
 

 

SAÚDE DO TRABALHADOR FOI TEMA PRINCIPAL DO CONGRESSO EM SÃO PAULO 

Evento de Medicina do Trabalho reuniu mais de duas mil pessoas   

 

Rio de Janeiro, 20 de maio de 2013 - A Associação Nacional de Medicina do Trabalho (Anamt) 
realizou, entre os dias 11 e 17 de maio, o 15º Congresso Nacional Anamt, no Palácio das 
Convenções do Parque Anhembi, São Paulo. Com o tema central “Saúde Integral para todos os 
Trabalhadores”, a abertura do Congresso contou com a presença do ministro da Saúde, 
Alexandre Padilha, que ressaltou que já foram habilitados no país 210 Centros de Referência 
em Saúde do Trabalhador. Este ano, o Ministério da Saúde vai destinar mais de R$ 78 milhões 
em recursos para prevenção, promoção e vigilância dos trabalhadores. 
 
O objetivo do evento foi fortalecer o diálogo entre os profissionais do ramo – brasileiros e 
estrangeiros – possibilitando a criação e expansão da rede de contatos pessoais e profissionais, 
além da atualização e o debate de ideias. O Congresso apresentou público recorde, com mais 
de dois mil participantes. 
 
Os dois primeiros dias do evento foram dedicados aos cursos pré-congresso e ainda no 
domingo, dia 12, aconteceu a 34ª edição da prova para a obtenção do título de especialista em 
Medicina do Trabalho (MT). Desde o reconhecimento da MT como especialidade médica em 
2003, a titulação é uma das melhores formas de mostrar ao mercado a qualificação 
profissional necessária para lidar de maneira competente com a Saúde e Segurança no 
Trabalho (SST). 
 
As conferências, mesas redondas, painéis e simpósios abrangeram vários temas como 
“Medicina Legal e Perícia Médica”; “Avaliação Clínica de LER/DORT: Coluna e Membros 
Superiores”; “Expressões de Sofrimento no Trabalho: O Problema do Burn-Out no Mundo 
Contemporâneo”; “Hospitais e Serviços de Saúde”; “Câncer Ocupacional”; “Ampliando a 
Abrangência da Atenção Integral à Saúde dos Trabalhadores: Família, Comunidade do Entorno 
e a Responsabilidade Social”, entre outros. 
 
Estiveram presentes profissionais da Medicina internacional, como os doutores Christophe 
Dejours (França), Sérgio Iavícoli (Itália – ICOH); Dr. Ken Takahashi (Japão) e Dr. Oyebode Taiwo 
(USA). Entre os participantes nacionais, doutor René Mendes; doutora Elizabeth Dias; dos 
professores Tarcísio Buschinelli, Vera Zaher, Debora Glina e outros notáveis profissionais que 
se dedicam à saúde e segurança do trabalhador. 
 
 
Nova diretoria da Anamt é eleita  
 
Em Assembleia, realizada durante o Congresso, foi eleita a nova diretoria da Anamt para o 
triênio 2013-2016. A nova diretoria tomou posse na solenidade de encerramento e o então 
diretor Científico, Dr. Zuher Handar, assumiu a presidência, e o ex-diretor de Legislação Dr. 



Paulo Rebelo passa a ser o vice. Conheça todos os integrantes no site da Anamt – 
www.anamt.org.br  
 
Instituição internacional é fundada durante Congresso  

O ex-presidente da Anamt Dr. Carlos Campos foi aclamado presidente da Mercossat, nova 
instituição criada por sociedades de SST do Brasil, Argentina, Bolívia, Venezuela, Uruguai, 
Paraguai e Peru. O grupo tem como objetivo intensificar as ações de proteção ao trabalhador 
nos países membros do Mercosul, bem como promover o intercâmbio de informações e 
homogeneizar os requisitos para os profissionais da área atuarem. 

Todos os processos serão conduzidos em parceria estreita com a Organização Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), Organização dos Estados Americanos (OEA), a Organização 
Iberoamericana de Seguridade Social (OISS), entre outras.  
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