiperbárica,
evento da Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica (SBMH) que ocorreu entre 15 e
18 de outubro de 2015. O presidente da ANAMT, Dr. Zuher Handar, foi um dos convi-
dados, e o diretor Científico da Associação, Dr. Mario Bonciani, integrou a Comissão
Científica do Congresso. Representando a ANAMT no evento o Dr. Paulo Rebelo.

u 22ª Jornada da SOGAMT em Porto Alegre

A Sociedade Gaúcha de Medicina do Trabalho (SOGAMT) realizou, entre os dias 22 e
24 de outubro de 2015, a 22ª Jornada Gaúcha de Medicina do Trabalho. O evento, que
aconteceu em Porto Alegre (RS), contou em sua programação com temas como a con-
solidação de Medicina do Trabalho como especialidade e o futuro do médico do trabalho;
gestão da informação em saúde ocupacional para a prevenção de doenças; e o ensino
da Medicina do Trabalho no RS.

u XXX Jornada Paranaense de Saúde Ocupacional

A Associação Paranaense de Medicina do Trabalho (APAMT) realizou entre os dias 26 e
28 de novembro de 2015, a XXX Jornada Paranaense de Saúde Ocupacional e o III Con-
gresso Paranaense de Medicina do Trabalho. Os dois eventos foram realizados em Ma-
ringá (PR). Na programação, painéis, conferências e mesas redondas sobre temas
relacionados ao cotidiano dos Médicos do Trabalho, além de apresentação de trabalhos.

u Exposição a substâncias químicas

A Associação Paulista de Medicina do Trabalho (APMT) abordou o monitoramento de
exposição a substâncias químicas na Reunião Científica da entidade, que ocorreu no dia
19 de outubro de 2015, com a participação do palestrante Dr. José Tarcísio Buschinelli.
No dia 12 dezembro, a entidade promoveu a Jornada Científica “Atualização em Me-
dicina do Trabalho”.
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u 29ª Jornada AMIMT

Entre 5 e 7 de novembro de 2015, a Associação Mineira de Medicina do Trabalho
(AMIMT) realizou, em Belo Horizonte, a 29ª Jornada AMIMT, com o tema central “Di-
reto ao Ponto: Soluções Objetivas em Medicina do Trabalho”. Gerenciamento
de trabalhadores expostos a atividades críticas, empresas com LER/DORT, patologias
de coluna vertebral e dos membros superiores e pontos fundamentais de conheci-
mento dos Médicos do Trabalho sobre o trabalhador com transtorno mental foram
alguns dos aspectos abordados nos cursos pré-jornada e conferências da programa-
ção. Durante o evento, ainda foi realizado o Fórum Presença AMIMT, que reuniu as-
suntos como e-Social e terceirização.

u SST no Rio Grande do Sul

A inclusão de pessoas com deficiência; o Programa Trabalho Seguro; a responsabilidade
civil e ética do Médico do Trabalho; e a gestão de afastados e o exame de retorno ao
trabalho foram alguns dos assuntos da 22ª Jornada Gaúcha de Medicina do Trabalho,
realizada em Porto Alegre (RS) pela Sociedade Gaúcha de Medicina do Trabalho
(SOGAMT) entre os dias 22 e 24 de outubro.
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AÇÕES EM 2016

u APAMT realiza cursos de atualização e reunião científica

Em 27 de fevereiro de 2016, a Associação Paranaense de Medicina do Trabalho (APAMT)
realizou sua primeira Reunião Científica, em Curitiba (PR), cujo tema central foi “Exames
Toxicológicos para Motoristas Profissionais”. Em março, a federada paranaense deu
início ao V Curso de Atualização em Medicina do Trabalho, com o primeiro módulo rea-
lizado nos dias 18 e 19. A atividade ocorre nos fins de semana até 14 de maio.

u SST em Santa Catarina

Com a XIX Jornada Catarinense de Saúde Ocupacional agendada para ocorrer entre os
dias 18 e 20 de agosto, em Florianópolis (SC), a Associação Catarinense de Medicina do
Trabalho (ACAMT) abordou a programação científica do evento em sua primeira reunião,
ocorrida no dia 15 de fevereiro.

u Gestão de riscos ocupacionais

A Associação Paulista de Medicina do Trabalho (APMT) realizou, no dia 21 de março, a
reunião “Competências Básicas da Medicina do Trabalho – Análise e Intervenção
no Trabalho”. Na ocasião, os palestrantes, Prof. Dr. José Tarcísio Buschinelli e o enge-
nheiro Mário Abrahão, abordaram os temas “A Necessária Contribuição do Médico
do Trabalho na Avaliação dos Riscos Ocupacionais” e “Intervenções no Ambiente
de Trabalho: Gerenciamento dos Riscos Ocupacionais”, respectivamente.

u Ambiente de Trabalho na região Norte

A Associação Nacional de Medicina do Trabalho, Seccional Amazonas (ANAMT-AM),
participou, nos dias 28 e 29 de abril de 2016, do “Ciclo de Encontros – Amazônia
Meio Ambiente do Trabalho”. Organizado pelo TRT da 8ª Região, o evento con-
sistiu em três ciclos de palestras realizadas entre março e abril sobre os temas Estabe-
lecimento de Causalidade entre Doença e Trabalho; Responsabilidade Civil; e
Programas de Prevenção e Proteção da Saúde do Trabalho. Entre os participantes das
palestras, estão o diretor de Relações Internacionais da ANAMT, Prof. René Mendes;
a diretora de Ética e Defesa Profissional, Dra. Rosylane Rocha; a diretora de Divulgação
licenciada, Dra. Marcia Bandini; e o vice-presidente da Associação Mineira de Medicina
do Trabalho, Dr. Hudson Couto.
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Os avanços
de cada
diretoria
Ao longo do triênio 2013-2016, muitas ações 
foram realizadas pelas várias vice-presidências 
e diretorias que compuseram a diretoria da ANAMT
nesta gestão. Este relatório faz um apanhado rápido,
segundo a ótica de cada um dos entrevistados 
sobre os principais avanços que tivemos no período 
e, até mesmo, reúne sugestões para medidas 
futuras em prol do crescimento da ANAMT, das 
Federadas e do fortalecimento da Medicina do 
Trabalho em todo o país.
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“As atividades da vice-presidência estão centradas especialmente
no apoio ao Presidente e à diretoria Científica e em sua interação
com as Federadas. Esses últimos anos foram bastante intensos,
com a representatividade em eventos e atividades científicas e ad-
ministrativas. Além disso, a vice-presidência participa da elabora-
ção e apoia a organização de eventos nacionais e das Federadas. 
Pessoalmente estive envolvido em dois projetos: o estudo das ati-

