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1. EQUIPE DE TRABALHO
PRESIDENTE DO CONGRESSO:
Joyce Pessoa Ferro
COMISSÃO CIENTÍFICA:
Presidente:
Rosylane N. Mercês Rocha
Vice-Presidente:
Thays Rettore Orlando Cabral Zocratto
Comissão:
Andrea Amoras Magalhães
Angelle Aragonez Essado Jácomo
Fernando Akio Mariya
Gustavo Nicolai
João Silvestre da Silva Júnior
João Anastácio Dias
Ricardo Theotônio Nunes de Andrade
Rosylane N. Mercês Rocha
Thays Rettore Orlando Cabral Zocratto

SUBCOMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS:
Coordenação:
Angélle Aragonez Essado Jácomo
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Subcomissão:
Andrea Amoras Magalhães
Angélle Aragonez Essado Jácomo
Cantídio Lima Vieira
Maria Célia Vitor de Souza Brangioni
Edoardo Santino
Fernando Akio Mariya
Guilherme Augusto Murta
Gustavo de Almeida
Gustavo Nicolai
João Silvestre Silva Júnior
João Anastácio Dias
Joyce Pessoa Ferro

2. OBJETIVO E ORGANIZAÇÃO
2.1. O presente edital tem como objetivo incentivar a participação dos profissionais da saúde e
segurança do trabalhador e áreas afins em atividades de pesquisa, visando enriquecer seus
conhecimentos e de toda a sociedade;
2.2. Esta seleção de Trabalhos Científicos é organizada pela ABRAMT- Associação Brasiliense
de Medicina do Trabalho, federada da ANAMT – Associação Nacional de Médicos do Trabalho,
entidade sem fins lucrativos que realiza bianualmente o Congresso Brasiliense de Medicina do
Trabalho atualmente em sua quarta edição.

