
 

Desafios na Gestão da Saúde do Trabalhador é tema de seminário da ANAMT 

Especialistas nacionais estarão à frente de palestras ao longo de três dias 

Rio de Janeiro, 9 de abril de 2015 – De 23 e 25 de abril, será realizado o Seminário Sudeste 

ANAMT. Com o tema “Os desafios para a implantação da gestão da saúde dos trabalhadores”, o 

evento será realizado graças à parceria entre a Associação Nacional de Medicina do Trabalho 

(ANAMT) e a Associação Nacional de Medicina do Trabalho, Seccional Espírito Santo (ANAMT-

ES). Os três dias de encontros serão no Sheraton Vitória Hotel em Vitória, no Espírito Santo (ES). 

O objetivo do evento é debater os principais temas relacionados à Medicina do Trabalho, com 

foco na saúde do trabalhador. No primeiro dia (23), serão realizados os pré-cursos do Seminário. 

Ao todo, quatro especialistas darão aulas sobre assuntos que vão de Perícias Médicas Judiciárias 

à Avaliação Ergonômica. Nos dias 24 e 25, especialistas nacionais vão debater assuntos 

relevantes para os profissionais da Medicina do Trabalho. Temas como saúde mental, 

ergonomia, trabalho em altura e em frigoríficos são alguns dos abordados nos painéis. 

Integrantes da diretoria da ANAMT estarão presentes ao longo do evento, e Zuher Handar, 

presidente da Associação, abrirá o seminário com a conferência “Os caminhos da Medicina do 

Trabalho: Desafios e Perspectivas”. “Como associação profissional, uma das nossas remissas é 

aprimorar o conhecimento dos profissionais. A gestão de saúde do trabalhador é um desafio 

diário em nossa profissão, e quanto mais tivermos munidos de informação, mais poderemos 

contribuir para o cuidado integral da saúde dos trabalhadores no Brasil”, disse Handar. 

Para mais informações, acesse o site oficial do evento: 

http://www.anamt.org.br/eventos/seminario-sudeste2015/index.html. 

Serviço 

Data: 23 a 25 de abril 

Local: Sheraton Vitória Hotel - Avenida Saturnino de Brito, 217 - Praia do Canto, Vitória (ES) 
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