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AMPLIANDO CONHECIMENTOS
Cursos pré-congresso oferecem aprimoramento a profissionais iniciantes e experientes
Por Priscilla Nery e Andressa Alves*
A já tradicional programação pré-congresso não
poderia faltar nesta 11a edição do CBHO. Este ano,
a ABHO preparou seis cursos variados, com carga
KRUiULD HQWUH RLWR H  KRUDV ´4XHUR H[SUHVVDU
minha grande satisfação por conseguirmos, mesmo em mais um ano de crise, constatar que ainda contamos com uma presença interessante em
termos de salas de aula quase cheias, o que impulsiona em um número bom de participantes no
FRQJUHVVR2VFXUVRVSRGHPWHUH[FHOHQWHVFRQWH~GRVHGRFHQWHVRFRQJUHVVRSRGHWHUH[FHOHQWHV
palestrantes, mas quem abrilhanta, realmente,
cada um desses eventos, é a plateia, o público que
comparece”, disse o Vice-presidente de Educação
H )RUPDomR 3URÀVVLRQDO GD DVVRFLDomR 5REHUWR
Jaques. A grade consistiu em conteúdos mais roEXVWRVFRPRR&XUVR²$JHQWHV)tVLFRV$3UiWLFD
GDV$YDOLDo}HVGH&DORU5XtGRH9LEUDo}HV K 
RXWURVFRPWHPiWLFDVPDLVHVSHFtÀFDVDH[HPSOR
do Curso 2 – Ventilação Industrial como Medida de
3URWHomR&ROHWLYDGH(QJHQKDULD K HR&XUVR
4 – Proteção Acústica de Máquinas e Equipamentos
H&RPR'HÀQLUD3URWHomR,QGLYLGXDO K FRQWH~GRV YROWDGRV SDUD KLJLHQLVWDV H SURÀVVLRQDLV GH
667LQLFLDQWHVSUHVHQWHVQR&XUVR²,QWURGXomR
à Higiene Ocupacional e à Estratégia de AmostraJHPGH$JHQWHV$PELHQWDLV K HDTXHOHVFRP
WHPDVSDXWDGRVSRUQRYLGDGHV&XUVR²3URWHomR
5HVSLUDWyULD H DV 0XGDQoDV $WXDLV K  H &XUVR
²,QIRUPDo}HVGH+2QR3UHHQFKLPHQWRGR333(
GRH6RFLDO K 
Para Jaques, o mercado de trabalho para os higienistas ocupacionais está em alta, fazendo com
TXHRVSURÀVVLRQDLVGRVHJPHQWREXVTXHPVHHVpecializar e aprofundar seus conhecimentos. “E
HVVHDSHUIHLoRDPHQWRRHVStULWRFUtWLFRDPHOKR(*)

ra dos escopos de contratação vêm aumentando,
e as empresas que não estão muito capacitadas
YmRÀFDQGRSDUDWUiV(QWmRKiXPDFRUULGDSDUD
que todos prestem um serviço melhor. Quem ganha com isso é o trabalhador que está lá no chão
de fábrica. Um segundo ponto é que, apesar de alguns criticarem legislações como a insalubridade,
a obrigatoriedade do PPP, LTCAT, dos laudos de
insalubridade e agora, o e-Social, a HO cresce de
importância no cenário da SST porque os empregadores acabam sendo obrigados a cumprir essas
leis. Para cumprir a lei, precisam contratar higieQLVWDV$RFRQWUDWDUKLJLHQLVWDVÀFDPVDEHQGRGR
YHUGDGHLUR HVWDGR GH H[SRVLo}HV RFXSDFLRQDLV jV
quais estão submetendo seus trabalhadores. Ao
cumprirem a lei, precisam implementar um plano
de ação para estabelecer mecanismos efetivos de
controle, protegendo, assim, seus trabalhadores”,
UHÁHWLX
3URÀVVLRQDLVTXHYLHUDPGHGLYHUVDVSDUWHVGRSDtV
para aprimorar seus conhecimentos concordam
que a tendência é a melhora dos serviços em HO.
“Eu já trabalho com isso, já faço a parte de levantamento ambiental, mas ainda era um pouco
VXSHUÀFLDO2FXUVRYHLRDJUHJDUPXLWDFRLVD,QGR
para o campo agora, depois do curso, vamos ter
RXWUD YLVmR YDPRV EXVFDU D H[FHOrQFLD SDUD WHU
RVHUYLoRFRUUHWRµUHODWRX+HEHU5RJpULR(LWXWLV
técnico de segurança da empresa C&M Engenharia, Consultoria e Assessoria. Ele saiu da cidade de
Campinas, no interior de SP, para aprender mais
VREUHDJHQWHVItVLFRVSRUPHLRGR&XUVR(QWUHR
conteúdo das aulas, o técnico destacou o primeiro
dia, quando a docente Irene Saad, higienista pós-graduada em Engenharia de Segurança, abordou
tópicos sobre o calor.

Jornalistas
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´$ DYDOLDomR GD H[SRVLomR DR FDORU p EDVWDQWH

RUÍDO

FRPSOH[D SRLV LQFOXL QmR DSHQDV RV IDWRUHV DPbientais, mas, também, o metabolismo envolvido
QD DWLYLGDGH H[HUFLGD $WXDOPHQWH R FDORU p QD

No segundo e terceiro dias do Curso 1, os alunos

maioria dos casos, tratado de forma simplista e,
PXLWDVYH]HVIDOKDVREDyWLFDWpFQLFDHFLHQWtÀ-

VLomR RFXSDFLRQDO DR UXtGR TXDQGR IRUDP DERUGDGRV WySLFRV FRPR &HQiULRV GD H[SRVLomR RFX-

ca. E, pior. Por desconhecimento, em muitas ocaVL}HVVHLPS}HPDRWUDEDOKDGRUSHUtRGRVGHLQDWLvidade desnecessários durante o dia de trabalho,
onerando a empresa e sendo insuportável para o
trabalhador a médio e longo prazo. Há interpreWDo}HVHTXLYRFDGDVGRTXHVLJQLÀFDR´GHVFDQVRµ
QRVWUDEDOKRVHPTXHKDMDDH[SRVLomRDRFDORU$
DYDOLDomRH[LJHFXLGDGRVHVSHFLDLVSRLVQmRH[LVWH
DLQGDXPGRVtPHWURSDUDDYDOLDomRGRFDORUTXH
SRVVD FRPSRU RV GDGRV DPELHQWDLV FRP DV WD[DV
metabólicas. Assim, a avaliação é bastante trabaOKRVDSDUDTXHUHDOPHQWHUHSUHVHQWHDH[SRVLomR
do trabalhador, sem impor limitações que inviabilizem o trabalho, com repercussões, inclusive, na
sua própria produtividade. Os higienistas particiSDQWHV GR FXUVR SHUFHEHUDP HVVD FRPSOH[LGDGH
que muitas vezes é desconsiderada nos trabalhos
de higiene relacionados ao calor”, esclareceu a especialista.

SDFLRQDOUHFRQKHFLPHQWRHDQiOLVH2SDUDGLJPD
GD LQWHUSUHWDomR GDV QRUPDV WpFQLFD 1+2  [
OHJDO 15 [3UHYLGHQFLiULD ,1 /LPLWHVGH([SRVLomR2FXSDFLRQDO15H1+23UiWLFDFRP
HTXLSDPHQWRVGHDYDOLDomRGRVtPHWURVHPRQLWRUHV GH 136 3UiWLFD FRP GHPRQVWUDo}HV GH UHD-

Irene disse, ainda, que muitos participantes do
curso têm, em seu dia a dia, uma atuação na avaliação e controle de calor. “Nessa turma, muitos
WLQKDPH[SHULrQFLDVLJQLÀFDWLYDQHVVHWHPDGDKLgiene ocupacional, fazendo com que a aula tivesse
um aproveitamento muito intenso e profundo em
decorrência, principalmente, da diversidade de
perguntas formuladas a mim pelos participantes.
Essa foi a primeira turma a ter noções dos temas
que serão tratados na nova Norma de Higiene
2FXSDFLRQDO²1+2$9$/,$d®2'$(;326,d®2
2&83$&,21$/ $2 &$/25 TXH HVWi SDUD VHU SXblicada em breve, norma essa que foi elaborada
por mim e pelos colegas Eduardo Giampaoli, Irlon
D’Angelo da Cunha e Elisa Kayo Shibuya”, adiantou
a higienista.


HVWXGDUDPRVIXQGDPHQWRVGDDYDOLDomRGDH[SR-

OL]DomR GD 'RVLPHWULD GH 5XtGR &RQVROLGDomR GH
UHVXOWDGRVSDUDLQWHUSUHWDomR SODQLOKDVGHFiOFXOR
H DSUHVHQWDomR  H $QiOLVH GH UHVXOWDGRV FRQVROLGDGRVFRPDSHQDVXPDDPRVWUDHFRPJUXSRVGH
amostras.
Este módulo foi ministrado pelo técnico de segurança, higienista e engenheiro Lucas Diniz da Silva,
TXHFRPHQWRXDUHOHYkQFLDGRUXtGR´eXPWHPD
H[WUHPDPHQWH LPSRUWDQWH QR FHQiULR QDFLRQDO
e internacional, porque a maioria das empresas,
em todos os seus processos de trabalho, tem esse
agente presente. É um agente que, quanto não
bem cuidado, causa problemas muito sérios à saúde do trabalhador. Então, é um dos protocolos de
cuidados com a saúde do trabalhador mais importantes no cenário empresarial. A clareza do tema
GiVXEVtGLRVDRVDOXQRVVREUHDIRUPDLGHDOHPDLV
correta de estudar esse agente nos ambientes de
trabalho e propor medidas que possam controlar
VHXVHIHLWRVFRPPDLRUFRQÀDELOLGDGHHFHUWH]Dµ
A união entre teoria e prática, aliada à qualidade do curso, arrancou elogios de alunos como o
FRQVXOWRUHWpFQLFRGHVHJXUDQoD5RJpULR/HRSROdo, de Arujá/SP. “Isso que a ABHO está fazendo,
futuramente vai gerar um ótimo resultado entre
SURÀVVLRQDLVSRUTXHGDTXLTXHPTXLVHUHVWXGDU
VDLPHVPRXPSURÀVVLRQDOGH+20DVHPRXWURV
FXUVRVTXHIUHTXHQWHLYRFrQmRWHPRVDUWLItFLRV
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SRU H[HPSOR QHVVD TXHVWmR GD DSDUHOKDJHP GH

VIBRAÇÃO

HVWDU PH[HQGR FRP YiULRV DSDUHOKRV GH FRQKHcer, entender cada um. Porque hoje em dia, com
diversos aparelhos, basta você apertar um botão
e ele faz a medição, mas e o restante? Como você
SODQHMD R TXH YRFr SODQHMD" &RPR YRFr H[HFXWDRTXHYRFrH[HFXWDRTXHYRFrYHQGH"&RPR
WUDWDRHPSUHViULRSRUH[HPSORTXHRSURFXUD
que tem uma visão diferente? As empresas grandes
já tem mais condições, mas as empresas menores
vêm em busca de outro tipo de qualidade de serYLoRVyTXHQmRYrPHQFRQWUDQGRSRUTXHIDOWDP
higienistas. Então, estou sentindo uma diferença
muito grande, os empresários querendo essa moGLÀFDomRHQWHQGHQGRTXHDFLrQFLDSRGHDMXGDUµ
REVHUYRXRSURÀVVLRQDO
&ROHJDGH/HRSROGR&DUORV)HUQDQGR2OLYHLUDGRV
6DQWRVWpFQLFRGHVHJXUDQoDQD0LQHUDomR&DUDtba, saiu de Jaguarari/BA para participar do Curso
1. Ele contou que a empresa onde trabalha está
com um novo projeto na área de HO, portanto,
aplicará o conteúdo aprendido em breve. “Ano
SDVVDGR À] R FXUVR GH $JHQWHV 4XtPLFRV >WDPbém com carga horária de 40h], e agora parti para
DJHQWHV ItVLFRV 2V GRLV FXUVRV FRQWULEXHP SDUD
melhorar meu trabalho”, sintetizou.