vidades dos trabalhadores aquaviários e também na produção do
livro sobre inclusão de pessoas com deficiência.  Lançado em dezem-
bro de 2013, o livro “A inclusão de pessoas com deficiência – O
papel de Médicos do Trabalho e outros profissionais de saúde
e segurança”, foi feito em parceria com a Rede Empresarial de In-
clusão Social. O texto foi elaborado por Médicos do Trabalho e leva

em consideração questões sobre a pessoa com deficiência, gestores das empresas e profissio-
nais de saúde. A grande vantagem da publicação foi reunir, em um único documento, uma
fonte de consulta para diferentes aspectos como conduta, orientação técnica e legislação. A
adaptação de pessoas com deficiência ao ambiente de trabalho é um processo dinâmico, no
qual é fundamental a participação de todos os atores envolvidos, para que possa se formar
um conhecimento conjunto.
A partir de janeiro de 2016 também acumulei a vice-presidência com a Diretoria de Co-

municação, em substituição à Dr. Márcia Bandini que se licenciou, após um excelente trabalho
à frente dessa diretoria.”

“Os últimos três anos foram marcados pelo trabalho conjunto dos
diretores titulares e adjuntos das Diretorias Administrativa e Finan-
ceira. Com isso, realizamos grandes progressos em relação a organi-
zação interna da entidade e também garantimos grandes conquistas
quando a saúde financeira da ANAMT. Acredito que entregamos à
nova gestão uma entidade em um patamar superior de organização
tanto fiscal, quanto administrativa”.

u Organização e sistematização das Diretrizes Internas (instrução
de trabalho) que passaram a orientar a realização dos Seminários
Regionais.

Vice-presidência – Dr. Paulo Rebelo

Diretorias Administrativa e Financeira – Dr. Dante Lago
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u Digitalização de documentos das gestões anteriores.
u Regularização da Associação nas diversas instituições controladoras.
u Adequação da ANAMT, permitindo com que a entidade começasse a emitir Notas Fiscais.

Essa adequação foi muito importante, porque várias empresas ou órgãos públicos exigem
a apresentação de Nota Fiscal para o pagamento de seminários, congresso ou serviços.

u Revitalização da saúde financeira da instituição.
u Demonstrativo de resultados financeiros aberto à diretoria.
u Congelamento das anuidades da ANAMT,  com aumento do valor percentual repassado

às federadas. Processo iniciado em 2014 e com o objetivo de atingir 50% do arrecadado
nos próximos anos.

“Os trabalhos realizados pela Diretoria Científica, durante essa ges-
tão, foram intensos quando avaliados tanto sob o ponto de vista do
conteúdo científico produzido, quanto sob a realização de eventos
que culminaram na atualização dos Médicos do Trabalho em todo o
Brasil”. 

u Fóruns Presença ANAMT
n A 12ª Edição foi realizada em Campinas (SP), entre os dias

22 e 23 de novembro de 2013.
n Em São Paulo (SP), a 13ª edição aconteceu no dia 31 de

outubro.
n Em Curitiba (PR), no dia 4 de dezembro de 2015 foi reali-

zada a 14ª edição.

u Seminários Regionais da ANAMT
n XVII Seminário Sul-brasileiro da ANAMT, em Florianópolis (SC), entre os dias 1º e 3

de maio de 2014. 
n O Seminário Sudeste ANAMT levou cerca de 500 pessoas ao Sheraton Vitória Hotel,

no Espírito Santo, entre os dias 23 e 25 de abril de 2015.
n O Seminário Norte aconteceu em Manaus (AM), entre os dias 4 e 6 de setembro

de 2015 e integrou o I Fórum Amazônico de Segurança e Saúde do Trabalhador e
Recursos Humanos (FASEST).

n Em outubro, entre os dias 8 e 10, foi a vez de João Pessoa (PB) receber o III Semi-
nário Nordeste, realizado junto com a Associação Paraibana de Medicina do Tra-
balho (APAMT-PB).

Diretoria Científica – Dr. Mário Bonciani
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u 16º Congresso Nacional da ANAMT
n Evento marca o final da gestão 2013-2016, e elege nova diretoria para o próximo

triênio e será realizado entre os dias 14 e 19 de maio, em Foz do Iguaçu (PR).

u Diretrizes Técnicas
n DT 01 - Epilepsia e Trabalho: Rastreamento (já publicada) 
n DT 02 - Rastreamento de Outras Drogas entre Trabalhadores (em processo. Con-

clusões serão apresentadas em Simpósio no 16º Congresso Nacional da ANAMT
Medicina do Trabalho) 

n DT 03 – Rastreamento do Uso de Drogas entre Trabalhadores (em pesquisa)

u Comissão Técnica
n Como parte do aperfeiçoamento das ações da ANAMT, para seguir rumo a um

salto qualitativo da sua representação na sociedade, a Associação reestruturou seu
Conselho Técnico. O Regimento Interno foi aprovado no dia 7 de janeiro de 2014
pela diretoria da ANAMT, e o Conselho Técnico tomou posse no dia 8 de abril.

u Atividades Educativas a Distância
n Para ampliar o processo de educação e de atualização dos Médicos do Trabalho,

utilizando novas tecnologias disponíveis, foram criadas videoaulas sobre assuntos
de Saúde do Trabalhador. Durante toda gestão foram produzidas e disponibilizadas
no site da ANAMT nove videoaulas.

“A comunicação na ANAMT, com seus diversos públicos de inte-
resse,  foi um grande destaque dessa gestão. Aproveitamos espa-
ços já conquistados por outras gestões, como a atenção da
imprensa dispensada aos Médicos do Trabalho e suas instituições
representativas, e fomos além. Implantamos um sistemático tra-
balho de comunicação, muito bem assessorado pela Cajá Comu-
nicação, que nos permitiu mais visibilidade pública e nos garantiu
um alinhamento interno de mensagens entre a própria diretoria,
as federadas e nossos médicos associados. Também criamos novos
canais de comunicação, como nosso ingresso no Facebook e a cria-
ção de videoaulas, em apoio às necessidades da diretoria Cientí-
fica. Enfim, acredito que tenhamos contribuído para o
fortalecimento da imagem da ANAMT em toda a sociedade”.

