Edital de Chamada para Trabalhos para o 19º Congresso da
Associação Nacional de Medicina do Trabalho - ANAMT
Os trabalhos científicos encaminhados serão selecionados por uma comissão
avaliadora para apresentação oral durante o evento ou em sessões específicas ou
apresentação sob forma de pôster. Dentre estes trabalhos serão escolhidos até 10 (dez) que
serão apresentados oralmente durante as atividades dos seminários realizados no
evento da ANAMT. Independentemente das apresentações orais, todos os autores de
trabalho aprovados pela Comissão Científica estão convidados a divulgarem seus trabalhos
sob a forma de pôster. Estes ficarão expostos durante todo evento, sendo marcado horário
para que o expositor permaneça junto ao pôster.

Regras Gerais:
1. Os textos com os temas livres ou pôsteres deverão ser enviados à Comissão Científica
do Congresso acessando o endereço eletrônico: congresso2022.anamt.org.br conforme
normas abaixo estabelecidas.
2. O prazo para o envio dos resumos dos trabalhos será ATÉ 30/06/2022. Os resumos
dos trabalhos serão analisados pela Comissão Científica que definirá pela aceitação ou
não da apresentação oral do tema livre, ou exclusivamente exposição sob a forma de
pôster, conforme o caso. O autor do tema livre ou pôster será informado até o dia
29/07/2022 da aceitação ou não.
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3.1. Os trabalhos a serem selecionados serão apresentados nas Seções de Temas Livres
nas salas do Centro de Convenções de João Pessoa das 10h às 18h dos dias
08/11/2022 a 10/11/2022. Os trabalhos selecionados serão distribuídos nas salas
de acordo com os critérios estabelecidos pela Comissão Científica.
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3. A íntegra do trabalho deverá ser anexada através do “Sistema de Trabalho Científico”
na “Área do Autor” no link de “Trabalhos Científicos”, até 5 de setembro de 2022 no
site congresso2022.anamt.org.br, para que possamos preparar os anais do Congresso.

4. Os trabalhos escolhidos para apresentação oral nas salas serão confirmados até o dia 22
de agosto de 2022
5. Os temas dos trabalhos selecionados deverão ser relacionados pelos autores, com os
temas previstos nos seminários neste regulamento;
5.1. Número de autores: cada trabalho deverá ter no máximo 6 (seis) autores, já
incluindo o autor responsável pela submissão. É permitido a qualquer autor
submeter mais de um trabalho.
5.2. Todo trabalho científico que envolva seres humanos, conforme a resolução
196/96 do CNS (Conselho Nacional de Saúde) precisa ser apresentado a um
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) sendo o parecer recebido anexado na ficha de
submissão de resumo. Trabalhos que envolvam experimentos com o uso e
manipulação de animais serão aceitos apenas se apresentarem parecer favorável
da Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA), sendo o parecer anexado
também na ficha de submissão de resumo. Para os trabalhos que não passaram por
um CEP, os autores deverão anexar uma declaração justificando o não envio ao
Comité e citando os riscos e os benefícios da pesquisa, como foram abordadas as
questões de sigilo, confidencialidade, a liberdade que os sujeitos de pesquisa
tiveram em participar da pesquisa, se houve ressarcimento, conflito de interesse,
enfim, como os pesquisadores protegeram, em seus aspectos éticos, o sujeito de
pesquisa (trabalhador, colaborador). Obs.: Segundo a Resolução 196/96, os
trabalhos podem ser enviados para qualquer CEP, cadastrado na CONEP
(Comissão Nacional de Ética em Pesquisa). Geralmente há CEPs em
universidades, centros universitários, grandes hospitais, além de órgãos públicos.

Acessar o site congresso2022.anamt.org.br.

5.3.2.

Navegar até a sessão “Trabalhos Científicos”

5.3.3.

Acessar o link de inscrição do “Sistema de Trabalho Científico”

5.3.4.

Clicar no item “1. Inscrição para Trabalhos Científicos”
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5.3.1.
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5.3. Confirmação de Submissão: o autor responsável pelo envio do trabalho deverá:

5.3.5.