)HFKDQGR RV DVVXQWRV UHXQLGRV QR &XUVR  R HQgenheiro de Segurança do Trabalho e higienista
RFXSDFLRQDO FHUWLÀFDGR -RVp &DUORV /DPHLUD 2Wtero falou sobre os conceitos básicos de vibração
ocupacional, em especial os avanços que a legislação brasileira adotou nos últimos tempos, mais
SUHFLVDPHQWH QRV ~OWLPRV GRLV DQRV VREUH D H[posição à vibração. “Esse é um assunto que está
deslanchando há pouco tempo no Brasil. Antes,
não se fazia avaliação de vibração, porque poucas pessoas conheciam a área, não havia os equipamentos que há hoje, as empresas não sabiam
que era importante fazer. Hoje, com o avanço da
+2HPQtYHOQDFLRQDODVHPSUHVDVHVWmRWRPDQdo conhecimento da necessidade de fazer essas
avaliações, tanto qualitativas quanto quantitativas, e há uma procura muito grande por parte dos
SURÀVVLRQDLVSULQFLSDOPHQWH GRV MRYHQV TXH QmR
WrPXPDIRUPDomRPXLWRDÁRUDGDQDVXQLYHUVLGDdes. Então, procuram os cursos complementares.
A ABHO proporciona isso nos mais diversos segPHQWRVHYLEUDomRpXPGHOHVµFRQWH[WXDOL]RXR
docente.

Curso 1 – Agentes Físicos: A prática das avaliações de calor, ruído e vibrações (40h)
Revista ABHO / Edição 48 2017
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VENTILAÇÃO

na fonte de emissão e evitam, se bem projetados,
TXHRWUDEDOKDGRUVHMDH[SRVWRDRDJHQWHTXtPLFRµ

De 19 a 20 de agosto, Sergio Caporali ministrou o
Curso 2, sobre ventilação industrial. Nos dois dias

Aluno do curso, Neil McManus, higienista ocupaFLRQDOFDQDGHQVHFRPPDLVGHDQRVGHH[SHUL-

GH FXUVR IRUDP DERUGDGRV RV SULQFtSLRV EiVLFRV
de projeto de ventilação industrial em sistema de

rQFLDDÀUPRXTXHR&RQJUHVVRpGHJUDQGHYDORU
para os participantes e comentou sobre o conte-

ventilação geral por diluição e em sistema de venWLODomR SRU H[DXVWmR ORFDOL]DGD 7DPEpP IRUDP
tratados aspectos práticos de como manter, medir
H YHULÀFDU R GHVHPSHQKR H SURMHWDU XP VLVWHPD
de ventilação, tanto geral, por diluição, como por
H[DXVWmRORFDOL]DGD

~GRPLQLVWUDGR´(VWHFXUVRpGLItFLO(XWLYHHVVH
tipo de conteúdo há muitos anos na Universidade
de Toronto, quando estava estudando HO, e me
OHPEURGDVGLÀFXOGDGHV26HUJLRWHPPXLWDFRUDgem de apresentar esse assunto em dois dias em
um congresso deste tipo”.

Especializado em ergonomia, com mestrado em
engenharia de produção, segurança e higiene ocupacional, e doutorado em engenharia de produção, Caporali é coordenador do Programa de Mestrado em Higiene Industrial na Universidade de
3RUWR5LFRHH[SOLFRXVREUHDLPSRUWkQFLDGRFXUso, que “ventilação industrial é uma das maneiUDVUHFRPHQGDGDVSDUDFRQWURODUDH[SRVLomRGRV
WUDEDOKDGRUHVDRVDJHQWHVTXtPLFRV5HSUHVHQWDP
equipamentos de proteção coletiva, principalmenWHRVLWHQVGHYHQWLODomRSRUH[WUDomRORFDOL]DGD
que são equipamentos que coletam contaminantes

A busca pelo aprimoramento motivou Silvio Aparecido Alves, engenheiro de minas, segurança do
trabalho e higienista ocupacional, a participar
GR FXUVR ´$ SDUWH GH YHQWLODomR LQGXVWULDO p H[tremamente importante dentro da HO. Devemos
e podemos utilizar esses conhecimentos no dia
a dia, com relação à melhoria dos ambientes de
trabalho. Para isso, é necessário o conhecimento
HPFRPRID]HUXPDH[DXVWmRRXFRPRID]HUXPD
ventilação, a forma e os equipamentos adequados
a cada situação”, contou Silvio, que veio de Vazante/MG para assistir às aulas e participar do CBHO.

Curso 2 – Ventilação industrial como medida de proteção coletiva de engenharia (16h)
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ATUALIZANDO
)RL D SDUWLU GH UHFHQWHV PXGDQoDV QR 335 3URJUDPD GH 3URWHomR 5HVSLUDWyULD  GD )XQGDFHQWUR

SURWHomRDWULEXtGRVGHUHVSLUDGRUHVeDOJRQRYR
antes só era aceito o método quantitativo, no qual
é requerida a coleta e análise de amostras para

TXH D $%+2 SHQVRX R IRUPDWR GR &XUVR   3URWHomR 5HVSLUDWyULD H DV 0XGDQoDV $WXDLVWDPEpP

mensuração das concentrações dos contaminantes
DPELHQWDLV H VXEVHTXHQWH GHÀQLomR GR UHVSLUDdor mais apropriado. Agora foi introduzida, com

realizado entre 19 e 20 de agosto. “É essencial a
LPSODQWDomRGR335SDUDGDUPDLVVD~GHDRVWUDbalhadores no ambiente de trabalho, evitar que
ÀTXHPH[SRVWRV3RUTXHXVDUPiVFDUDpPXLWRIiFLORSUREOHPDpXVDUFRUUHWDPHQWH0HVPRTXH
FDXVHFHUWDUHVLVWrQFLDpSUHFLVRVDEHULGHQWLÀFDU

RQRYR335HVVDDYDOLDomRTXDOLWDWLYDFRQKHFLGD
como Método de Bandas de Controle. É uma avaliação facultativa, mas uma ferramenta que amSOLDROHTXHGHRSo}HVGHTXHRSURÀVVLRQDOSRGH
ODQoDUPmRQDWRPDGDGHGHFLV}HVµH[SOLFLWRX
“Vou levar esse aprendizado para meu trabalho.

a máscara melhor, que vai dar mais proteção ao
trabalhador. Então, temos a esperança, passando
HVVDVLQIRUPDo}HVGHTXHRVWpFQLFRVHSURÀVVLRnais em geral levem essa consciência, de como
aplicar o Programa de forma correta. Porque o
trabalhador, ao usara máscara de forma incorreta,
HVWiH[SRVWRHDFKDTXHHVWiSURWHJLGRµDÀUPRXR
GRFHQWH$QWRQLR9ODGLPLU9LHLUDTXtPLFRPHVWUH
HPHQJHQKDULDGHPLQDVVHUYLGRUGD)XQGDFHQWUR
H9LFHSUHVLGHQWHGH5HODo}HV3~EOLFDVGD$%+2

Nossa cliente está iniciando o processo do PrograPDGH3URWHomR5HVSLUDWyULDHQWmRYRXDSUHVHQWDU
as mudanças, e vamos tentar aplicar nessa grande siderúrgica, que é a Thyssenkrupp. Eu estou
com a parte de HO, mas a empresa está iniciando
R 335 HVWmR QD SDUWH GDV DYDOLDo}HV TXDQWLWDWLvas, entendimento do programa, conhecimento
dos equipamentos”, adiantou o engenheiro de segurança Edison da Silva, que presta serviço para
D 7K\VVHQNUXSS QR 5- &ROHJD GH 6LOYD R KLJLHnista e gerente técnico da SGS, Marcos Martins,
buscou no curso uma preparação e complemento
para suas aulas de HO. “Eu atuo em uma empresa
que presta serviço de avaliação quantitativa, então tem tudo a ver com proteção respiratória. E
a interpretação das mudanças atuais também se
UHODFLRQD FRP PHX WLSR GH WUDEDOKR YRX DSOLFDU
inclusive em sala de aula.”

Durante o primeiro dia de curso, Vladimir abordou
as técnicas para uma adequada avaliação e escolha
GHUHVSLUDGRUHVFRQIRUPHR3351RGLDVHJXLQWH
foi a vez Wilson Holiguti, higienista ocupacional
GD0GR%UDVLOHPHPEURGR&RQVHOKR7pFQLFRGD
ABHO, comentar as novidades. “Acho que a grande
LQRYDomRIRLDDSOLFDomRGR$QH[RGR335TXH
fala sobre a avaliação qualitativa de fatores de

Curso 3 – Proteção respiratória e as mudanças atuais (16h)
Revista ABHO / Edição 48 2017
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auditivos e como escolher os melhores.”