Diretoria de Divulgação – Dra. Márcia Bandini
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u Padronização das mensagens da diretoria, de acordo com o plano estratégico
n Trabalho desenvolvido para garantir que os diretores conhecessem as principais

mensagens da Gestão 2013-16 e pudessem usá-las em diferentes oportunidades.

u Melhorar comunicação interna da diretoria
n Manter todos os diretores atualizados sobre os avanços em cada área.

u Fazer pesquisa com associados a respeito de suas expectativas 
em relação à ANAMT
n Garantindo o alinhamento entre o plano estratégico da atual Diretoria e as expec-

tativas dos associados

u Revisão do site da ANAMT
n Modernização do site, incorporando novas tecnologias que garantam navegação

mais rápida, interativa e amigável. Outra ação foi a busca da melhoria da exposição
da ANAMT na internet, aumentando o número de acessos.  

u ANAMT no Facebook
n No começo de 2015, a ANAMT estreou um novo canal de comunicação com seus

associados e criou sua página oficial no Facebook. Nela, são publicadas matérias
sobre os principais assuntos da área de SST e notícias referentes à Associação e a
seus eventos. Para os associados, é mais uma forma de estar cada vez mais próximo
da entidade e uma oportunidade de diálogo direto.

u Realinhamento da assessoria de imprensa, de acordo com o 
plano estratégico atual
n Através da promoção de ações e da geração de pautas específicas, aproveitamos

o espaço já conquistado em gestões anteriores, de maneira estratégica, reforçando
o plano da atual diretoria e valorizando o Médico do Trabalho. O trabalho trouxe
uma excelente exposição da ANAMT na sociedade brasileira que tornou-se fonte
referencial de matérias relacionadas à Medicina do Trabalho, nos principais veículos
de comunicação do país. Relatório mensais foram confeccionados ao longo dos
últimos anos, que demonstram a concretização das ações junto à imprensa.

u Melhoria na comunicação com Federadas
n Promoção da integração da ANAMT com as Federadas, divulgando informações e

garantindo alinhamento das mensagens.

u Revisão da linha editorial e do formato do Jornal da ANAMT
n Garantimos que o Jornal da ANAMT estivesse alinhado com a diretriz estratégica

atual. Durante a gestão forma produzidos 13 edições, todas disponibilizadas no
site da ANAMT.

u Desenvolvimento de videoaulas
n Apoio a educação continuada e aumento da visibilidade na internet para profissionais

de SST e sociedade em geral. Durante a gestão foram desenvolvidas nove vídeo-aulas.
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“Reafirmando a importância de uma das principais diretrizes desta
gestão, a ANAMT esteve focada em fortalecer as relações institucio-
nais com organizações internacionais e regionais de diversos países.
A construção de parcerias mais sólidas teve como meta aumentar o
impacto social da ANAMT e fortalecer o trabalho dos médicos que
se dedicam à Saúde do Trabalhador no Brasil e no mundo. Tivemos
várias participações internacionais, em importantes fóruns mundiais
sobre a saúde do trabalho ao redor do mundo. Acredito que essa
gestão deixa sua marca também no âmbito internacional.”

u Ampliação/fortalecimento da articulação latino-americana
n Renovação e fortalecimento dos compromissos da ANAMT com a Associação La-

tino-americana de Saúde Ocupacional – ALSO.
n Articulações politico-institucionais, durante visita do Presidente Zuher a evento da

Sociedade Peruana de Saúde Ocupacional – SOPESO/Ministério do Trabalho, em
Lima, Peru (abril de 2015). 

n Participação ativa da ANAMT, com a presença de três diretores, no XIV Congresso
Latino-americano de Saúde Ocupacional (Lima, outubro, 2015) – Na oportunidade,
o Presidente Zuher fez convite aos colegas dirigentes da ALSO (Presidência atual
na Guatemala), para reunião extraordinária em Foz do Iguaçu, antecedendo o 16º.
Congresso da ANAMT.

n Participação de convidados latino-americanos na programação científica do 16º.
Congresso (maio de 2016).

u Ampliação/fortalecimento da articulação com países europeus
e norte-americanos 
n Participação em eventos na Espanha, em junho de 2014.
n Evento europeu sobre Competências para os médicos do trabalho europeus (Glas-

gow, Escócia, agosto de 2014).
n Incremento das relações com a Itália e Portugal  por meio de troca de informações

e visitas mútuas.
n Visitas, colaboração e entendimentos do Presidente Zuher com a Espanha: partici-

pação no Congresso de Medicina do Trabalho, promovido pela Sociedade Espa-
nhola de MT (junho de 2015).

n Visitas, colaboração e entendimentos do Presidente Zuher com os colegas da Itália:
reunião da Sociedade de Medicina do Trabalho da Itália (junho); ministrou confe-
rência na Universidade de Pisa; reunião na Faculdade de Direito de Urbino; reunião

Diretoria de Relações Internacionais – Dr. René Mendes
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com a Universidade Católica de Roma; participação no Congresso Italiano de Me-
dicina do Trabalho, em Milão (novembro de 2015), entre outras atividades de in-
teresse institucional na Itália.

n Participação de convidados estrangeiros (Portugal, Espanha, Itália, Suécia e Escócia)
no 16º. Congresso, em Foz do Iguaçu (maio de 2016).

u Ampliação/fortalecimento da inserção global
n Participação no XX Congresso Mundial de SST OIT/AISS/DGUV (Frankfurt, agosto

de 2014).
n Tradução/atualização Código de Ética ICOH (versão 2014).
n Participação ativa no processo de consulta sobre “competências”, âmbito europeu

e global.
n Presença da ANAMT no 31º Congresso Seul – Comissão Internacional de Saúde

no Trabalho – ICOH.
n Apoio às candidaturas latino-americanas ao Board da ICOH (2015-2018). Eleição

do Dr. Edoardo Santino. Indicação e designação da Diretora da ANAMT, Dra. Ro-
sylane Rocha, para a Secretaria da ICOH no Brasil.

n Presença do Presidente da ICOH (Jukka Takala) no 16º Congresso da ANAMT (2016).