Seguir com o preenchimento da inscrição até a conclusão

5.3.6.
Após a conclusão, acessar o item “2. Área do Autor” com os dados
de acesso informados durante a inscrição
5.3.7.
Já no “Painel de Controle” da “Área do Autor” clicar no link “01.
Trabalhos Científicos”
5.3.8.
Na Lista de Trabalhos Científicos observar se o respectivo trabalho
está com o status de “PE - Resumo Prévio Enviado”. Caso não seja esse o
status, o trabalho não foi enviado (submetido) corretamente e o autor
responsável deverá checar as etapas de envio e concluir a submissão.
Solicita-se que não seja feita uma nova submissão do mesmo trabalho a fim
de se evitar trabalhos duplicados. Não serão aceitos trabalhos duplicados,
ou seja, caso a comissão identifique trabalhos submetidos mais de uma vez,
todos serão automaticamente desclassificados.
5.4. Todos os autores dos trabalhos (resumos) aceitos para ENVIAREM O
TRABALHO NA ÍNTEGRA devem enviar documento (Anexo B) em que cedem
e autorizam a utilização dos direitos autorais para publicação dos resumos na mídia
(Anais), sem nenhum ônus e obrigação, por tempo indeterminado.
5.5. O autor apresentador deverá preencher a ficha de inscrição no site do congresso.
O Pagamento da inscrição poderá ser feito após o aceite do trabalho e até a data
limite de 31 de outubro de 2022.
6. Áreas Temáticas e respectivos temas livres
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6.2. Doenças Crônicas, Infecciosas e Degenerativas - Doenças crônicas não
transmissíveis (DCNT): aspectos clínicos e epidemiológicos; gestão; reabilitação;
ações de promoção da saúde e prevenção de doenças. - Doenças infecciosas
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6.1. Segurança no Trabalho e Prevenção de Acidentes - Segurança do Trabalho:
conceitos, técnicas, metodologias, tendências e perspectivas. - Acidentes e doenças
relacionados ao trabalho: aspectos clínicos e epidemiológicos; gestão; reabilitação;
ações de promoção da saúde e prevenção de doenças e acidentes.

relacionadas ao trabalho: aspectos clínicos e epidemiológicos; gestão; reabilitação;
ações de promoção da saúde e prevenção das doenças. - Saúde do viajante:
informações e cuidados antes, durante e após as viagens - Saúde de migrantes:
informações e cuidados.
6.3. Ensino, Educação, Capacitação e Treinamento - A educação continuada em
Medicina do Trabalho: práticas exitosas, exemplos atuais e perspectivas. - A
formação dos profissionais de Saúde do Trabalhador, com ênfase nos médicos
(graduação) e nos médicos do trabalho (especialização, residência e pós-graduação
estritas e lato senso).
6.4. Epidemiologia e Gestão da Informação - A Epidemiologia como ferramenta da
Medicina do Trabalho: usos administrativos e de gestão, usos clínicos e na
indicação e interpretação de exames complementares, utilização em estudos sobre
as causas e efeitos dos problemas de saúde na população de trabalhadores. - A
Vigilância em Saúde do Trabalhador e Medicina do Trabalho: evolução dos
conceitos, ferramentas de investigação, organização, experiências exitosas
resultados e perspectivas.
6.5. Doenças Relacionadas ao Trabalho - Doenças relacionadas ao trabalho: aspectos
clínicos e epidemiológicos; gestão; reabilitação; ações de promoção da saúde e
prevenção das doenças. Subtemas: - Doenças osteomusculares - Transtornos
mentais - Distúrbios do ciclo vigília-sono - Doenças respiratórias - Doenças de
pele – Alergias.
6.6. Higiene Ocupacional - Higiene Ocupacional: conceitos, técnicas, metodologias,
tendências e perspectivas.
6.7. Ergonomia e Organização do Trabalho - Trabalho em turnos e noturno, jornadas
de trabalho. - Fatores psicossociais no trabalho. - Análise ergonômica do trabalho/
análise da atividade. - Envelhecimento funcional precoce e trabalho.