2ÀQDOGHVHPDQDSUpFRQJUHVVRWDPEpPFRQWRX
com o Curso 4 – Proteção Acústica de Máquinas e

Motivada pelas dúvidas que tinha na área, Sara
4XHUHQ YHLR GH &DPDoDUL%$ D ÀP GH SDUWLFLSDU

(TXLSDPHQWRVH&RPR'HÀQLUD3URWHomR,QGLYLGX-

GDV DXODV ´$ H[SHULrQFLD QR WUDEDOKR WUD] FR-

al, ministrado pelo renomado professor Samir Ger-

nhecimento, mas também questionamentos. Eu

ges, da Sociedade Brasileira de Acústica, reconhe-

cheguei aqui com muitas dúvidas e estão sendo

FLGRLQWHUQDFLRQDOPHQWH5HXQLQGRFRQFHLWRVEiVLFRVHPDF~VWLFDHIHLWRVGRUXtGRHGDYLEUDomRQR
KRPHP LQVWUXPHQWDomR SDUD PHGLomR H DQiOLVH
GHUXtGRHYLEUDomRUDGLDomRVRQRUDGHHVWUXWXUDV
YLEUDQWHV LVRODPHQWR GH UXtGR DF~VWLFD GH DPELHQWHIHFKDGRLVRODPHQWRGHYLEUDomRWHFQRORJLDVGHFRQWUROHGHUXtGRGHPiTXLQDVFRQWUROHGH
UXtGRSRUHQFODXVXUDPHQWRHSURWHWRUHVDXGLWLYRV
o curso “ajuda os engenheiros e os técnicos resSRQViYHLV SRU FRQWURODU R UXtGR ( HVSHFLDOPHQWH²DORQJRSUD]R²FRQWURODUDIRQWHGRUXtGRµ
resumiu o docente. “O objetivo do curso é ensinar
aos engenheiros e os técnicos responsáveisos conceitos básicos, na área de segurança pela parte
GHUXtGRHYLEUDo}HV(WUDQVPLWLUDHOHVDOJXPDV
LQIRUPDo}HVVREUHFRPRID]HUFRQWUROHGHUXtGRH
vibrações e, especialmente, como usar protetores

esclarecidas. E estou adorando isso, o curso atenGHWRWDOPHQWHjVPLQKDVH[SHFWDWLYDVµFRQWRXD
técnica em higiene. Sara também falou sobre sua
LPSUHVVmRDUHVSHLWRGRFRQWH~GR´DDXODWHPXP
QtYHO PXLWR DOWR PDV D OLQJXDJHP p FODUD H WHP
sido proveitosa para mim”.
'H1DWDO51RHQJHQKHLURGHVHJXUDQoDGRWUDEDOKR KLJLHQLVWD RFXSDFLRQDO FHUWLÀFDGR H VHUYLGRU
S~EOLFRIHGHUDOGR,QVWLWXWR)HGHUDOGR5LR*UDQGH
GR 1RUWH ,)51  3HGUR &kQFLR PHQFLRQRX FRPR
aplicará o conteúdo aprendido. “Posso repassar
isso para meus alunos e para os servidores do
,)51 PHOKRUDQGR D VHOHomR GH (3,V ² SURWHWRUHV
DXULFXODUHV²HDVPHGLo}HVGHUXtGR(VVHDSUHQdizado que estou recebendo aqui, poderei aplicar
totalmente em campo”.

&XUVR²3URWHomRDF~VWLFDGHPiTXLQDVHHTXLSDPHQWRVHFRPRGHÀQLUDSURWHomRLQGLYLGXDO K
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INTRODUTÓRIO

SURÀVVLRQDOGHVVHFDOLEUHpVHPSUHLQWHUHVVDQWHµ
destacou.

Com o objetivo de dar formação para os interessados em ingressar na área e para os que estão coPHoDQGRDDWXDUHP+2R&XUVRWHYHVHXFRQWHúdo programático baseado em orientações básicas

O segundo dia de curso foi dedicado às estratégias
GHDPRVWUDJHPFRPRSURIHVVRU0iULR)DQWD]]LQL
“Esse é um tema que continua sendo novidade,

de Higiene, seu panorama histórico e introdução
à estratégia de amostragem. Ministrado nos dias
19 e 20 de agosto, o curso teve uma carga horária
WRWDOGHKGLYLGLGDVHQWUHRVGRFHQWHV-RVp0DQXHO*DQD6RWRH0iULR)DQWD]]LQL

algo que os higienistas têm de conhecer e desenYROYHUµDÀUPRX)DQWD]]LQLH[SOLFRXTXHRWHPD
está cada vez mais sendo considerado pelos proÀVVLRQDLVHJUDGXDOPHQWHFRPHoDDDSDUHFHUQDV
1RUPDV5HJXODPHQWDGRUDVGR0LQLVWpULRGR7UDEDlho e em documentos do INSS. Então, “a conside-

No primeiro dia de aula, o docente José Manuel
Gana Soto apresentou o conteúdo de introdução à
Higiene, resgatando a parte histórica da HO. “Não
nos consideramos satisfeitos se não tivermos um
embasamento, uma história. Então, fazemos um
resgate da história da HO e dos seus protagonistas,
desde que se iniciou o trabalho nas empresas, na
universidade, quando foi ministrada pela primeira
YH]HDVVLPSRUGLDQWHµH[SODQRX2GHVHMRSRU
DSUHQGL]DGRHDWXDOL]DomRIRLRTXHPRWLYRX5LFDUdo Costa a participar desse curso. De Ouro Branco/MG, Costa veio pela primeira vez ao CBHO. “O
professor Gana Soto é referência, estar com um

ração de aspectos de amostragem está ganhando
corpo, lentamente. E a ideia de oferecer sempre o
curso de introdução é manter essa divulgação para
as novas gerações de higienistas”.
Ao participar das aulas, o técnico em seguranoD GR WUDEDOKR 5LFDUGR 0HQGHV 0DFKDGR FRQWRX
da curiosidade que tinha pelo assunto e elogiou
o conteúdo. “É um curso de abertura para essa
iUHD2FRQWH~GRpPXLWRERPpPXLWREHPH[plicado. E, no dia a dia, aplicamos as técnicas de
amostragem dos ambientes de trabalho para uma
PHOKRUGHÀQLomRGRVUHVXOWDGRVµ

Curso 5 – Introdução à higiene ocupacional e à estratégia de amostragem de agentes ambientais (16h)
Revista ABHO / Edição 48 2017
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EM ALTA

omRDR,166ID]HQGROLJDomRFRPD5HFHLWD)HGH-

5HDOL]DGRHPGHDJRVWRHFRPFDUJDKRUiULDGH

ral. Então, eu vim para tentar aprender e passar
para eles uma certa tranquilidade de como vamos

K R &XUVR  ² ,QIRUPDo}HV GH +2 QR 3UHHQFKLmento do PPP E do e-Social foi o que teve o maior

agir daqui para a frente. E a Denise é da Petrobras,

número de alunos nesta edição do CBHO. Elogiada

que trabalha em uma empresa que tem uma gama

pelos estudantes, a docente Denise Nicacio PereiUDDVVLVWHQWHVRFLDODWXDQWHKiDQRVQDiUHDGH
5HFXUVRV +XPDQRV GD 3HWUREUDV H[SOLFRX TXH R
REMHWLYRGRFXUVRpDSUR[LPDUDWHPiWLFDGD+2GD
legislação previdenciária, trabalhar com os participantes essa intersecção, e falar da contribuição
do higienista ocupacional para a conformidade das
instituições em que ele trabalha. “Destacamos
que a legislação previdenciária é muito ampla, e a
HO, igualmente, mas estamos tratando principalmente da aposentadoria especial. O trabalho em
condições especiais que vai culminar –ou não– na
FRQFHVVmRGHXPEHQHItFLRSUHYLGHQFLiULRTXHpD
aposentadoria especial ou uma aposentadoria por
WHPSRGHFRQWULEXLomR(WDPEpPRVUHÁH[RVFRP
relação ao e-Social, que tem uma dimensão enorme e também diz respeito aos higienistas ocupacionais.”

GHULVFRVRFXSDFLRQDLVEHPJUDQGHWHPRVPXLWRR
que aprender com ela. Então, ela deu os primeiros
direcionamentos sobre como funciona, na prática,
essa questão da emissão do EPP, do e-Social, da
aposentadoria. Isso é bem importante”, analisou
D HQJHQKHLUD GH VHJXUDQoD GR 6(6,6& )HUQDQGD
Caroline Jaques.
Para Afonso Celso Santos Siqueira, engenheiro de
segurança do trabalho e higienista ocupacional
DWXDQWH QD FRQVXOWRULD &RQH[mR 6HJXUD GH %HOR
Horizonte/MG, o mais importante desse curso foi
o acesso a informações sobre o e-Social. “A ideia é
WURFDUH[SHULrQFLDFRPTXHPMiHVWiSDUWLFLSDQGR
do Grupo de Trabalho do e-Social, que é o caso
da palestrante. Também entender os critérios da
legislação e como fazer para lançar as informações, aproveitando para atualizar os conhecimentos. Esse aprendizado vai mudar alguns critérios
do que fazemos hoje, elaboração dos laudos, preenchimento do PPP, de algumas coisas que já fazemos e entendemos que de forma equivocada.
Vamos alterar processos e melhorar, para adequar

“Temos um interesse grande das empresas com
que trabalhamos de como vai funcionar o tal do
e-Social. A maioria das empresas não recolhe a
*),3HVWiFRPPHGRGRTXHYHPSRUDtHPUHOD-

tem uma bagagem gigante nesse assunto, até por-

DRTXHDOHJLVODomRSHGHµÀQDOL]RX

Curso 6 – Informações de HO no preenchimento do PPP e do E-Social (8h)
12
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3URYDGHFHUWLÀFDomR
5HDOL]DGDGXUDQWHDWDUGHGHGRPLQJR GHDJRVWR DSURYDSDUDSURÀVVLRQDLVTXHGHVHMDPREWHURX
PDQWHUVXDFHUWLÀFDomRFRPRKLJLHQLVWDVIRLQRYDPHQWHXPJUDQGHGHVDÀR´6RXPHPEURGH&RPLWr
3HUPDQHQWH GH &HUWLÀFDomR GD $%+2 (P FRQMXQWR FRPR SURIHVVRU 6pUJLR &RODFLRSSR ,UHQH 6DDG H
outros membros, preparei a prova e agora estou aplicando aos alunos, que estão sofrendo um pouco. O
SRQWRPDLVFUtWLFRpRWHPSRµFRQWRX:LOVRQ+ROLJXWLKLJLHQLVWDRFXSDFLRQDOGD0GR%UDVLOHPHPEUR
GR&RQVHOKR7pFQLFRGD$%+2(OHHVFODUHFHXDÀQDOLGDGHGDFHUWLÀFDomRTXH´pHVWLPXODUQRVSURÀVVLRQDLVRDXWRGHVHQYROYLPHQWRDEXVFDSHORDSHUIHLoRDPHQWRQDSURÀVVmR(REYLDPHQWHDFHUWLÀFDomR
YDLFRQWDUPXLWRGRSRQWRGHYLVWDSURÀVVLRQDOQRFXUUtFXORWDPEpPµ
“O conteúdo estava OK, de acordo com o que estava no programa. O tempo, eu achei muito pouco para
20 questões abertas e com várias opções”, disse a engenheira de segurança Walquiria Soares de Souza
)UDQoDTXHYHLRGH5HFLIH3(EXVFDUVXDFHUWLÀFDomR(FRPSOHWRX´PHXREMHWLYRpPHHVSHFLDOL]DUHP
KLJLHQHHVHJXUDQoDTXtPLFD(XMiVRXPHPEURGD$%+2HJRVWDULDGHVHUFHUWLÀFDGDµ
“Essa prova foi muito boa, bem ampla. Abrange uma área grande da Higiene Ocupacional, desde o conWH~GREiVLFRRVFRQKHFLPHQWRVHOHPHQWDUHVDRVFRQKHFLPHQWRVPDLVFRPSOH[RVµDYDOLRXRHQJHQKHLUR
GHVHJXUDQoD-DPLOR1RJXHLUD3DXODGH)RUWDOH]D&((OHWDPEpPUHDOL]RXRWHVWHSHODSULPHLUDYH]
-iRWpFQLFRHP+2/XFLDQR&DVWURGH$JXLDUGH9LWyULD(6YHLRID]HUDSURYDSDUDPDQWHUVXDFHUWLÀFDomRTXHMiSRVVXLKiDQRV´$SURYDpPXLWRH[WHQVDPDVEHPDEUDQJHQWH$ERUGRXWRGRRWHPD
de Higiene Ocupacional de forma completa”, comentou.