“Foram três anos de muito trabalho e muitas realizações. Embora al-
guns pontos ainda tenham ficado para serem realizados, avançamos
de maneira segura, desde as pequenas ações administrativas, como
a revisão da página da Legislação no site da ANAMT, incluindo outros
instrumentos legais, e mantendo-a atualizada para consulta de
todos; até o posicionamento em importantes questões legislativas,
como portarias e resoluções governamentais que tiveram nossas in-
terações. Destaco também que todo esse trabalho só foi possível gra-
ças a uma estreita parceria com a presidência e as diretorias.  Em
destaque, a diretoria de Divulgação, diretoria de Ética e diretoria
Científica. Mas ainda há muito o que se fazer. Estimo que as entida-
des representativas dos Médicos do Trabalho sejam ouvidas pelos GTs
das Instituições que elaboram a Legislação, que diz respeito a Saúde

do Trabalhador e a Politica  Nacional de Segurança e Saúde. Além disso, para a próxima gestão,
uma dica de ordem prática: que a Diretoria de Legislação disponha de assessoria no Módulo
Legislação. O tempo dispendido em busca da Legislação, poderia ser melhor aproveitado, na
analise crítica das mesmas”.

Diretoria de Legistação – Dra. Maria Edilma F. de Mendonça
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u A página “Legislação” no Portal ANAMT, criada nessa gestão foi visitada 6.004 vezes,
no período de 1/1/2015 a 30/11/2015. 

u Vários artigos foram produzidos no Jornal da ANAMT, entre o período de 2014 e 2015
abordando diversos títulos como: “Tempo de Conquistas, Direitos Trabalhistas Conquis-
tados, Normatização Renovada, Conquista para Especialidade, Nova NR-01 e Desdobra-
mento da NR-01, Mudanças Previdenciárias em pauta, Terceirização, Conversão das
Medidas Provisórias 664 e 665 e Atualização em Legislação.

u Foram realizadas 55 inserções na página da Legislação no Portal da ANAMT, entre Leis,
Decretos, Portarias, Resoluções , Medidas Provisórias , Instrução Normativa dentre outros. 

u Passamos a atender diretamente aos  questionamentos dos associados sobre Legislação,
encaminhando pela secretaria da ANAMT.  Assuntos como exames toxicológicos, guarda
de prontuários e  Medida Provisória 664, estiveram entre os temas, que foram atendidos
via e-mail.

u A diretoria de Legislação da ANAMT, representou o Presidente da ANAMT, em evento
da Associação Médica Brasileira-AMB, sobre o Decreto Presidencial 8.497/2015, referente
às Especialidades. Foi realizado em Fortaleza, CE, no dia 21 de agosto de 2015. 

u Dentre as Legislações, a Portaria 590/2014 do Ministério do Trabalho e Emprego, que
altera o item 4.4.1 da  Norma Regulamentadora Nº4, merece destaque. Esta Portaria
gerou uma Nota Pública elaborada pelo Presidente da ANAMT,  onde afirma que a atua-
lização do item 4.4.1 da NR-4, representa um avanço para os profissionais da á�rea de
saú�de do trabalhador e valoriza o exercício da Medicina do Trabalho, contribuindo para
o pleno reconhecimento da nossa especialidade por todas as entidades mé�dicas, pelos
o� rgãos governamentais e, por fim, por toda a sociedade.

u Destaque para a firme posição da Presidência da ANAMT diante da Resolução 430/Pre-
sidência/ INSS de 21/07/2014, “Terceirização da Perícia Médica”, em carta endereçada
ao presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. 

u E por fim, destaque também para a proposta enviada pela Diretoria Científica da ANAMT,
ao Ministério do Trabalho e Emprego sobre a NR-35-Trabalho em Altura, relata que,
mesmo estando devidamente apoiadas na melhor prá�tica clí�nica e no conhecimento
científico mais atualizado, incluindo recomendaçõ�es da OIT (Organizaçã�o Internacional
do Trabalho), as sugestões apresentadas pelas entidades representativas dos Médicos do
Trabalho foram ignoradas pelo GT e não incluédas na redação final da Norma (Portaria
SIT no 313, publicada em 10/05/11) e propõ�e ao MTE que o item 3.4.1.1. e seus respec-
tivos subitens da NR-35, sejam revisados à luz do conhecimento científico atual, da boa
prá�tica da Medicina do Trabalho e das recomendações da OIT. 
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“A defesa profissional e as questões éticas foram sempre assuntos
estratégicos da gestão 2013-2016, por entendermos que é impres-
cindível aos médicos do trabalho a conduta ética em sua prática diá-
ria, bem como à valorização da especialidade. A nossa atuação
contínua em busca do exercício ético da medicina e da defesa pro-
fissional com constante observação dos temas pertinentes à saúde
do trabalhador e à atuação do médico do trabalho. A atuação na
Câmara Técnica de Medicina do Trabalho do Conselho Federal de
Medicina, o intercâmbio junto ao INSS e às instâncias parlamentares
por meio da participação nas audiências realizadas no Congresso Na-
cional relacionadas à defesa da Medicina e das especialidades médi-
cas, foram ações importantes com resultados positivos. Os médicos
do Trabalho têm oportunidade de sanar dúvidas por meio de con-

sultas à Câmara Técnica, bem como à diretoria de Ética da ANAMT. Julgo que avançamos
bastante, mas há necessidade constante de levar aos Médicos do Trabalho as diretrizes éticas
do exercício da especialidade, as resoluções e pareceres expedidos pelo Conselho Federal de
Medicina e o código de ética da ICOH”.

u Criação de Câmaras Técnicas

Levantamento junto ao CFM do quantitativo existente de Câmaras Técnicas nos CRM's.
Com correspondência encaminhada via CFM formalizou-se a existência de Câmaras Téc-
nicas de Medicina do Trabalho em 19 CRM’s. Um novo Fórum das Câmaras Técnicas de
Medicina do Trabalho está marcado para agosto de 2016. 

u Articulação interinstitucional com o INSS

Foram realizadas duas Oficinas ANAMT/INSS com vistas a realização para a apresentação
do novo Projeto da Perícia Previdenciária, explanação sobre a atuação dos Médicos Peritos
e dos Médicos do Trabalho (em uma visão plural, envolvendo as especificidades e as di-
ficuldades existentes nas duas áreas) e sobre a legislação vigente. O objetivo das oficinas
foi possibilitar a compreensão da legislação, dos procedimentos em perícia previdenciária
e em Medicina do Trabalho e a adoção de procedimentos em consenso, com melhor
acolhimento e resolutividade no atendimento ao trabalhador.

u Atualização do Código de Ética e de Conduta/Elaboração de Pareceres Éticos

Foram levantados os processos éticos junto ao CFM que envolviam a atuação do Médico
do Trabalho. O estudo está em andamento, com indicações para a próxima gestão.