3. INSCRIÇÃO E REGULAMENTO PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS
CIENTÍFICOS
3.1. Regras Gerais
3.1.1. Os resumos dos trabalhos com os temas livres deverão ser enviados à Coordenação da
Subcomissão de Trabalho Científico somente através do website do evento (www.abramt.org.br)
conforme normas abaixo estabelecidas.
3.1.2. O autor apresentador deverá preencher a ficha de inscrição no site do IV CBMT para a
submissão do trabalho científico, sendo que o pagamento da inscrição do congresso poderá ser
realizado após o aceite do trabalho científico submetido. A obrigatoriedade da inscrição fica
restrita ao autor apresentador do trabalho científico.
3.1.3. Serão selecionados os trabalhos científicos para apresentação oral durante o evento em
sessões específicas.
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3.2 - Prazos de submissão e avaliação
3.2.1 - A data limite para envio dos trabalhos é no dia 15 de fevereiro de 2017 até 23:59 horas
(horário de Brasília). Não haverá prorrogação desta data.
3.2.2 - Os resumos dos trabalhos serão analisados pela Subcomissão de Trabalho Científico que,
após apreciação, concluirão pela aceitação ou não da apresentação do tema livre no IV CBMT. O
autor do tema livre será informado até o dia 15/03/2017 até 23:59 horas (horário de Brasília)
sobre o resultado da avaliação da Subcomissão do resumo submetido.
3.2.3 - Os trabalhos selecionados serão apresentados nas Seções de Temas Livres em sala
específica entre os dias 27 a 29 de abril de 2017, das 14:00 às 18:00 horas. É permitido a
qualquer autor submeter mais de um trabalho.
3.2.4 - Os participantes de mesas redondas e dos mini simpósios devem encaminhar um resumo
de até 350 palavras até a data de 15/03/2017 até 23:59 horas (horário de Brasília),
impreterivelmente, para que estes também possam ser incluídos nos anais do congresso.
3.3. Áreas temáticas e respectivos temas livres
3.3.1. 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;
- Riscos/Normas Regulamentadoras;
- Ações de promoção da saúde e prevenção de doenças e acidentes.
3.3.2. 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 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.
3.3.3. 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 estrito e lato senso).
3.3.4. 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.
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3.3.5. Doenças Relacionadas ao Trabalho
- Doenças relacionadas ao trabalho: aspectos clínicos e epidemiológicos; gestão; reabilitação;
ações de promoção da saúde e prevenção das doenças;
- Doenças osteomusculares;
- Transtornos Mentais;
- Distúrbios do ciclo vigília-sono;
- Doenças respiratórias;
- Doenças de pele;
- Alergias;
- Câncer;
- Neurotoxicidade;
- Outras doenças.
3.3.6. Higiene Ocupacional
- Higiene Ocupacional: conceitos, técnicas, metodologias, tendências e perspectivas.
3.3.7. Ergonomia e Organização do Trabalho
- Trabalho em turnos e noturno, jornadas de trabalho;
- Fatores psicossociais no trabalho;
- Analise ergonômica do trabalho/ análise da atividade;
- Envelhecimento funcional precoce e trabalho.
3.3.8. Toxicologia Ocupacional
- Metais, solventes e outras substâncias químicas.
3.3.9. 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.
3.3.10. Inclusão Social
- Situação atual, dificuldades, experiências exitosas e perspectivas.
3.3.11. Transtorno Mental
- Aspectos clínicos, epidemiológicos, tratamento;
- Restrição/Incapacidade para o trabalho;
- Absenteísmo por transtorno mental;
- Programas de Atenção ao Trabalhador com transtorno mental;
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- Suicídio no Trabalho.
- Álcool e outras Drogas: programas de prevenção e tratamento: avaliação de fatores associados,
reabilitação.
3.3.12. Reabilitação e reinserção no trabalho
- Fatores facilitadores e obstáculos. Exemplos exitosos, situação atual e perspectivas.
3.3.13. Politicas Públicas em Saúde e Segurança do Trabalhador
- Papéis das instituições públicas: Ministério Público, Justiça do Trabalho, Ministério do
Trabalho e Emprego, Ministério da Saúde, Ministério da Previdência Social, Instituto Nacional
do Seguro Social, Fundacentro, CESTEH/FIOCRUZ e outros centros de pesquisa e investigação;
- Políticas Públicas de Saúde Ambiental e suas interfaces com a Saúde do Trabalhador;
- Politicas de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador;
- Economia da Saúde, na perspectiva da Medicina do Trabalho e Saúde do Trabalhador;
- Setor informal e Pequenas empresas: gestão, medidas de promoção à saúde e prevenção de
agravos.
3.3.14. Perícia Médica
- Responsabilidade civil, penal e administrativa do médico perito;
- Perícia administrativa;
- Perícia cível;
- Perícia médico-legal;
- Perícia previdenciária;
- Perícia securitária;
- Perícia relacionada ao trabalho.
3.4. Normas para preparação dos resumos que serão apresentados como temas livres
3.4.1. O resumo poderá ser submetido em português, espanhol ou inglês.
3.4.2. A fonte do resumo deverá ser Arial, tamanho 12. Não serão aceitas formatações especiais
de fonte (ex. negrito, itálico) ou caracteres especiais no texto. Deverá ser enviado no formato
PDF.
3.4.3. A estrutura do resumo deve conter os seguintes itens: introdução, objetivos, métodos,
resultados, breve discussão (opcional) e conclusões. Ao final, em destaque, de 3 (três) até 6 (seis)
palavras-chave (key words).
3.4.4. Deve ser constituído por uma apresentação concisa, com até 500 palavras. Não estão
incluídos neste total: o título do trabalho, os nomes dos autores e respectivas afiliações
profissionais, os agradecimentos, as referencias bibliográficas, e até (1) uma figura ou (1) uma
tabela.
3.4.5. Os trabalhos deverão ser compostos por, no máximo, 1 (um) autor, 5 (cinco) coautores, 1
(um) orientador e 1 (um) co-orientador.
3.4.6. Cada autor e coautor poderão estar inscritos como apresentadores de, no máximo, 02
(dois) trabalhos.
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3.4.7. Não serão aceitas as inscrições dos resumos de trabalhos científicos enviadas por correio
eletrônico, fax, correio regular ou outra forma qualquer diferente da indicada no site da
ABRAMT.
3.4.8. Submissão dos resumos: o envio do resumo deverá ser realizado através do endereço
eletrônico a ser disponibilizado na página eletrônica da ABRAMT: www.abramt.org.br. O autor
deverá certificar-se da chegada do trabalho na ABRAMT através da verificação da resposta a ser
encaminhada pela Associação ou resposta automática do sistema.
3.5. Orientações Gerais aos Autores
3.5.1 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.
3.5.2. Não serão permitidas alterações do conteúdo dos resumos/trabalhos após a conclusão do
processo de envio dos mesmos.
3.5.3 A Comissão Científica avaliará os trabalhos e selecionará somente aqueles que estiverem
de acordo com as normas definidas para este evento.
3.5.4 A divulgação dos trabalhos aprovados será feita através do site do IV Congresso
Brasiliense de Medicina do Trabalho (www.abramt.org.br), com planilhas de datas e horários de
apresentação.
3.5.5 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.
3.5.6 Todos os trabalhos aprovados receberão certificados de apresentação no Congresso.
3.5.7 Os autores autorizam a Comissão Organizadora do IV Congresso Brasiliense de Medicina
do Trabalho e demais sociedades médicas que apoiam este evento, a divulgar o resumo em
âmbito nacional e internacional, após a apresentação do mesmo, não cabendo qualquer honorário
por direito autoral.
3.6. Critérios na avaliação dos trabalhos
3.6.1. A Comissão científica adotará os seguintes critérios na avaliação dos trabalhos:
3.6.1.1. Clareza na apresentação geral e na redação do texto.
3.6.1.2 Relevância do tema e o seu grau de importância para o desenvolvimento da saúde do
trabalhador.
3.6.1.3. Originalidade, grau de ineditismo.
3.6.1.4. Serão selecionados os trabalhos científicos para apresentação oral durante o evento em
sessões específicas. Não haverá a possibilidade de apresentação sob a forma de banners e
pôsteres.
3.6.1.5. Os autores dos Temas Livres selecionados para apresentação oral terão 15 (quinze)
minutos para apresentação e 5 (cinco) minutos para debates com a plateia.
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4. CRONOGRAMA
Cronograma conforme site da ABRAMT (www.abramt.org.br)
Ações