Revista ABHO / Edição 48 2017
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CENÁRIO DESAFIADOR
Por Priscilla Nery e Andressa Alves*
;,&RQJUHVVRGD$%+2UH~QHLQIRUPDo}HVUHÁH[}HVHH[SHFWDWLYDVTXDQWRjDWXDomRGRVKLJLHQLVWDV
ocupacionais na atualidade, considerando aspectos legais e técnicos

Novos conhecimentos, discussões atuais e negócios promissores. Esse é o saldo acumulado pelos
participantes da 11a edição do Congresso Brasileiro
de Higiene Ocupacional, 24º Encontro Brasileiro
GH+LJLHQLVWDV2FXSDFLRQDLVH)HLUDGH3URGXWRVH
6HUYLoRVGH+LJLHQH2FXSDFLRQDO5HDOL]DGRHQWUH
RVGLDVHGHDJRVWRGHQR+RWHO+ROLday Inn Parque Anhembi, em São Paulo/SP, o evento reuniu 200 SHVVRDV ² KLJLHQLVWDV SURÀVVLRQDLV
de segurança e saúde no trabalho, empresários e
personalidades do setor – , que puderam apreciar,
GXUDQWHRVWUrVGLDVQRYHSDLQpLVSDOHVWUDVH
oito apresentações de temas livres. Este ano, a
tradicional programação de cursos pré-congresso
DFRQWHFHX HQWUH  H  GH DJRVWR IRFDQGR HP
DJHQWHV ItVLFRV H QRYLGDGHV QD OHJLVODomR HVSHcialmente no tocante à Previdência Social.
Essas novidades na legislação inspiraram, inclusiYH D WHPiWLFD SULQFLSDO GR HYHQWR R +LJLHQLVWD
Ocupacional como agente técnico-prevencionista
da conformidade legal trabalhista e previdenciária. “Esse tema é parecido com o do ano passado
>TXDQGRRVGHEDWHVÀFDUDPFRQFHQWUDGRVQRH6Rcial], porque as demandas para o higienista que
vêm de requisitos do INSS têm aumentado cada
vez mais. Nós fomos tão felizes que, neste mês de
agosto, o INSS publicou um manual da aposentado-

WrPGHHVWDUGLVSRQtYHLVGHIRUPDFODUDHDEHUWD
para que possam ser usadas adequadamente, e

ria especial. Então, é um tema bem recente, novo

parte do trabalhador quanto do empregador, as-

até e, na minha visão, isso vai trazer muitas atividaGHVSDUDRKLJLHQLVWDQXPIXWXURSUy[LPRµREVHUYRX
RSUHVLGHQWHGD$%+22VQ\)HUUHLUDGH&DPDUJR

sim como da parte do Governo, essas informações
WrPGHHVWDUGLVSRQtYHLVGHIRUPDFODUDHDEHUWD
para que possam ser usadas adequadamente, e

(*)

14

Durante a solenidade de
abertura do 11º CBHO, ele
destacou o que considera
RV TXDWUR PDLRUHV GHVDÀRV
para o higienista ocupacional
EUDVLOHLUR DWXDOPHQWH D H[pectativa de que conheçam
WRGRVRVWLSRVGHH[SRVLomR
de todos os trabalhadores,
Durante a solenidade de abertura do 11º CBHO,
ele destacou o que considera os quatro maiores
GHVDÀRV SDUD R KLJLHQLVWD RFXSDFLRQDO EUDVLOHLUR
DWXDOPHQWH D H[SHFWDWLYD GH TXH FRQKHoDP WRGRV RV WLSRV GH H[SRVLomR GH WRGRV RV WUDEDOKDGRUHVHPWRGRVRVGLDVHDWLYLGDGHVTXHUHDOL]DP
TXH FRQKHFHQGR HVVDV H[SRVLo}HV RV KLJLHQLVtas reconheçam os riscos, quais são toleráveis e
DTXHOHVTXHQHFHVVLWDPPDLRUFRQWUROHTXHHVVHV
controles implementados sejam perenes, permaQHoDPDRORQJRGHWRGDDFDUUHLUDGRWUDEDOKDGRU
e que todas essas informações sobre riscos e conWUROHHVWHMDPGLVSRQtYHLVSDUDDVRFLHGDGH´$FKR
que esse é o ponto que, hoje, está tomando muito
do nosso tempo, e tem nos preocupado. Tanto da
parte do trabalhador quanto do empregador, assim como da parte do Governo, essas informações

Jornalistas
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não venham, de alguma forma, prejudicar tanto

de hoje, foram contempla-

o trabalhador quanto as empresas”, resumiu Camargo.

dos por um dos precursores
GD 667 QR SDtV H SUHVLGHQWH GD 2%(667 2UJDQL]DomR

Participando da mesa de
abertura do Congresso, a

Brasileira das Entidades de
Segurança e Saúde no Tra-

médica do trabalho Márcia
Bandini, presidente da ANA07 $VVRFLDomR 1DFLRQDO GH
0HGLFLQD GR 7UDEDOKR  VDlientou a importância da multidisciplinaridade na cons-

EDOKRHGR0HLR$PELHQWH 
engenheiro de segurança
/HRQtGLR 5LEHLUR ´$V FRLVDV
HVWmRGLItFHLV0DLVGHGDVHPSUHVDVEUDVLOHLras têm menos de 100 funcionários. São empresas
bastante desassistidas e que, agora, estarão mais

trução de ambientes mais
VDXGiYHLV SDUD RV WUDEDOKDGRUHV DÀUPDQGR TXH
SURÀVVLRQDLV GH 6HJXUDQoD H 6D~GH GR 7UDEDOKR
e Higiene Ocupacional devem transpor barreiras
como suas diferentes formas de pensar. “Sou fã
GH $OLFH +DPLOWRQ PpGLFD WR[LFRORJLVWD FRQVLGHUDGDDPmHGD+LJLHQHGR7UDEDOKR(ODWURX[HXP
olhar fundamental para nossa área, que é o olhar
SDUDRLQGLYtGXRGHPDQHLUDLQWHJUDOHLQWHJUDGD
Ao contrário dos novos médicos, que se formam
com uma visão fragmentada, nós, como médicos
GRWUDEDOKRROKDPRVHVVHVLQGLYtGXRVFRPRVHUHV
inteiros e, mais do que isso, seres inteiros dentro
de um sistema maior, que é o sistema de trabalho.
Não por acaso, na Medicina do Trabalho estudaPRVDVGHWHUPLQDQWHVVRFLDLVGHVD~GHHQWUHHODV
o que mais pesa no desenvolvimento da saúde de
alguém é, de fato, a condição de vida e a condição

presentes dentro das grandes empresas, devido
j5HIRUPD7UDEDOKLVWD(VVDVHPSUHVDVHVWmRQRV
dois primeiros degraus da cultura empresarial,
QRV GHJUDXV SDWROyJLFRV 0XLWDV SHQVDP YDPRV
fazer alguma coisa somente quando formos peJDVWDOYH]SHODDXGLWRULDÀVFDOGRWUDEDOKRTXH
também está muito fraca porque não temos mais
especialistas no Ministério do Trabalho. Também
há empresas que vão fazer algo pela SST somente
quando acontecer um acidente ou adoecimento.
Poucas fazem gerenciamento de risco. Por isso,
temos de ser resilientes. Nosso sonho é uma empresa que trabalhe na prevenção, não só porque

Márcia Bandini

de trabalho. Gostaria de lembrar que nós, proÀVVLRQDLV GH 667 H +2 QDVFHPRV MXQWRV PHVPR
tendo formações diferentes. Trabalhamos juntos
no reconhecimento desse papel do trabalho como
uma determinante social de saúde e precisamos
nos unir, nos fortalecer e nos complementar em
nossos conhecimentos, se de fato quisermos alcançar um trabalho que seja mais seguro e mais
saudável para todos”, disse a especialista.
Pontos como resiliência e um olhar antecipatório,
FDUDFWHUtVWLFDVQHFHVViULDVDRVKLJLHQLVWDVQRVGLDV
Revista ABHO / Edição 48 2017

a lei obriga. E vamos continuar lutando por isso”,
JDUDQWLX5LEHLUR
Completando as pontuações
da mesa de abertura, o direWRU WpFQLFR GD )XQGDFHQWUR
5REVRQ6SLQHOOLOHPEURXTXH
apesar dos avanços recentes
no campo da Higiene Ocupacional nos últimos anos, ainda
há muito a ser feito. “A Higiene é uma troca, um conhecimento que adquirimos. Espero que consigamos,
neste evento, praticar a questão de sermos huPDQRV H PDLV GR TXH LVVR HQ[HUJDU R WUDEDOKDdor. Porque não adianta chegar ao ambiente de
trabalho e só ir fazendo intervenções conforme
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QRVVDH[SHULrQFLDQRUHFRQKHFLPHQWRDYDOLDomR
FRQWUROHVHPHQ[HUJDUDSHoDPDLVLPSRUWDQWHQR
processo de trabalho, que é o trabalhador. Sem
perceber que os agentes que avaliamos falam do
trabalhador, do ambiente, falam por meio do siQHUJLVPR 7HPRV R GHVDÀR FRQFUHWR GH WUDQVIRUmar o processo de trabalho. Dizia Madre Tereza
GH &DOFXWi QyV LVRODGDPHQWH QmR PXGDPRV R
PXQGRVRPRVXPDSHTXHQDJRWDQRRFHDQR0DV
se cada um de nós produzir uma gota, podemos
mudar o movimento do oceano”, sintetizou.