Diretoria de Ética e Defesa Profissional – Dra. Rosylane Rocha
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u Programa do Trabalho Seguro

Participação da ANAMT no Programa do Trabalho Seguro em parceria com o Superior
Tribunal do Trabalho, por meio de suas Federadas que deverão apoiar o programa exis-
tente nos TRT's, a exemplo da Associação Brasiliense de Medicina do Trabalho que é
um dos parceiros do GETRIN 10 (Grupo Interinstitucional do TRT10) que desenvolve o
Programa no Distrito Federal. ANAMT se tornou membro do GETRIN. Algumas Fede-
radas também fazem parte do GETRIN de suas Regiões.

u Atuação parlamentar

Participação constante em diversas oportunidades, juntamente com o presidente, nas audiências
realizadas no Congresso Nacional relacionadas à defesa da Medicina e das especialidades médicas.

“Embora há muitos anos seja uma Especialidade constando como
tal em todas as Resoluções do Conselho Federal de Medicina foi nos
últimos anos que houve um pleno reconhecimento da Medicina do
Trabalho como especialidade médica. Esta valorização da Medicina
do Trabalho vem se refletindo na procura dos médicos em fazer a
Prova de Título de Medicina do Trabalho da ANAMT, o que se torna
mais patente após a publicação da Portaria 590/2014, a qual define
o profissional Médico do Trabalho como aquele que tem o registro
de qualificação de especialista (RQE).  O crescimento e fortalecimento
da Medicina do Trabalho como Especialidade Médica no país, bem
como a importância da formação do médico especialista que atua
na Saúde do Trabalhador, entre outros, são fatores que colocam a
Diretoria de Título de Especialista da ANAMT como uma questão es-

tratégica de fundamental importância para dar continuidade aos objetivos da ANAMT, bem
como para um exercício ético profissional da Medicina do Trabalho em nosso país.

u Na presente Gestão foram realizadas várias provas para obtenção 
do Título de Especialista:
n No dia 26 de abril de 2014 nas cidades de Brasília, Curitiba e São Paulo (prova si-

multânea) e no dia 01 de maio de 2014 na cidade de Florianópolis, durante os Se-
minários ANAMT Sul e Centro-Oeste

n No dia 14 de dezembro de 2014, durante os eventos comemorativos dos 70 anos
de fundação da Associação Brasileira de Medicina do Trabalho, federada à ANAMT.

n Durante o Seminário Sudeste 2015, na cidade de Vitória, Espírito Santo, dia 25 de
abril de 2015.

Diretor de Título e Especialista – Dr. João Anastácio Dias
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n Com o objetivo de oferecer mais oportunidades para os médicos que desejam ade-
quar-se às novas exigências do Ministério do Trabalho, no segundo semestre de
2015 foram realizadas 03 (três) Provas de Título: na cidade de Manaus no dia 06
de setembro de 2015, em João Pessoa, no dia 11 de outubro de 2015, e São Paulo,
no dia 13 de dezembro de 2015.

n No total foram 1.331 médicos que realizaram as provas no período indicado, dos
quais 813 médicos obtiveram a aprovação. Ou seja: do total de médicos que rea-
lizaram a Prova de Título durante a presente Gestão, 61,82 % do total obtiveram
o Título de Especialista.

n A próxima Prova será realizada na cidade de Foz do Iguaçu no dia 15 de maio de
2016, juntamente com as demais atividades do 16º Congresso Nacional da ANAMT.

u A Comissão de Título de Especialista, que atua junto com o Diretor de Título de Especia-
lista na organização da Prova de Título, durante esta Gestão 2013 / 2016 foi composta
pelos médicos: João Anastácio Dias (Diretor de Título de Especialista), Antonieta Quirilo
Milléo Handar (Diretora Administrativa Adjunta), Alfredo Jorge Cherem (Santa Catarina),
Gualter Nunes Maia (Rio de Janeiro) e Vera Lúcia Zaher (São Paulo).

u Outra importante atividade da Diretoria de Título de Especialista é o acompanhamento
e a Acreditação dos Cursos de Medicina do Trabalho, a qual é concedida após análise e
vistoria da Comissão indicada pela Diretoria de Título de Especialista da ANAMT. Para
ter a Acreditação da ANAMT, o Curso deve ser oferecido por Universidade que tenha
Escola Médica reconhecida pelo MEC com disciplina ou conteúdo de Medicina do Tra-
balho na Graduação e que já tenha formado no mínimo 5 (cinco) turmas de médicos.

u As seguintes Universidades mantêm Curso de Pós-graduação em Medicina do Trabalho
acreditados pela ANAMT e foram vistoriadas na presente Gestão: Fundação Luca Ma-
chado (Feluma) da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, Pontifícia Universi-
dade Católica do Estado do Paraná (PUC/PR), Universidade Federal do Rio Grande do
Sul (UFRGS), Faculdade de Medicina da Santa Casa de Misericórdia (Emescam) de Vitória
/ ES, Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo e a Pontifícia Universidade Ca-
tólica do Estado de Goiás – CEEN (PUC/GO-CEEN).

u As seguintes Universidades têm a Acreditação da ANAMT e estão renovando-a, já em
processo adiantado: Universidade de São Paulo (USP), Universidade Camilo Castelo
Branco (Unicastelo), Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de
Janeiro (UERJ), Universidade do Oeste Paulista (Presidente Prudente / SP), Universidade
Federal do Paraná e Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp).

u Instituições que tiveram a Acreditação da ANAMT, mas que atualmente não encontram-
se com curso em andamento: Escola Bahiana de Medicina e Saúde pública (Salvador /
BA) e Centro de Ciências Biológicas da Universidade do Estado do Pará (Belém / PA).

u Cursos que solicitaram a Acreditação da ANAMT, cujo processo encontra-se em anda-
mento: Universidade Estácio de Sá (Rio de Janeiro), Universidade de Taubaté (Taubaté /
SP), Universidade de Marília (Marília / SP).
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“A região sudeste é caracterizada por quatro estados, todos com federadas ANAMT que man-
tém atividade científica contínua e autônoma em alto nível. Um dos grandes feitos na região
Sul foi a realização do Seminário Sudeste ANAMT, em Vitória/ES, em 2015. A formatação di-
nâmica do evento, a composição de importantes temas para o debate e a realização da prova
de título de especialista resultaram num dos maiores eventos da região. A participação de Mé-
dicos do Trabalho no evento foi excepcional, com a maior frequência entre todos os Seminários
Sudeste realizados até então.
Também em relação à nossa representatividade, apresentamos à Câmara Técnica de Medicina
do Trabalho do CFM questionamento sobre o parecer quanto à requisição de exames toxico-
lógicos por Médicos do Trabalho. A questão não havia sido levada à Câmara Técnica para dis-
cussão prévia, desta forma, um debate específico sobre o tema foi realizado entre o conselheiro
responsável pelo parecer, Dr. Hermann, e este vice-presidente, em evento realizado por solici-
tação do CRM MG. Como resultado, tivemos o acatamento parcial pelo conselheiro da contra
argumentação apresentada e definição pela demanda de avaliação mais aprofundada sobre
a questão.

