
 

ANAMT promove segunda Reunião Científica 

Encontros abordarão os cenários e desafios para o exercício da Medicina do Trabalho no Brasil 

 

Rio de Janeiro, 14 de agosto de 2014 – A Associação Nacional de Medicina do Trabalho 

(ANAMT) promove, na próxima segunda-feira (18/08), a sua segunda Reunião Científica. O 

tema do encontro será: “Processos produtivos e inovações tecnológicas no Brasil atual, e as 

repercussões sobre a vida e saúde dos trabalhadores e sobre as práticas da Medicina do 

Trabalho no Brasil Atual”. O professor Neri dos Santos, de Florianópolis (SC), conduzirá a 

palestra. O docente possui mestrado em Ergonomia e pós-doutorado em Engenharia 

Cognitiva, além de ser professor honorário do Departamento de Engenharia do Conhecimento 

da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 

 

O evento integra as celebrações dos 300 anos de morte do italiano Bernardino Ramazzini 

(1633-1714), médico e professor de medicina da Universidade de Modena. O ciclo de dez 

encontros, todos quinzenais, começou este mês e será finalizado em dezembro. A 

coordenação é do Prof. René Mendes, diretor de Relações Internacionais da ANAMT, em 

parceria com o Conselho Técnico da entidade, liderado pelo Dr. Mario Bonciani. 

 

As Reuniões Científicas abordarão aspectos conceituais e práticos do tema “Cenários e 

Desafios para o Exercício da Medicina do Trabalho no Brasil Atual”. Os assuntos abordados por 

palestrantes e conferencistas ao longo de todas as Reuniões Científicas serão reunidos e 

publicados na forma de livro, pela ANAMT. Os encontros também serão gravados e 

disponibilizados posteriormente no site da Associação. 

 

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas para cada reunião. As vagas são limitadas e serão 

confirmadas segundo a ordem de chegada das inscrições. 

 

SERVIÇO 

Data: 18/08/14 

Horário: de 16h30 às 18h30 

Local: Auditório Nobre Prof. Dr. Adib Jatene, sede da Associação Médica Brasileira (AMB) – Rua 

São Carlos do Pinhal, 324 - Bela Vista, São Paulo 

Inscrições: reunioescientificas@anamt.org.br 

Informações adicionais: Sra. Sandra Picchiotti (Espaço Ramazzini/ANAMT-SP): (11) 3251-0849 
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