pessoal e ouvir as palestras. A organização está
de parabéns”, elogiou. Para Clever Santiago, vice-

ALTO NÍVEL

PARCERIA

Personalidades do setor prevencionista também
estavam presentes no público do Congresso, a
H[HPSOR GR WHFQyORJR PHFkQLFR PHVWUH HP +2
H H[SUHVLGHQWH GD $%+2 0DUFRV 'RPLQJRV (OH
PHQFLRQRXRDOWRQtYHOGRHYHQWRWDQWRHPRUJDnização quanto em conteúdo, recordando que essa
qualidade é um preceito dos eventos promovidos
SHOD $VVRFLDomR GHVGH R LQtFLR 'RPLQJRV WDPbém comentou a situação do mercado brasileiro
para o higienista. “Do ponto de vista legal, não
vejo, a curto prazo, mudança na legislação para
LQFOXLURKLJLHQLVWDQR6(607 6HUYLoR(VSHFLDOL]Ddo em Engenharia de Segurança e em Medicina do
7UDEDOKR  SRU H[HPSOR SRUTXH LVVR HVEDUUD HP
interesses corporativos, é uma situação já consolidada há muitos anos. Do ponto de vista prático
– e isso me surpreende –, muitas pessoas procuram

0DUFRV 5LEHLUR SUHVLGHQWH GR 6,17(63 6LQGLFDto dos Técnicos de Segurança do Trabalho de São
3DXOR WDPEpPSDUWLOKDGHVVDYLVmR´$TXLpLPportante para os congressistas tomarem conhecimento das novas tecnologias, de como realizar
esses novos trabalhos que estão aparecendo. Todo
o evento traz uma série de inovações, uma série
de conhecimentos que vão fazer com que o trabalhador seja mais protegido nos ambientes de
trabalho. E a ABHO é uma parceira dos técnicos
de segurança, sabemos que o conhecimento deles
nos faz cada dia mais ricos na parte preventiva”,
ressaltou.

fazer o curso de HO. Temos milhares de higienistas praticando HO, até para atender às normas do
Ministério do Trabalho e da Previdência, e que fazem nossos cursos.”
Outra participante ilustre foi a médica do trabalho, higienista ocupacional e membro da ABHO
HP 5HFLIH3( -DQGLUD 'DQWDV ´(VWH FRQJUHVVR
está muito bom. A organização, a feira, foi tudo
diferente dos outros anos. Alimentação perfeita e, além de tudo, foi maravilhoso encontrar o


SUHVLGHQWH GD $%5$7(67 $VVRFLDomR %UDVLOHLUD
GRV 7pFQLFRV GH 6HJXUDQoD GR 7UDEDOKR  D UHOHvância do CBHO consiste na própria reunião dos
KLJLHQLVWDVTXHHOHFRQVLGHUDD´SURÀVVmREHUoRµ
dos prevencionistas. “É preciso ter o acompanhamento, o apoio do higienista, porque ele dá toda a
noção da HO para o nosso trabalhador. Os técnicos
de segurança e os higienistas têm de andar de braços dados”, sustentou.

“O congresso, realmente, vem atualizar a nós, que
estamos mais em campo, atendendo nas empresas, atendendo diretamente o trabalhador. Vem
nos dar um embasamento sobre as atualizações,
QmR Vy QRUPDWLYDV PDV WDPEpP MXUtGLFDV GH
FXQKRFLHQWtÀFRTXHYrPVHPSUHDJUHJDUDQRVVR
conhecimento, e depois repassamos para nossos
clientes e aos trabalhadores”, disse Nayana de OliYHLUD5RVDVWpFQLFDGHVHJXUDQoDGRWUDEDOKRGR
SESI de João Pessoa/PA. Em sua primeira participação no CBHO, ela destacou a qualidade das
palestras. “Quero dar os parabéns à equipe da
ABHO, que consegue captar palestrantes de alto
gabarito, que trazem temas que acrescentam algo
Revista ABHO / Edição 48 2017
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que não está tão presente em nossa realidade”,

eles disseram é verdade, é ótimo estar aqui. Não

completou.

me arrependi de vir, na verdade, recomendo. Vou
voltar ano que vem, e vou me candidatar a higie-

Colega de Nayana, José Clementino de Sá, engenheiro mecânico especializado em gestão ambiental e segurança do trabalho do SESI de João

QLVWDµDÀUPRX6i

Pessoa/PA, também considerou os palestrantes
bem preparados, e os temas abordados, muito
pertinentes. “É meu primeiro congresso da ABHO.
Muitos colegas já passaram por aqui, inclusive
eles são higienistas, e sempre falam que é muito
bom, que todo engenheiro de segurança deveria

sultoria Triadd, compareceu ao CBHO com uma
verdadeira caravana da empresa, vinda de Belo
Horizonte/MG. “Este é um evento que traz muitos
temas esclarecedores para a área, como a quesWmRGHSHUtFLDV7UDWDVHGHXPDRSRUWXQLGDGHGH
acompanharmos temas ministrados por especia-

ser um candidato a higienista. Agora, participando do congresso, pude constatar que tudo o que

listas, que abordam com propriedade os assuntos
propostos nos painéis”, sintetizou.

Thiago Gomes Santana, técnico em HO da con-

“À mulher, símbolo da Higiene Ocupacional, a mais sincera homenagem”
Na manhã da segunda-feira, durante a cerimônia de
DEHUWXUDRSURIHVVRU/HRQtGLR5LEHLURSUHQGHDDWHQção da plateia com sua fala sobre a importância do
DSUHQGL]DGRFRQWtQXRGDLQLFLDWLYDHGDWURFDGHLQIRUPDo}HVHGHH[SHULrQFLDV&RPVHXMHLWRGHVFRQWUDtGRHHPPHLRDRVDYLVRVGHWpUPLQRGRWHPSRSDUD
VXDIDODRSURIHVVRUVHDSUHVVD
ȩ 3UD ÀQDOL]DU HX TXHUR KRPHQDJHDU D $%+2 PDV
eu quero convidar uma mulher. Uma mulher que é o
VtPERORGD+LJLHQHGR7UDEDOKR(GDTXDOHXWHQKRRUJXOKR(ODIRLPLQKDDOXQDQR~OWLPRDQRGH(Qgenharia, na disciplina de Higiene e Segurança do Trabalho. Sabem quem é essa mulher? É uma tal de
Margarida... Margarida, vem aqui!
(HPPHLRjVXUSUHVDHDRVDSODXVRV0DULD0DUJDULGD7HL[HLUD0RUHLUD/LPDVREHDRSDOFRHUHFHEHGDV
mãos de seu antigo professor, o brasão da engenharia de segurança do trabalho.
´5HFHEHULVVRGHXPSURIHVVRUTXHIRLRUHVSRQViYHOSHODPLQKDLQWURGXomRjiUHDGHVHJXUDQoDGRWUDEDOKRpXPDVDWLVIDomRHXPDHPRomRPXLWRJUDQGHV)LFRRUJXOKRVDHPSRGHUFRPSDUWLOKDUHVVDPLQKD
SURÀVVmRHVVHPHXHQYROYLPHQWRGHVGHFRPDiUHDQHVVDÀJXUDGHPXOKHUµFRQWDDHQJHQKHLUD
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ABORDAGEM CONTEMPORÂNEA
Painéis apresentam debates atuais e polêmicos
Iniciados logo após a solenidade de abertura do 11º
CBHO, os nove painéis que compuseram o evento
foram marcados por questões que fazem parte do
dia a dia dos higienistas ocupacionais em todo o
SDtV &RPHoDQGR SHOR XVR GH (3,V (TXLSDPHQWR
GH3URWHomR,QGLYLGXDO HVHXLPSDFWRQDFRQFHVVmR
GH EHQHItFLRV SUHYLGHQFLiULRV H SDVVDQGR SRU
DWXDOL]Do}HVDUHVSHLWRGHDJHQWHVTXtPLFRVItVLFRV
inovações e legislações que vêm sendo judicialmente
questionadas – como algumas referentes ao
DPLDQWR ² DV DSUHVHQWDo}HV FRQWULEXtUDP SDUD
R GHVHQYROYLPHQWR WpFQLFR H SURÀVVLRQDO GRV
congressistas.
O higienista e representante da ABHO em Porto AleJUH56 &HOVR )HOLSH 'H[KHLPHU VDOLHQWRX D LPSRUtância de ter um espaço para questionamento ao
ÀQDOGRVSDLQpLVDOpPGRGHWDOKDPHQWRGHDVVXQWRV
como a substituição de agentes carcinogênicos nos
ambientes de trabalho. “Achei muito importante o
WUDEDOKRDSUHVHQWDGRSHODFROHJD-DQDtQD veja deta-

lhes no Painel 3 TXHpGD8QHVSVREUHDVXEVWLWXLomRGRDJHQWHTXtPLFRIRUPDOGHtGRQDFRQVHUYDomR
das peças anatômicas, porque visa à prevenção de
FkQFHULQFOXVLYHSHORIRUPDOGHtGRQHVVHVWUDEDOKDGRUHV TXH HVWmR H[SRVWRV H WDPEpP QRV DOXQRV
SULQFLSDOPHQWHRVGH0HGLFLQDTXHÀFDPXPORQJR
WHPSRH[SRVWRVjVYH]HVPDLVGHXPGLDSRUVHPDna. Quando se fala de um carcinogênico, nenhuma
H[SRVLomRpVHJXUDPHVPRTXHSHTXHQD2WUDEDlho de substituição é muito importante, retirando um
DJHQWHTXtPLFRQRFLYRHDJRUDDLQGDFRPDGHÀQLomR
recente de que ele é carcinogênico.”
Presente pelo terceiro ano no Congresso, o perito
MXGLFLDO H KLJLHQLVWD RFXSDFLRQDO FHUWLÀFDGR /HRQDUdo Lampert, também da capital gaúcha, considerou
o Congresso um ótimo local para aperfeiçoamento.
Entre os temas dos painéis, ele ressaltou os agentes
TXtPLFRV´$SDUWHGHYLEUDomRWDPEpPIRLEHPLQteressante, porque atuo nessa área como perito judicial”, esclareceu.