Já em relação a melhorias que poderão ser realizadas em uma próxima gestão, indico a reali-
zação de ações conjuntas entre as federadas da região, como forma de conscientizar sobre a
importância da representatividade das nossas associações que possam assim aglutinar os Mé-
dicos do Trabalho com vistas a aumentar o número de médicos associados. Não tivemos re-
quisição de auxílio dessas federadas, durante esta gestão, para realização específica de eventos,
o que, no meu ponto de vista, pode ser um ponto de melhoria.  Da mesma forma, vejo que
a vice-presidência do Sudeste possa atuar em ações de informação com entidades empresariais
para promover a importância às empresas e aos trabalhadores da valorização do correto tra-
balho na área da Medicina Ocupacional”.

Região Sudeste
Dr. Vinício Cavalcante Moreira
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“O papel principal do Vice-presidente regional penso seja o de unir as federadas entre si e
com a ANAMT, buscando sempre ser referência em saúde ocupacional para os Médicos do
Trabalho visando a proteção à saúde dos trabalhadores. A região Sul, neste contexto, já possuía
uma política muito forte de integração entre as três federadas com interação permanente
entre elas e com uma série de estímulos a este intercâmbio. Nessa gestão, isso não foi dife-
rente. Participamos de vários eventos regionais, encontros e representações. Poderia afirmar,
com plena convicção, que o trabalho realizado por todos nós poderia até mesmo servir como
uma das referencias para as demais”. 

u As federadas da região Sul têm como característica a realização de eventos sub-regio-
nalizados, o que difunde e divulga o conhecimento da especialidade e busca novos as-
sociados. Foram realizados eventos em Jaraguá, Blumenau, Lages, Santa Maria,
Livramento, Caxias do Sul, Ponta Grossa, Londrina, Maringá e, claro, em Porto Alegre,
Florianópolis e Curitiba.   

u O Seminário Sul-brasileiro da ANAMT, que foi realizado em maio de 2014, em Florianó-
polis /SC foi um sucesso de público (com mais de 400 participantes). Além disso, desta-
que para sua programação científica e a realização da Prova de Título, com cerca de 200
inscritos.

u Durante este período representamos a Presidência da ANAMT em alguns eventos como
a posse do Superintendente da SRTE RS e na Assembleia da AMB realizada, em Porto
Alegre, em 2013.

u Em 2015, também representamos a ANAMT em palestra no V Congresso Brasileiro de
Perícia Médica Previdenciária em Bento Gonçalves, representando a ANAMT.

Região Sul
Dr. Antonio Mário Guimarães
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A Medicina
do Trabalho
sobre 
diversos
olhares
Ao longo dos últimos três anos, a ANAMT 
estreitou relacionamento com várias entidades 
e centenas de profissionais. Essa aproximação 
rendeu muitos frutos. Como seria impossível 
relacionar todos os grandes relacionamentos 
mantidos no período, contamos com alguns artigos,
desses profissionais que demonstram aqui seus
olhares diferenciados sobre um tema que une: 
a Medicina do Trabalho.
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A ANAMT na defesa do 
bem-estar e saúde do trabalho: 
a caminho do meio século
Antonio de Sousa Uva* 

T enho muito gosto, e até algum prazer, em associar-me a mais um triênio da vida da
Associação Nacional de Médicos do Trabalho do Brasil (ANAMT), que tanto se tem
dedicado à protecção da saúde e da segurança dos trabalhadores brasileiros, à cria-

ção de conhecimento em Medicina do Trabalho e em Saúde do Trabalhador e à formação
e creditação de médicos do trabalho no Brasil. 

Em Portugal, a Sociedade Portuguesa de Medicina do Trabalho (SPMT) acaba de com-
pletar, no ano passado, meio século de dedicação e serviço à Medicina do Trabalho e à
Saúde do Trabalhador, tendo eu próprio sido autor comemorativo dessa efeméride com
um livro com notas historiográficas sobre a sua vida associativa. A ANAMT e a SPMT são
quase “irmãs gêmeas” com uma pequena diferença de idade...

O ano de 1968, em que nasce a ANAMT, foi para o mundo um ano muito importante
para quem preza o humanismo e a democracia. Esse movimento, “motorizado” por estu-
dantes, alimentou e promoveu a utopia que se comporta como uma verdadeira enzima do
tecido social em dimensões da sociedade que fomentam a igualdade de oportunidades e
a dignidade do ser humano. Nesse contexto o trabalho é decisivo, não fazendo sentido
perder a vida ou a saúde a ganhá-la. Quem se dedica à proteção da saúde do trabalhador
urde esse tecido, como se fios de uma teia se tratasse, em que inúmeros outros determi-
nantes interveem. 

Em mais uma presidência da ANAMT, agora do Dr. Zuher Handar, recordo, saudoso,
já mais de uma meia dúzia de presidentes com quem trabalhei e criei laços de amizade. 

O primeiro que conheci é para os médicos do trabalho brasileiros uma “bandeira”:
Oswaldo Paulino. Foi fundador da ANAMT e seu presidente honorário. Conheci-o em mea-
dos dos anos de 1980 num encontro com o Prof. Artur Ernesto Moniz (1913-c. 1988), meu
professor de Medicina do Trabalho e com o Prof. Mário Humberto Faria (1938-c. 2014)
também meu professor e amigo a quem sucedi como responsável na minha Universidade
na responsabilidade de coordenar o Departamento, agora também de Saúde Ambiental.