6.9. Toxicologia Ocupacional - Metais, solventes e outras substâncias químicas.
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6.8. Álcool e outras Drogas - Programas de prevenção e tratamento: avaliação de
fatores associados, reabilitação.

6.10.
Exposição a Fatores e Condições de Riscos Físicos - Radiação, ruído,
vibração, nano materiais.
6.11.
Serviços de Saúde no Trabalho e Gestão em SST - Organização dos Serviços
Especializados em Segurança do Trabalho e em Medicina do Trabalho (SESMT).
- Sistemas de Gestão de interesse da Segurança e Saúde no Trabalho (OIT,
OHSAS, NBR, SA 8000, ISO 26000 e nova NR). - Bases legais e normativas do
exercício da Medicina do Trabalho no Brasil: evolução, tendências e perspectivas.
- Bases legais e normativas do exercício da Medicina do Trabalho em outros
países: tendências e perspectivas. - Absenteísmo e presenteísmo no trabalho:
causas e consequências. - Investigação e intervenção de fatores psicossociais no
trabalho. - Gestão da Saúde de Trabalhadores de hospitais, clínicas, laboratórios e
outros. - NR32: avanços e restrições, aplicação da norma e resultados obtidos e
outras normas regulamentadoras. - PCMSO do setor de saúde.
6.12.
Gestão da SST em Setores produtivos - Trabalhadores: mineração,
siderurgia, indústria do petróleo, gás e biocombustíveis, off-shore e o localizado
em áreas terrestres remotas, da cadeia da indústria automotiva, das indústrias de
transformação, do setor sucroalcooleiro, da indústria química, da indústria da
construção, das indústrias de processamento de alimentos, de restaurantes e outras
unidades de preparo de alimentos, da indústria de processamento de carne e
pescado, autônomos e informais.
7. Normas para preparação dos resumos que serão apresentados como temas livres
7.1. Os resumos poderão ser submetidos em português, espanhol ou inglês.
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7.3. Devem se constituir em uma apresentação concisa, com até 600 palavras. Não
estão incluídos neste total: o título do trabalho, nomes dos autores e respectivas
afiliações profissionais, agradecimentos, referências bibliográficas, e até uma
figura ou uma tabela.
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7.2. O resumo deve ser estruturado e conter os seguintes itens: introdução, objetivos,
métodos, resultados, breve discussão (opcional) e conclusões. Ao final, em
destaque, até 6 (seis) palavras-chave (key words).
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7.4. Não serão aceitas formatações especiais de fonte (ex. negrito, itálico), gráficos,
tabelas, imagens ou caracteres especiais no texto.
7.5. Não serão aceitas as inscrições dos resumos de trabalhos científicos enviadas por
correio eletrônico, correio regular ou outra forma qualquer diferente da indicada
neste site.
7.6. Submissão dos resumos O envio do resumo deverá ser submetido através do
endereço eletrônico a ser disponibilizado na página eletrônica do evento:
congresso2022.anamt.org.br. O autor deverá certificar-se da chegada do trabalho,
através da verificação da resposta automática do sistema.
8. Orientações Gerais aos Autores
8.1. Não serão aceitos os resumos que contiverem a citação do nome da instituição e/ou
dos autores, tanto no título quanto no resumo dos trabalhos, assim como aqueles
nos quais marcas comerciais e de produtos estiverem descritos no texto.
8.2. Não serão permitidas alterações do conteúdo dos resumos/trabalhos após a
conclusão do processo de envio dos trabalhos submetidos para apreciação da
comissão de temas livres.
8.3. A Comissão Científica avaliará os trabalhos e selecionará somente aqueles que
estiverem de acordo com as normas definidas para este evento.
8.4. A divulgação dos trabalhos aprovados será feita através do site do Congresso:
congresso2022.anamt.org.br, com planilhas de datas e horários de apresentação.
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8.6. Todos os trabalhos aprovados e apresentados receberão certificados de
apresentação online pelo site do Congresso: congresso2022.anamt.org.br. Os
autores autorizam a Comissão Organizadora do 19º Congresso Nacional da
ANAMT e demais sociedades médicas que apoiam este evento, a divulgar o
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8.5. O autor receberá um aviso para consultar no site a data, local e horário para
apresentação, através do e-mail do autor que efetuou a inscrição dos trabalhos.