PAINEL 1: ASPECTOS E IMPACTOS RELACIONADOS AO USO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL, À INSALUBRIDADE E A CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL
Coordenado pelo Vice-preVLGHQWH GH (GXFDomR H )RUPDomR 3URÀVVLRQDO GD $%+2
5REHUWR -DTXHV R SULPHLUR
painel do Congresso levantou
polêmicas ao mencionar uma
GHFLVmRGR67) 6XSUHPR7ULEXQDO)HGHUDO TXHFRQVLGHURX
RV (3,V SDUD UXtGR LQHÀFD]HV
quanto à descaracterização da concessão de beneItFLRVSUHYLGHQFLiULRVFRPRDDSRVHQWDGRULDHVSHcial. “Na prática, o EPI foi descaracterizado como
HÀFD]SHOR67)(DGHFLVmRGR6XSUHPRYDOHFRPR
lei”, relatou Adriana Maria Hilu de Barros Moreira,



médica perita do INSS.
(P VXD H[SODQDomR $GULDQD
discorreu sobre a contagem
de tempo para aposentadoria
especial, uma das matérias
que é objeto de mais controvérsias judiciais no INSS.
Inicialmente, apresentou a
estrutura e o funcionamento
GR ,QVWLWXWR UHYHODQGR GLÀculdades para os peritos responsáveis pelo deferimento ou não da concessão
de aposentadoria especial. Também abordou o
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recente lançamento do Manual de Aposentadoria

ID]HQGRUHIHUrQFLDDGHFLV}HVFRPRR$5( 5HFXU-

Especial pelo órgão, apontando inconsistências
como divergências com relação a Instruções Técnicas do próprio INSS. “A solução para essas e outras

VR([WUDRUGLQiULRFRP$JUDYR 6&QRTXDO
R67)GHFLGLXTXH´QDKLSyWHVHGHH[SRVLomRGR

questões é o trabalho em conjunto dos higienistas,
INSS e do Ministério Público. A administração pú-

lerância, a declaração do empregador, no âmbito
GR 3HUÀO 3URÀVVLRJUiÀFR 3UHYLGHQFLiULR 333  QR

EOLFDSUHFLVDDSUHQGHUDRXYLURVWpFQLFRVR67)
deve considerar o trabalho técnico em seus julgamentos”, declarou.

VHQWLGR GD HÀFiFLD GR (TXLSDPHQWR GH 3URWHomR
Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de
serviço especial para aposentadoria”.

A segunda fala do painel,
proferida pelo procurador

O documento reza que, “ainda que se pudesse
DFHLWDUTXHRSUREOHPDFDXVDGRSHODH[SRVLomRDR

federal Lucas Mateus Louzada, ilustrou uma visão equivocada por parte da Justiça,
TXH SRU YH]HV WHP HQ[HUJDdo o trabalho do higienista
ocupacional como empecilho para o cumprimento de
suas determinações. “Com
certeza, o Judiciário deve ser considerado um
elemento, um player dentro desse trabalho de
prevencionista que é feito. Deve ser considerado
FRPRDOJXpPDVHUFRQWH[WXDOL]DGRGHQWURGHVVD
discussão técnica, sob pena de você ter pessoas
que decidem sem nenhum conhecimento de cauVD 6H QmR H[LVWLU HVVD LQWHJUDomR QmR Ki FRPR
resolvermos esses problemas”, sublinhou Louzada,

UXtGRVHUHODFLRQDVVHDSHQDVjSHUGDGDVIXQo}HV
auditivas, o que indubitavelmente não é o caso, é
FHUWRTXHQmRVHSRGHJDUDQWLUXPDHÀFiFLDUHDO
QDHOLPLQDomRGRVHIHLWRVGRDJHQWHQRFLYRUXtGR
com a simples utilização de EPI, pois são inúmeURV RV IDWRUHV TXH LQÁXHQFLDP QD VXD HIHWLYLGDGHGHQWURGRVTXDLVPXLWRVVmRLPSDVVtYHLVGHXP
controle efetivo, tanto pelas empresas, quanto
pelos trabalhadores”. Segundo o procurador federal, essa decisão pode desestimular as empresas a
oferecerem EPIs a seus funcionários, uma vez que
RVHTXLSDPHQWRVIRUDPFRQVLGHUDGRVLQHÀFD]HVQR
MXOJDPHQWRGR$5(6&DEULQGRSUHFHGHQte para que outros julgamentos sigam esse mesmo

WUDEDOKDGRUDUXtGRDFLPDGRVOLPLWHVOHJDLVGHWR-

entendimento.

0RomRFRQWUiULDjGHFLVmRGR67)
'LVFXVV}HVVREUHDGHFLVmRGR6XSUHPRH[SUHVVDQRMXOJDPHQWRGR$5(6&FRQWLQXDUDPUHSHUcutindo muito depois do encerramento do Painel 1. Em resposta ao pleito dos congressistas, que mostraUDPLQGLJQDomRHSHGLUDPXPSRVLFLRQDPHQWRDUHVSHLWRGR5HFXUVRDGLUHWRULDGD$%+2FRQYRFRXXPD
DVVHPEOHLDGXUDQWHR;,&%+2SDUDRXYLURVSDUWLFLSDQWHVHIRUPXODUXPDPRomRGHUHS~GLR´1mRTXH
DSRLHPRVVHPSUHRXVRGR(3,PDVR(3,HPDOJXQVFDVRVpD~QLFDVROXomRGLVSRQtYHO(QWHQGHPRV
dentro do que conhecemos, que o uso correto do EPI em um programa de preservação auditiva, dentro
GHXPSODQREHPHODERUDGRpHÀFD]µDÀUPRXRSUHVLGHQWHGD$%+22VQ\)HUUHLUDGH&DPDUJR
(OHH[SOLFRXTXHDSUHPLVVDGDDSRVHQWDGRULDHVSHFLDOVHULDVHGHL[DUDTXHOHLQGLYtGXRSRUPDLVWHPSR
QDTXHODFRQGLomRHOHÀFDULDVXUGR1RHQWDQWRRWUDEDOKRGRKLJLHQLVWDQDSUHYHQomRHSURWHomRGD

Revista ABHO / Edição 48 2017

19

ABH O 11º CBHO | 24º EBHO | Feira de Produtos

e Serviços de Higiene Ocupacional

saúde do trabalhador envolve sistemas, programas e equipamentos que dão certa garantia de que isso
QmRYDLDFRQWHFHUGHTXHDTXHOHLQGLYtGXRSRGHUiWUDEDOKDUSRUDQRVVHPTXHWHQKDSHUGDDXGLWLYD
´$GLIHUHQoDpTXHWRGRRQRVVRFRQWUROHpIHLWRSDUDTXHDSHVVRDQmRÀTXHGRHQWH(R,166SRUPHLR
GHVVDGHFLVmRGR6XSUHPRHVWiGL]HQGRTXHWRGDHVVDSURWHomRTXHpSDUWHGDQRVVDSURÀVVmRSURSRUFLRQDUSDUDRWUDEDOKDGRUTXHWXGRLVVRQmRDGLDQWDTXHRWUDEDOKDGRUYDLÀFDUGRHQWHTXHHOHSUHFLVDVHDSRVHQWDUDQWHV(QWmRDFHLWDUHVVHSRVLFLRQDPHQWRGR6XSUHPRpFRPRQHJDUQRVVDSURÀVVmR
SRUTXHKRMHHOHIDODSDUDRUXtGRDPDQKmSRGHIDODUSDUDFDUFLQRJrQLFRVGHSRLVSDUDRXWURVDJHQWHV
Ou seja, vai chegar à conclusão de que não adianta nada o que estamos fazendo, porque o trabalhador
YDLÀFDUGRHQWHHQWmRWHPGHDSRVHQWiORDQWHV(VVDpXPDFRLVDTXHVyH[LVWHQR%UDVLOQRPXQGR
LQWHLURVHID]DSURWHomRGHDFRUGRFRPRVHOHPHQWRVGLVSRQtYHLV(pSUHFLVRJDUDQWLUTXHDSHVVRDQmR
ÀTXHGRHQWHµFRQFOXLX
$PRomRIRUPXODGDGXUDQWHR;,&%+2SDVVRXSRUDOJXPDVDGHTXDo}HVHHPVHJXLGDVHJXLUiHPIRUPDWRGHGRFXPHQWRDEHUWRjVRFLHGDGHFRQIRUPHDFDUWDDEDL[R

