36ª JORNADA AMIMT
A Associação Mineira de Medicina do Trabalho promoverá nos dias 23 e 24 de setembro de 2022 a 36ª JORNADA
AMIMT com o tema: “Medicina do trabalho estratégica e suas repercussões na economia”.
O evento reunirá palestrantes renomados que irão transmitir e atualizar conhecimentos sobre assuntos
relacionados à atuação do médico do trabalho. A jornada será uma ótima oportunidade para debater as
principais estratégias dos profissionais, além de servir de fórum para discussões sobre as repercussões causadas
na economia. Será oferecido aos participantes uma programação científica diversificada e cuidadosamente
planejada em que os temas propostos serão discutidos com palestrantes e conferencistas de renome nacional.
O evento terá formato híbrido, com a programação transmitida ao vivo para participantes de todo o Brasil.
Na 36ª Jornada AMIMT teremos a possibilidade de nos encontrar e fortalecer o relacionamento entre médicos
do trabalho, residentes e acadêmicos de medicina, engenheiros da saúde e segurança do trabalho, psicólogos
ocupacionais, profissionais de RH, enfermeiros do trabalho e outros profissionais de SST.
Nosso objetivo é oferecer uma grande oportunidade de troca de experiências e fonte de informações entre os
participantes e palestrantes. Por isso, temos a honra de convidá-los a participar conosco deste projeto. A seguir,
apresentamos algumas possibilidades de participação para a sua empresa. Será uma grande oportunidade
de realizar projetos, propagandas e marketing dos seus produtos e serviços, gerando visibilidade da marca e
boas oportunidades de negócio.
Esperamos encontrá-los em breve!
Dr. Filipe Pacheco
Presidente Amimt

DATA

23.09 | Sexta-feira
8h às 18h30

24.09 | Sábado

8h30 às 13h30

REALIZAÇÃO

AMIMT

FORMATO DO
EVENTO

Híbrido

Local:

Centro de Eventos Simed
Av. do Contorno, 4999,
Santa Efigênia/BH

Associação Mineira de Medicina do Trabalho

(Presencial e online)
Permitindo maior visibilidade e interação entre os participantes do
interior e capital.

Evento presencial
•
•
•

Coffe Break com os Patrocinadores;
Simpósios Satélites;
Oportunidade de contato direto e interação com palestrantes e
participantes.

Evento online
•
•

ESTIMATIVA
DE PÚBLICO

Transmissão ao vivo das mesas e discussões apresentadas no
evento presencial;
Aulas gravadas disponíveis para serem assistidas por 60 dias.

Presencial

130 participantes

Online

200 participantes

PÚBLICO
ALVO

PRINCIPAIS
TEMAS

Médicos do Trabalho, Residentes, Acadêmicos de Medicina, Engenheiros
da Saúde e Segurança do Trabalho, Psicólogos Ocupacionais, Profissionais
de RH, Enfermeiros do Trabalho e Outros Profissionais de SST.

GESTÃO DE QUALIDADE
•
•
•
•

A medicina do trabalho estratégica e suas repercussões na
economia
Certificação ISO´s agregando valor ao médico do trabalho
A preparação do SESMT frente a um processo de auditoria
Indicadores de resultado para medicina do trabalho

INFLUÊNCIA DA MÍDIA E REALIDADES SOCIAIS EM DIAGNÓSTICOS
MÉDICOS
•
•
•
•

Influência da mídia nos diagnósticos médicos
TEPT em situações de pandemia
O papel do Psiquiatra nos afastamentos do trabalho
Registro CID F durante pandemia em serviço hospitalar

SAVINGS FINANCEIROS
•
•
•
•

Perspectivas econômicas pré e pós pandemia COVID. AC/DC
Gestão do conhecimento e seus savings imensuráveis
Boas práticas de SST e seus savings previdenciários
Boas práticas de SST e seus savings corporativos

RETORNOS FINANCEIROS – COMO FAZER E COMO APLICAR
•

Retorno de investimentos financeiros aplicados em programas de
saúde

INTERFACE ENGENHARIA, MEDICINA E HIGIENE OCUPACIONAL
FRENTE EVOLUÇÃO TÉCNICA E LEGAL – MATRIZ DE RISCO
•
•
•
•

O PGR e o cuidado com a matriz de risco
O alinhamento de conceitos entre engenharia e medicina
Higiene ocupacional mal feita e suas repercussões
Perfil psicológico da população e sua repercussão nos ambientes de
trabalho

ABORDAGEM E INTERFACE COM SISTEMAS JURÍDICOS
•
•
•

Importância jurídica de um bom prontuário médico
Repercussões de um SESMT inoperante
Dificuldades geradas por médicos do trabalho no momento de uma
assistência técnica.

Planta Medicina do Trabalho - Estandes

Planta Medicina do Trabalho - Estandes

INFORMAÇÕES:

Setor de Organização de Eventos da AMMG
31 3247-1619 / 3247-1640
jornadaamimt@ammg.org.br
amimt.org.br/jornada