resumo em âmbito nacional e internacional, após a apresentação do mesmo, não
cabendo qualquer pagamento por direito autoral.
9. Critérios na avaliação dos trabalhos A Comissão científica adotará os seguintes
critérios na avaliação dos trabalhos
9.1. Clareza na apresentação geral, redação do texto;
9.2. Relevância do tema e o seu grau de importância para o desenvolvimento da saúde
no trabalho;
9.3. Originalidade, grau de ineditismo;
9.4. Quando o autor expressar seu desejo de apresentar seu trabalho somente como
pôster, esta será a opção definida. Observação: Os autores dos trabalhos aceitos
para apresentações orais estão convidados a apresentarem seus trabalhos também
sob a forma de Pôster, que garantirá mais visibilidade e tempo de exposição do
trabalho a um maior número de congressistas.
9.5. Os trabalhos após serem encaminhados à Comissão Científica serão enviados aos
avaliadores (referees).
9.6. Os autores dos Temas Livres selecionados para apresentação oral terão 10 (dez)
minutos para apresentação.
10. Normas para Apresentação dos Pôsteres

Rua Peixoto Gomide Número 996, Sala 350, Jd. Paulista, Cep: 1409-900, São Paulo – SP
www.anamt.org.br / e-mail: secretaria@anamt.org.br

Página

10.2. O trabalho a ser apresentado em pôster deverá seguir a seguinte organização:
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10.1. Regras Gerais: A organização do 19ª Congresso Nacional da ANAMT valorizará
a sessão de Pôster, destinando local e horário especial para a exposição e
apresentação pelo (s) autor (es) conforme indicado na programação dos eventos.
Será necessário que pelo menos um dos autores do Pôster esteja presente no local
da exposição nos dias 8, 9 e 10 de novembro de 2022 no horário das 16h30
(vespertino) para visitação da Comissão Científica.

10.2.1.

Título;

10.2.2.

Nome do(s) autor(es);

10.2.3.

Instituição (endereço completo);

10.2.4.

Introdução;

10.2.5.

Material e Métodos;

10.2.6.

Resultados;

10.2.7.

Breve Discussão;

10.2.8.

Conclusão;

10.2.9.

Principais Referências Bibliográficas;

10.3. Padronização dos Pôsteres:
10.3.1.
Dimensão - o pôster deverá ter as seguintes medidas: 90 cm de
largura por 120 cm de altura. O tamanho da fonte deverá permitir a sua
leitura a dois metros de distância;
10.3.2.
Título - escrito em letras maiúsculas com tamanho mínimo de 1,5
cm de altura. O tipo de fonte deverá ser de fácil visibilidade permitindo
leitura rápida;

10.3.4.

Recomendações adicionais:

Rua Peixoto Gomide Número 996, Sala 350, Jd. Paulista, Cep: 1409-900, São Paulo – SP
www.anamt.org.br / e-mail: secretaria@anamt.org.br

Página

8

10.3.3.
Corpo do Pôster - utilize todos os recursos disponíveis para que o
pôster desperte interesse dos participantes. Organize as informações de
forma que as ideias centrais de seu trabalho sejam facilmente
compreendidas. Use o mínimo de textos e o máximo de figuras, gráficos,
quadros e tabelas;

10.3.5.
As informações contidas no pôster devem servir de ponto de partida
para discussões posteriores com pessoas com interesses comuns aos
apresentadores e demais autores do pôster;
10.3.6.

Podem ser distribuídas cópias reduzidas do pôster aos interessados;

10.3.7.

Deixar cópia dos nomes e endereços dos autores no pôster;

10.3.8.
O pôster poderá ser colocado a partir das 8 horas dos dias 8, 9 e
10/11/2022
A abertura da exposição se dará
às 9 horas. A retirada será no dia 10/11/2022, a partir das 18h.
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Dr. Francisco Cortes Fernandes
Diretor Científico
ANAMT – Associação Nacional de Medicina do Trabalho
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