Há cerca de dez anos que conheço e nutro amizade pelo colega Zuher Handar, atual
presidente da ANAMT, que me solicitou a presente nota e a quem presto homenagem pela
dedicação à causa da promoção da saúde no local de trabalho e à prevenção da doença
nos trabalhadores. Criamos uma boa relação de amizade que não oculta a admiração que
nutro pela sua dedicação à “nossa” causa.

O trabalho, pelo menos para mim, é fonte de prazer, de conforto e de bem-estar como
o prova a alegria que tenho em escrever estas notas do outro lado do mar mas que a ami-
zade me estreita essa distância, parecendo mesmo que estou na outra margem do rio. 

Por que não poderá o trabalho ter essa marca positiva para todos os trabalhadores?
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Por que será  que para alguns trabalhadores a opção é “ou trabalho ou saúde”? Qual a
razão que justifica a utilização de seres humanos como extensão de máquinas? 

Quero crer que quanto mais valorizarmos o trabalho mais valorizaremos a saúde de
quem trabalha e, se o fizermos, precisaremos de organizações cada vez mais fortes que
nos tornem também cada vez mais competentes para sermos capazes de cumprir os nossos
obetivos. É disso um bom exemplo o trabalho da ANAMT e dos seus dirigentes,  de que é
um bom exemplo o agora presidente cessante.

Lisboa, 16 de março de 2016.

* Professor Catedrático de Saúde Ocupacional (Medicina do Trabalho), Coordenador do Departamento de Saúde
Ocupacional e Ambiental da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa (Portugal) e
membro do Centro de Investigação em Saúde Pública (CISP).

A importância de 
uma agenda futura
Andréa Maria Silveira*

Nos últimos anos, sucessivas gestões da ANAMT se aproximaram cada vez mais da
sociedade conferindo-lhe a feição de aliada dos trabalhadores na luta pelo trabalho
decente, saudável e seguro. O acompanhamento atento das mudanças legais de in-

teresse dos trabalhadores e o posicionamento frente aos acontecimentos do mundo do
trabalho aumentaram o seu protagonismo e reconhecimento.

Para exemplificar, a associação se posicionou contra o Projeto de Lei 4.330/2004 que
generalizaria a terceirização no Brasil, se manifestou por ocasião das medidas provisórias
664/14 e 665/14, que regulavam a concessão de benefícios previdenciários e participou
das discussões para mudanças das Normas Regulamentadoras 1, 15 e 35,apenas para citar
exemplos recentes. A associação tem mantido militância pelo banimento do uso do
amianto no Brasil e, foi uma das primeiras associações profissionais a se manifestar por
ocasião da tragédia socioambiental em Mariana (MG) em novembro de 2015. 

Isto tudo se faz, sem prejuízo da sua natureza científica e profissional e da oferta de
atividades de educação continuada, da busca da melhoria do processo de formação de
Médicos do Trabalho, da articulação no cenário internacional e do esforço em manter os
associados informados por meio do Jornal da ANAMT e da Revista Brasileira de Medicina
do Trabalho, cuja qualidade dos artigos é crescente.

Contudo, o novo milênio aprofunda a quarta revolução industrial. Com ela chegaram
as tecnologias digitais, forte conectividade e mobilidade das pessoas, uso de inteligência
artificial, quebra da diferenciação entre homens e máquinas e novas formas de produzir e
consumir (ex: comércio eletrônico e crowdsourcing), avanços na nanotecnologia, genética,
biotecnologia, impressão em 3D, na robótica e no transporte autônomo. Estas inovações,
de forma articulada, produzirão fortes impactos na empregabilidade (perda de milhões de
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postos de trabalho) e transformarão os processos produtivos o que exigirá mudanças no
modelo educacional e de formação profissional e, certamente, terão impactos no padrão
de adoecimento e morte decorrentes do trabalho.

No cenário geopolítico e demográfico ressalta-se a globalização dos mercados, o cresci-
mento da presença feminina no trabalho, o aumento da esperança de vida com envelheci-
mento da população trabalhadora, a necessidade de realizar o direito ao trabalho para as
pessoas com deficiência, transgêneros, minorias étnicas/raciais e migrantes, de por fim ao tra-
balho infantil e análogo ao escravo e de garantir paridade de salários entre homens e mulheres.  

Este contexto ressalta a importância de uma agenda futura centrada no incentivo ao
aumento da oferta e melhoria da qualidade da formação dos Médicos do Trabalho, com
ênfase na ampliação das residências médicas. Outra prioridade será a ampliação da oferta
de atividades de educação continuada, incluindo modalidades de educação a distância
(EAD) na medida em que podem reduzir mais rapidamente as lacunas de formação decor-
rentes das rápidas transformações do mundo do trabalho.

* Graduada em Medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais, possui mestrado em Sociologia e doutorado
em Ciências Humanas, ambos pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Atualmente é Gerente de
Atenção à Saúde do Hospital das Clínicas e professora adjunta do Departamento de Medicina Preventiva e
Social da Faculdade de Medicina da UFMG onde atua na graduação médica ministrando a disciplina Saúde e
Trabalho. É docente do Mestrado Profissional em Promoção da Saúde e Prevenção da Violência.

Importância da medicina 
do Trabalho e da 
ANAMT no Brasil
Berenice Goelzer*

Aaúde Ocupacional deveria ter um maior destaque nas ações governamentais e em-
presariais, o que requer maior vontade política por parte dos tomadores de decisão,
inclusive em nível dos próprios trabalhadores. O que se faz ainda não é suficiente.

Veja-se o exemplo da silicose, que continua matando trabalhadores em nossos dias, apesar
de ser conhecida desde a antiguidade. Os problemas específicos de saúde do trabalhador
devem ser colocados em nível muito mais elevado nas agendas de desenvolvimento. 

É também muito importante que se tenha consciência da necessidade de uma abor-
dagem multidisciplinar, envolvendo várias profissões e ciências que incluem Medicina do
Trabalho, enfermagem do trabalho, higiene ocupacional, engenharia de segurança, ergo-
nomia e psicologia do trabalho. Os fatores ocupacionais de risco são muitos e diversos (quí-
micos, físicos, biológicos, ergonômicos e psicossociais) e seus efeitos para a saúde
complexos, dificultando diagnósticos e o estabelecimento de nexo causal entre exposição
e doença. As possibilidades existentes e as dificuldades encontradas para avaliação, pre-
venção e controle das exposições ocupacionais são muitas, portanto, trabalho multidisci-
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plinar é indispensável para vencer esses problemas. 
A ANAMT tem feito muito promovendo a visibilidade da Saúde Ocupacional, como

a multidisciplinaridade necessária, incluindo em seus eventos e congressos, temáticas re-
ferentes às diferentes profissões da SO. 