Prazos

Prazo final para envio de resumos

15 de fevereiro de 2017
- Não prorrogável -

Divulgação da Lista de Aprovados (oral)

15 de março de 2017

Confirmação da Inscrição no Congresso do apresentador

20 de março de 2017

Apresentação Oral dos Trabalhos Aprovados

27 a 29 de abril de 2017

5. FLUXOGRAMA PARA AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS
6.1.O candidato inscreve o resumo pelo site da ABRAMT até 15/02/17 à Não haverá
prorrogação do prazo.
6.2.A coordenação da subcomissão de trabalhos científicos recebe o material encaminhado
pelo site da ABRAMT e distribui para o parecerista indicado para aquele tema.
6.3. Os tópicos abaixo serão utilizados para uma avaliação dicotômica (sim/não). O critério
para aprovação de temas-livres será baseado na resposta SIM em TODOS os tópicos. Para o
que receber duas ou mais respostas como NÃO, será reprovado.
6.3.1. Título apropriado (sim/não).
6.3.2. Objetivos claros (sim/não).
6.3.3. Metodologia adequada e consistente (sim/não).
6.3.4. Resultados compatíveis com métodos utilizados (sim/não).
6.3.5. Conclusões coerentes com objetivos (sim/não).
6.3.6. Resultado: APROVADO PARA APRESENTAÇÃO DE TEMA LIVRE ORAL /
REPROVADO.
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