
 
 

“PREVENÇÃO DA GRIPE: NOVAS PERSPECTIVAS” É TEMA DO XII FÓRUM 

ANAMT  

 

Evento será realizado em Campinas 

 

Rio de Janeiro, 07 de novembro de 2013 – Com a correria diária, é quase impossível deixar de 

trabalhar por causa de uma gripe. Porém, a ocorrência deste mal é bastante alta. Dados da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) revelam que a gripe afeta por ano 600 milhões de pessoas 

em todo o mundo – entre 5% a 10% da população adulta e entre 20 e 30% de crianças. Se 

pudessem ser transportadas para a realidade nacional, essas estimativas sinalizariam que a gripe 

afeta por ano entre 7 a 14 milhões de brasileiros em idade produtiva. Entre o começo deste ano e 

mês de setembro, o estado de São Paulo concentrou 54% das notificações de mortes pela gripe 

A(H1N1), segundo informações divulgadas pelo Ministério da Saúde. 

 

Neste contexto, diversos fatores influenciam diretamente a saúde do trabalhador, tornando 

necessário cuidados redobrados. Pensando nisso, a Associação Nacional de Medicina do Trabalho 

escolheu como um dos temas do XII Fórum Anamt “Novas perspectivas na prevenção da gripe”, 

cuja palestra será proferida pela Dra. Sheila Homsani. “Pretendo trazer o assunto para discussão, 

com uma atualização sobre gripe seguida das novas opções de prevenção com vacinas, como as 

vacinas quadrivalentes”, esclarece a médica. 

 

XII Fórum Nacional ANAMT 

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”. Realizado desde 2001, o evento vai discutir nesta 

edição “Do programa de controle médico para gestão da saúde integral”, “PCMSO: avanços, 

limites e questões éticas”, “O cuidado integral à saúde dos trabalhadores e as instituições 

públicas”, “O cuidado integral da saúde dos trabalhadores e da comunidade: ampliar o foco para 

além dos locais de trabalho”, “O médico do trabalho frente à contaminação ambiental, a saúde 



 
 
dos trabalhadores e a saúde das comunidades do entorno”, e para encerrar o Fórum será 

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

 

 

Informações sobre o Fórum podem ser acessadas via site oficial da Anamt – www.anamt.org.br  

 

Serviço: 

Palestra: Dia 22 de novembro (sexta-feira) - 12h – ‘Novas perspectivas na prevenção da gripe’ 

 

XII Fórum Nacional Anamt  
Data: 22 e 23 de novembro 
Horário: 22 (8h às 18h) e 23 (8h às 13h) 
Local: Campinas – SMCC - Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas – sede regional da APM 
– Rua Delfino Cintra, 63 – Campinas - SP 
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