Uma das profissões chave, pois trata da prevenção primária de riscos ocupacionais, é
a Higiene Ocupacional, que necessita ser promovida no Brasil e que tem encontrado apoio
dos Médicos do Trabalho que compreendem a importância da associação estreita entre as
duas profissões, na busca pelas causas e na prevenção das doenças ocupacionais. 

Uma maior conscientização quanto à importância da saúde dos trabalhadores, bem
como o estabelecimento e o desenvolvimento das competências necessárias para protegê-
la e promovê-la, muito contribuirão para que nosso desenvolvimento econômico, também
seja social e sustentável.  

* Higienista Ocupacional foi a primeira chefe da Divisão de Higiene Ocupacional da Fundacentro de São Paulo.
Mais tarde retornou aos Estados Unidos para participar de uma pesquisa e de lá foi para Genebra, onde foi
membro da OMS – Organização Mundial da Saúde. Hoje é editora da Newsletter da IOHA (Associação Inter-
nacional de Higiene Ocupacional), consultora e palestrante em diversos eventos e cursos da área.

A evolução da nossa área
Alexandre Eggler Gusmão* 

Acompanho a Medicina do Trabalho no Brasil há mais de 25 anos e neste período é
visível a evolução pela qual passou a área. Desde então tenho sido um expectador
privilegiado do brilhante trabalho desenvolvido pela ANAMT e seus abnegados di-

rigentes. Perdi a conta dos congressos onde estive em várias regiões e sempre pude perce-
ber a qualidade dos eventos e a preocupação com o conteúdo técnico e a mobilização dos
Médicos do Trabalho nestes eventos.

O Brasil mudou muito e mudará ainda mais nos próximos anos na nossa área. O ce-
nário aponta para um momento emblemático em que os profissionais de SST serão cobra-
dos muito mais pelos efeitos financeiros do que sociais do seu trabalho.  

E aí vem o grande desafio para todos os profissionais. Vai chegar o momento em que
as empresas em sua maioria vão querer respostas e soluções para seus desafios e aí os pro-
fissionais melhor preparados é que se destacarão e serão mais valorizados. 

Talvez este tempo demore ainda para chegar, mas os sinais de que este processo se
agiliza são cada vez mais evidentes. As empresas não querem mais apenas pessoas que
digam o que está escrito no livro das NRs. As empresas estão cansadas de ouvir o que elas
não podem fazer. As empresas querem soluções que possibilitem um perfeito convívio
entre a qualidade de vida no local de trabalho e a produtividade. Quem souber dar estas
respostas será um profissional cada vez mais disputado.

* Jornalista, diretor da Proteção Publicações e Eventos
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OBRAS LITERÁRIAS PRODUZIDAS NA GESTÃO

u A inclusão de Pessoas com Deficiência – o Papel dos 
Médicos do Trabalho e outros Profissionais de Saúde
Lançado em dezembro de 2014, o livro é resultado de uma parce-
ria entre a ANAMT e a Rede Empresarial de Inclusão Social e
aborda aspectos relacionados ao acompanhamento das pessoas
com deficiência no mercado de trabalho. O livro está disponível
para download em pdf, no site da ANAMT, e também apresenta
uma versão em áudio, contribuindo assim com a disseminação do
conteúdo de forma ainda mais ampla.

2ª edição ampliada e revisada. A segunda edição do volume,
lançado em dezembro de 2014, se fez necessária para incluir a
Lei 13.146 – Lei Brasileira da Inclusão de Pessoas com Deficiên-
cia. Além disso, o conteúdo geral foi revisado, com a ampliação
dos textos referentes às pessoas com Ostomia, Nanismo e
Transtorno do Espectro Autista. O livro está disponível nas ver-
sões digital e impressa.

u Equipes Integradas para Inclusão, Acompanhamento 
e Permanência das Pessoas com Deficiência no Trabalho
Dos mesmos autores de A INCLUSÃO DE PESSOAS COM DE-
FICIÊNCIA, este novo trabalho ressalta a necessidade de atua-
ção mais integral na inclusão das pessoas com deficiência,
desde a influência do núcleo familiar, passando pela escola
até os múltiplos atores em todas as formas e etapas da inser-
ção social e acesso ao mercado de trabalho.

u Guia de Imunização SBIM/ANAMT – Medicina 
do Trabalho 2016-2017
O guia oferece várias orientações para que os Médicos do Tra-
balho: há uma compilação da legislação brasileira abordando a
imunização de trabalhadores e as boas práticas para o pleno
sucesso da inserção de vacinas no Programa de Controle Mé-
dico de Saúde Ocupacional (PCMSO); a descrição e caracterís-
ticas das principais doenças que podem acometer vários
profissionais; as vacinas que estão na mira das campanhas; e
os calendários de vacinação ocupacional estão entre os temas
em destaque.
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u Contribuição das Mulheres para a Vida Associativa 
da Medicina do Trabalho
Até o final do século XIX a medicina era exercida só por homens, pois
era proibido às mulheres o acesso às universidades. Esta situação modi-
ficou-se muito lentamente, e hoje, embora ocupem espaços cada vez
mais, as mulheres ainda sofrem discriminação. O livro examina a parti-
cipação das mulheres na construção da vida associativa da Medicina do
Trabalho e trata de responder: quem e quantas são? Que cargos têm
ocupado? Quantas chegaram a exercer o cargo máximo das associações
de que fazem parte? Entre outras questões.

u Código Internacional de Ética para os Profissionais 
de Saúde no Trabalho
A versão de 2014 (3ª edição) do Código Internacional de Ética para
os Profissionais de Saúde no Trabalho, elaborado pela Comissão In-
ternacional de Saúde no Trabalho (ICOH), foi traduzida. Sua tradu-
ção ao português, realizada pelo Prof. René Mendes e Dr. Ruddy
Faccy revisa, atualiza e amplia a versão de 2002, traduzida e adotada
pela ANAMT, no Brasil, em 2005.

u Caderno de Competências Essenciais requeridas para 
o Exercício da medicina do Trabalho
A versão de 2014 (3ª edição) do Código Internacional de Ética para
os Profissionais de Saúde no Trabalho, elaborado pela Comissão In-
ternacional de Saúde no Trabalho (ICOH), foi traduzida. Sua tradu-
ção ao português, realizada
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