MOÇÃO DE OBJEÇÃO
6mR3DXORTXDUWDIHLUDGHDJRVWRGH
A Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais - ABHO, em plenária do seu “11° Congresso Brasileiro
GH+LJLHQH2FXSDFLRQDOµTXHRFRUUHXQRSHUtRGRGHDGHDJRVWRGHQDFLGDGHGH6mR3DXOR
vem a público se posicionar tecnicamente sobre o documento publicado pelo Instituto Nacional do SeguUR6RFLDO,166HPGHDJRVWRGHLQWLWXODGR0DQXDOGH$SRVHQWDGRULD(VSHFLDO²,166²',56$7
SHORVPRWLYRVDEDL[RUHODWDGRV
&RQVLGHUDQGRRWHPDWtWXORGR&RQJUHVVRGHTXHH[SOLFLWD´2+LJLHQLVWD2FXSDFLRQDOFRPRDJHQWH
WpFQLFRSUHYHQFLRQLVWDGDFRQIRUPLGDGHOHJDOWUDEDOKLVWDHSUHYLGHQFLiULD
&RQVLGHUDQGRTXHD$%+2IXQGDGDHPGHDJRVWRGHHHPFRQMXQWRFRPRVFRQJUHVVLVWDVSUHVHQWHVUH~QHXPVHJPHQWRGHSURÀVVLRQDLVGH6HJXUDQoDGR7UDEDOKRH6D~GH2FXSDFLRQDOYROWDGRSDUD
Do}HVGHSUHYHQomRGRDGRHFLPHQWRGHWUDEDOKDGRUHVSRUSRVVtYHLVH[SRVLo}HVDDJHQWHVDPELHQWDLV
QRFLYRV
Considerando que os congressistas, como higienistas ocupacionais, têm suas ações voltadas à preservaomRGDVD~GHGRVWUDEDOKDGRUHVTXHHVVDVDo}HVVmRSDXWDGDVSHODVREULJDo}HVSUHYLVWDVQDVQRUPDV
OHJDLVWUDEDOKLVWDVHSUHYLGHQFLiULDVTXHHVVDVQRUPDVLQFOXHPHQWUHRXWUDVDLQVDOXEULGDGHHDDSRVHQWDGRULDHVSHFLDOUHVSHFWLYDPHQWHTXHWDPEpPDSRQWDPSDUDRVPHVPRVREMHWLYRVDPELHQWHGH
WUDEDOKRVDXGiYHOHDFRQVHTXHQWHSUHVHUYDomRGDVD~GH
Considerando que a ABHO alerta, preconiza, incentiva e esclarece que a adoção das melhores práticas
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GHSURWHomRpREWLGDSULRULWDULDPHQWHSHODSURWHomRFROHWLYD GHHQJHQKDULD RXPHGLGDVDGPLQLVWUDWLYDV GHJHVWmR PDVQmRH[FOXLRHPSUHJRGRV(TXLSDPHQWRVGH3URWHomR,QGLYLGXDO²(3,V1RFDVRGR
DJHQWHQRFLYRUXtGRHVVHVHTXLSDPHQWRVGHYHPHVWDULQVHULGRVHPXP3URJUDPDGH&RQVHUYDomR$XGLWLYD3&$GHPDQHLUDDJDUDQWLURDWHQGLPHQWRDRVUHTXLVLWRVPtQLPRV de proteção à audição dos trabaOKDGRUHVHLVVRLQFOXLVHOHomRGRSURWHWRUDXGLWLYRPDLVDGHTXDGRPRQLWRUDPHQWRDPELHQWDOSHULyGLFR
treinamentos dos trabalhadores, acompanhamento médico anual, audiometrias, registros das informao}HVHYHULÀFDomRSHULyGLFDGDHÀFiFLDGRSURJUDPD/HPEUDQGRTXHHPPXLWRVFDVRVRV(3,VSRGHP
VHUR~OWLPRH~QLFRPHLRGLVSRQtYHORXDSOLFiYHOSDUDSUHVHUYDomRGDVD~GHGRVWUDEDOKDGRUHV
&RQVLGHUDQGRTXHQRFLWDGR0DQXDOQR&DSLWXOR,,²$JHQWHV1RFLYRVTXHWUDWDGRDJHQWHItVLFRUXtGR
orienta-se para a não descaracterização da contagem de tempo especial pela utilização dos EPIs como
VHJXHHPVHXLWHP
“Portanto, permanece obrigatória a informação do EPI a partir de 3 de dezembro de 1998. Caso
o segurado esteja exposto ao agente nocivo ruído acima dos limites de tolerância, a informação
sobre o EPI não descaracterizará o enquadramento como atividade especial, independentemente
do período laborado, desde que atendidas as demais exigências.”
A ABHO torna pública essa moção, tal qual aprovada na referida plenária, objetando energicamente
TXDQWRjFRQVLGHUDomRGD´LQHÀFiFLDGRVHTXLSDPHQWRVGHSURWHomRLQGLYLGXDOµQHVVHFRQWH[WR
Vale ressaltar que a supressão de meios tecnicamente válidos de prevenção de doenças ocupacionais e
de acidentes do trabalho, como o uso correto de equipamentos de proteção auditiva, que contam com o
respaldo de entidades internacionais de proteção, tais como OIT, OMS e ISO, não encaminham obrigatoULDPHQWHSDUDDDGRomRGHRXWUDVSUiWLFDVGHSURWHomRPDVVLPHPSRVVtYHOGHVHVWtPXORjVXDDGRomR
SHORVHPSUHJDGRUHVRTXHYHPHPSUHMXt]RGRVSUySULRVWUDEDOKDGRUHV
A ABHO, desde já, se coloca à disposição do INSS, bem como das demais entidades e personalidades
HQYROYLGDVSDUDDVVHVVRUDUHHOXFLGDUVREUHDSURWHomRTXHpSRVVtYHOREWHUSRULQWHUPpGLRGRXVRGH
protetores auriculares.

Congressistas participantes do 11° Congresso Brasileiro de Higienistas Ocupacionais
e
$%+2²$662&,$d®2%5$6,/(,5$'(+,*,(1,67$62&83$&,21$,6
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3$,1(/$*(17(6)Ì6,&26

Sob a coordenação de Wilson
Holiguti, membro do conselho
técnico da ABHO, o segundo
painel tratou das medidas
prevencionistas relacionadas
DRV DJHQWHV ItVLFRV )RUDP
apresentadas questões soEUH UXtGR XVR GH SURWHWRUHV
auditivos e pesquisas sobre o
tema.
Iniciando as apresentações,
o professor da Universidade
)HGHUDO GH 6DQWD &DWDULQD
6DPLU *HUJHV H[SOLFRX FRPR
funcionam os protetores auditivos, sua vida útil, os diferentes tipos e como escolhê-los. Gerges salientou que,
para ter um resultado efetivo, o protetor auditivo
GHYH VHU XVDGR GXUDQWH WRGR R SHUtRGR GH H[SRVLomRDRUXtGR´eLPSRUWDQWHHVFROKHURSURWHWRU
correto, usá-lo corretamente e o tempo todo. E,
SRULVVRHOHWHPGHVHUFRQIRUWiYHOµ(UHVVDOWRX
“o conforto é mais importante que a atenuação.
6HDWHQXDGHPDLVÀFDGHVFRQIRUWiYHOµ
Em seguida, Antônio de Campos, higienista ocupacional,
subiu ao palco para falar sobre pressão sonora na cabine
dos caminhões fora da estrada. A palestra teve como base
um estudo realizado pelo proÀVVLRQDO TXH DSRQWRX TXH R
trabalho conjunto de equipes
multidisciplinares, como operação e manutenção,

22

desempenha papel fundamental para garantir a
segurança e a saúde do trabalhador, assim como a
PDQXWHQomRGHPHGLGDVSUHYHQWLYDVMiH[LVWHQWHV
e a busca por soluções sistemáticas e padronizadas que garantam a perpetuação das boas prátiFDV LGHQWLÀFDGDV ´$SHVDU GH QmR KDYHU QLQJXpP
desprotegido – todos usavam proteção individual
²YLPRVTXHH[LVWLDXPDSRVVLELOLGDGHGHPHOKRrar essa proteção, agindo coletivamente, pois o
PDQXDOGRHTXLSDPHQWRLQIRUPDYDTXHRUXtGRHUD
bem menor do que estávamos avaliando no dia a
GLDµH[SOLFRXGXUDQWHVXDDSUHVHQWDomR5HDOL]Ddo na empresa Vale S.A. na cidade de Itabira/MG,
o estudo teve como objetivo encontrar medidas
GHUHGXomRjH[SRVLomRDRUXtGR´3URFXUDPRVHQWHQGHURTXHID]HUSDUDTXHRUXtGRFRQWLQXDVVH
EDL[R (VWDEHOHFHPRV XP SODQR GH PDQXWHQomR
adequado, periódico, com procedimentos e normalização pelo sistema de manutenção, e hoje
Mi JDUDQWLPRV  XP QtYHO GH UXtGR DGHTXDGR QD
operação de equipamentos de mina”, concluiu o
higienista.
)UDQFLVFR -RVp 6HUUDQ PHPbro da ABHO, especialista
em engenharia de segurança
do trabalho e mestrando da
Universidade do Vale do ItaMDt6& WURX[H SDUD D PDQKm
de terça seu estudo sobre
o Método do Caso. Usando
conceitos da aula invertida,
em que o aluno tem um conhecimento prévio do
tema a ser abordado em sala de aula, o Método
do Caso “consegue colocar os alunos, diante de
uma situação-problema, com diversas variáveis,
e proporciona um aspecto bastante amplo de to-
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PDGD GH GHFLVmRµ H[S{V R SURIHVVRU $FUHGLWDQ-

atingir grandes mudanças e salvaguardar a saúde

GRTXH´RERPSURÀVVLRQDOFRPHoDFRPXPDERD
formação”, Serran falou ainda da importância do

HVHJXUDQoDGRVWUDEDOKDGRUHVµDÀUPRX0RQWHLUR
DRH[SOLFDUTXHJUDQGHVJDVWRVQmRVmRQHFHVViULRV
para garantir a segurança e a saúde do trabalhador,

11º CBHO. “Este congresso, sob meu ponto de visWDpRTXHH[LVWHGHPDLVLPSRUWDQWHQDiUHD$
nata da higiene ocupacional está aqui presente.
(pPXLWRJUDWLÀFDQWHSRGHUFRQWULEXLUFRPHVVHV
SURÀVVLRQDLVTXHWDPEpPHVWmRHPVDODGHDXOD
para transmitir seu conhecimento”.
)LQDOL]DQGR DV DSUHVHQWDo}HV
GR 3DLQHO  $OH[DQGUH 0RQteiro, especialista em engenharia e segurança do trabalho, apresentou seu estudo,
que mostra o uso do ar comprimido como uma das prinFLSDLVIRQWHVGHUXtGRQDiUHD
hospitalar. Intitulado AvaliaomRH&RQWUROHGD([SRVLomRDR5XtGRHP$WLYLGDdes de Secagem de Materiais com Ar Comprimido,
o trabalho apresenta ações preventivas para a
saúde auditiva dos colaboradores. “Às vezes, com
medidas simples e poucos recursos, conseguimos

mas sim a implementação de um estudo detalhado,
TXHDSRQWHVROXo}HVHÀFD]HV
Sobre as palestras que compuseram o painel 2,
:LOVRQ +ROLJXWL GHVWDFRX VXD FDUDFWHUtVWLFD HVclarecedora. “Achei interessante a colocação do
SURIHVVRU 6DPLU TXDQGR SHUJXQWD ¶2 TXH p PDLV
importante, a atenuação ou o conforto no uso do
(3,"·(RSURIHVVRUIRLPXLWRFODURDRDÀUPDUTXH
o conforto é o mais importante, pois se o protetor
DXGLWLYR RIHUHFH D DWHQXDomR PtQLPD UHTXHULGD
HQWmR XVDU HVVH SURWHWRU GXUDQWH WRGR R SHUtRGR
necessário passa a ser fundamental, e os trabalhaGRUHVVyXWLOL]DUmRR(3,GHIRUPDFRQWtQXDVHHOH
for confortável”. Comentando os trabalhos apreVHQWDGRV R FRRUGHQDGRU GR SDLQHO DFUHVFHQWRX
“todo o trabalho vale a pena quando chegamos ao
ÀQDOGHSURMHWRVGHFRQWUROHGHUXtGRFRPRHVVHV
aqui apresentados, com uma redução robusta e
VLJQLÀFDWLYDQRVQtYHLVGHUXtGRµ

PAINEL 3: AGENTES QUÍMICOS

Nesse painel, os congressis-

WROHUkQFLDDH[HPSORGRFORURHFURPR

tas puderam acompanhar um
apanhado de palestras com
FRQFHLWRV WpFQLFRV H H[SHULências bem-sucedidas na avaliação e controle de agentes
TXtPLFRVDOJXQVGHOHVFDQFHUtJHQRV 2 FRRUGHQDGRU GHVses debates foi o presidente
da ABHO, Osny Camargo, que apresentou atua-

Em seguida, foi a vez do diUHWRUGD)XQGDFHQWUR5REVRQ
Spinelli, ministrar a apresentação &$5(; %UDVLO ([SRsição a carcinogênicos) - O
Papel do Higienista. &$5(;
RX &$5FLQRJHQ (;SRVXUH p
um sistema internacional que

lizações a respeito dos TLV®s&BEI®s referentes a
DJHQWHV TXtPLFRV PRVWUDQGR YiULDV VXEVWkQFLDV
que estão com proposta de revisão de limites de

tem por objetivo levantar daGRV FRQÀiYHLV VREUH R FkQFHU RFXSDFLRQDO FRP
base em um conjunto de informações relevantes
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VREUHSUHYDOrQFLDGHH[SRVLo}HVFDQFHUtJHQDVQRV

