
 

Fórum em Campinas discute a Saúde do Trabalhador 

 

Rio de Janeiro, 26 de setembro de 2013 – A Associação Nacional de Medicina do Trabalho 

promove o XII Fórum Nacional ANAMT, entre os dias 22 e 23 de novembro, em Campinas, São 

Paulo. Nesta edição, o tema do Fórum é “Repensar o presente e o futuro da Medicina do 

Trabalho”.  

“Teremos dois dias de conferências sobre questões importantes para aqueles que trabalham 

com a medicina do trabalho. Nesse evento, a ANAMT pretende abrir um espaço para 

informações e debates sobre o nosso trabalho que tem como objetivo final a saúde dos 

trabalhadores”, avalia o Dr. Zuher Handar, presidente da ANAMT. 

No dia 22/11, na parte da manhã, será abordado o tema “Do programa de controle médico 

para gestão da saúde integral”, com a Conferência “PCMSO: avanços, limites e questões 

éticas”, às 09h40, e “Novas perspectivas na prevenção da gripe”, às 12h30. O tema “O cuidado 

integral à saúde dos trabalhadores e as instituições públicas”, às 14h30, encerra o primeiro dia. 

O segundo dia do Fórum, 23/11, apresentará o tema “O cuidado integral da saúde dos 

trabalhadores e da comunidade: ampliar o foco para além dos locais de trabalho” com a 

Conferência “O médico do trabalho frente à contaminação ambiental, a saúde dos 

trabalhadores e a saúde das comunidades do entorno”, às 9h, e para encerrar o Fórum será 

apresentado o tema “A formação em Medicina do Trabalho e o título de especialista”, às 

11h20. 

As inscrições são gratuitas para sócios da APMT/ANAMT e para não-sócios o valor da inscrição 

é R$140. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo e-mail 

spmtsp@uol.com.br ou pelo telefone (11) 3107-7979. 

 
Serviço: 
 
XII Fórum Nacional Anamt  
Data: 22 a 23 de Novembro de 2013 
Local: SMCC - Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas – sede regional da APM –  
Rua Delfino Cintra, 63 - Campinas/SP 
Inscrições: spmtsp@uol.com.br ou (11) 3107-7979 
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