,$5& -DQDtQDIDORXGDVGLÀFXOGDGHVSDUDTXDQWL-

ambientes de trabalho.“A intervenção do higienista – tanto é que a higiene do trabalho é co-

ÀFDUDVH[SRVLo}HVMiTXHQmRKiURWLQDGHH[SRVLomRQDXQLYHUVLGDGHHRVGHVDÀRVSDUDFRQYHQ-

nhecida como ciência e a arte que não é médica,
PDV LQWHUYpP GLUHWDPHQWH QR LQGLYtGXR ² RFRUUH

cer os docentes da necessidade de substituição do
IRUPDOGHtGRQDFRQVHUYDomRGHSHoDVDQDW{PLFDV

HPGRLVWLSRVLQWHUYHQomRGLUHWDQDFRQGLomRGH

“A principal mensagem do nosso trabalho é a persistência. A área de segurança, de higiene ocupa-

WUDEDOKRHDRXWUDLQGLUHWDQDTXHVWmRGDVD~GH
GR WUDEDOKDGRU QR ULVFR j H[SRVLomR GH DJHQWHV
nocivos. Então, nesse painel foi caracterizada a
relevância da participação do higienista no nosso
FRQWH[WR QR PXQGR GR WUDEDOKR +RMH QyV WHPRV
R GHVDÀR FRQWHPSRUkQHR TXH QmR p Vy IDODU GD
caracterização dos agentes de risco, mas também
YHURXQLYHUVRGDH[SRVLomRHPUHODomRDRVLQHUgismo que ocorre entre os agentes. Essa é uma
questão conhecida no meio acadêmico e ainda é
pouco praticada nas receitas de intervenção amELHQWDO 3RUTXH VH LQWHUYpP HP UXtGR FDORU UDGLDomR DJHQWH TXtPLFR ELROyJLFR PDV SRXFR VH
fala da intervenção e da associação, do sinergismo
dos agentes”, alertou Spinelli.
&RP D H[SRVLomR Alternativa
ao Uso de Formaldeído em
Laboratórios de Anatomia,
D HQJHQKHLUD TXtPLFD -DQDtQD &RQUDGR /LUD GD )RQVHFD
compartilhou um pouco do
trabalho que vem realizando
GHQWURGD81(63 8QLYHUVLGDde Estadual Paulista “Júlio de
0HVTXLWD )LOKRµ  $ HVSHFLDOLVWDIDORXVREUHDVSURSULHGDGHVGRIRUPDOGHtGR
VXEVWkQFLD FODVVLÀFDGD FRPR FDUFLQRJrQLFD SHOD
Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer
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FLRQDO p XPD iUHD HP TXH VH R SURÀVVLRQDO QmR
for persistente, resiliente mesmo, ele esmorece.
Então, temos de ir encontrando caminhos, convencendo as
pessoas a mudar de comportamento, a olhar de maneira
diferente para aquele comportamento antigo. Essa era
minha principal meta aqui,
trazer um pouquinho dessa
minha resiliência”, disse a
engenheira.
&RQFOXLQGR R 3DLQHO  +HOLRQ %DUERVD 3HGURVD
engenheiro de segurança do trabalho e técnico hiJLHQLVWDRFXSDFLRQDOFHUWLÀFDGRDERUGRXDImportância das Amostragens de Curtos Períodos para
$YDOLDomR2FXSDFLRQDO'H7UDEDOKDGRUHV([SRVWRV
ao Sulfeto de Hidrogênio em Estações de Tratamento de Água Produzida, projeto desenvolvido
QDFLGDGHGH0RVVRUy51´5HVROYHPRVID]HUHVVH
trabalho devido ao fato de o sulfeto de hidrogênio
VHUXPDJHQWHTXtPLFRSUHGRPLQDQWHQRSURFHVVR
GHH[WUDomRGHSHWUyOHRHGHYLGRDRSRWHQFLDOGH
risco que ele causa. É importante fazermos esse
trabalho, até para contribuir com a saúde da sociedade. Conseguimos alguns resultados preliminares, mas ainda há muito a ser ajustado”.

Revista ABHO / Edição 48 2017

ABH O 11º CBHO | 24º EBHO | Feira de Produtos

e Serviços de Higiene Ocupacional

&RPHPRUDomRH$JUDGHFLPHQWRV
O clima de descontração marcou a noite do primeiro dia de Congresso da ABHO, quando foi realizado
um coquetel que reuniu os apoiadores e patrocinadores com música, alegria e aplausos. “Esse é um momento muito especial, é um momento de agradecimento. Ao longo desses 24 anos de ABHO, posso dizer
TXHHVWHQmRpXPJUXSRGHDPLJRVGHDVVRFLDGRVPDVYLURXXPDIDPtOLD6mRFDULQKDVTXHWRGRDQRVH
HQFRQWUDPHWRGRDQRFRPHPRUDPRV)D]HPRVHVVHFRTXHWHOGHUHODFLRQDPHQWRHFRQJUDoDPHQWRGR
grupo e, a cada dia, estamos felizes, porque estamos vendo o grupo envelhecendo, pessoas novas chegando. E é necessário dar continuidade, porque a ABHO é uma coisa viva, dinâmica, precisa continuar”,
comentou Milton Villa, representante da Associação na BA e SE e mestre de cerimônias do 11º CBHO.
Antes de chamar os patrocinadores, Clarismundo Lepre, vice-presidente da ABHO, celebrou a particiSDomRGRVSUHVHQWHV´eLPSRUWDQWHQHVWHPRPHQWRDJUDGHFHUPRVDTXHPQRVDX[LOLDSDUDTXHQRVVD
feira aconteça junto com o evento. Obrigado a todos!”. E, entre uma salva de palmas, cada um dos patrocinadores foi presenteado com uma placa de agradecimento pela colaboração.

Representantes das empresas patrocinadoras do evento.
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Esse foi o tema das primeiras

6pUJLR *UDɛ PpGLFR WR[LFR-

palestras da manhã de terça-

logista, frisou a seriedade do

IHLUD   6RE D FRRUGHQDção de Valdenise Aparecida
de Souza, Vice-presidente
de relações internacionais da
ABHO, o painel discutiu sobre
o cuidado no manuseio dos
DJURTXtPLFRV H VREUH D QHcessidade da divulgação de
informações a respeito desse tema, principalmente para o pequeno produtor.
$WXDOPHQWHRXVRGHTXDOTXHUSURGXWRFDQFHUtJHno que apresente riscos de provocar mutações celulares e malformação de fetos é proibido no BraVLO $ PXGDQoD QD OHL  JHUD SROrPLFD
pois permitiria o uso de produtos nocivos à saúde,
desde que fossem seguidas as condições recomendadas. Em sua apresentação, Valdenise chamou
atenção para os riscos a que o pequeno produtor
ÀFD H[SRVWR FRP D PRGLÀFDomR GHVVD OHJLVODomR
$KLJLHQLVWDH[SOLFRXTXHQDVJUDQGHVHPSUHVDV
H[LVWH R GHSDUWDPHQWR GH +LJLHQH 2FXSDFLRQDO
que fornece equipamentos de segurança e orienta
sobre o manuseio correto do produto. Porém, o
pequeno agricultor não tem acesso a esses dados.
“Precisamos compartilhar essas informações, porque o uso indiscriminado é o que causa as lesões
nos pequenos agricultores”, alertou a higienista. E
FRPSOHWRX´QmRTXHUHPRVREDQLPHQWRQmRTXHremos o uso controlado, nós queremos o controle
do uso – o que é bem diferente. O agronegócio
está despontando, e é com base no compartilhaPHQWRGHLQIRUPDo}HVTXHYDPRVGHVPLVWLÀFDUR
DJURTXtPLFRµ



trabalho de informar sobre os
perigos que envolvem o maQXVHLR GRV DJURTXtPLFRV H D
necessidade de programas
que eduquem sobre a melhor maneira de utilizar esses
produtos. “Temos de mostrar
SDUD DV SHVVRDV TXH RV DJURWy[LFRV VmR SURGXWRV
TXtPLFRV VmR SHULJRVRV H GHYHP VHU WUDWDGRV
como uma substância capaz de produzir danos. E
que esses danos podem e devem ser evitados”.
Equilibrando a discussão, o
jornalista Nicholas Vital apresentou seu livro Agradeça os
DJURWy[LFRV SRU DLQGD HVWDU
vivo, em que apresenta o
DJURTXtPLFRFRPRXPLQVXPR
importante para o desenvolvimento da agricultura. Vital
H[SOLFRX TXH VH XVDGRV FRUUHWDPHQWH RV DJURWy[LFRV VmR PXLWR PDLV EHQpÀFRVGRTXHSUHMXGLFLDLV´(OHVDMXGDPDID]HUD
proteção da lavoura e a aumentar a produtividade
QRFDPSR,VVRVHUHÁHWHHPUHGXomRQRSUHoRGR
alimento. O Brasil está cada vez mais se consolidando como uma potência do agronegócio, e isso
JHUDULTXH]DSDUDRSDtVµ
Também compondo o painel, Mário Marcio dos
Santos, gerente de segurança e medicina do traEDOKR GD 8VLQD $oXFDUHLUD *XDtUD H PHPEUR GD
ABHO, falou sobre o dia a dia dos funcionários da
usina, ações de prevenção e do trabalho realizado na proteção dos trabalhadores pelo Grupo de
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6D~GH2FXSDFLRQDO *62 GR

LVVR SRUTXH QR *62 p HVVD D QRVVD PLVVmR GLV-

qual é presidente. Em sua
apresentação, incentivou a
busca pelo conhecimento.

seminar, divulgar informações e orientações para
DMXGDU RV QRVVRV SURÀVVLRQDLV H RV WUDEDOKDGRUHV

“Não guarde para si aquilo
que você tem de informação

nação, de forma geral”, concluiu.

das empresas que compõem nosso grupo e nossa

e orientação. que pode ajuGDU R SUy[LPR 6HPSUH GLJR

PAINEL 5: CONTRIBUIÇÃO PARA MELHORIA DA GESTÃO DA HIGIENE OCUPACIONAL

Os estudos e pesquisas apresentados nesse painel trou[HUDP VXJHVW}HV GH PHGLGDV
TXH SRGHP DX[LOLDU DV HPpresas na gestão da Higiene
Ocupacional. Mediando as
apresentações, o membro do
conselho técnico da ABHO,
0DULR)DQWD]]LQLDÀUPRXTXH
o painel proporcionou uma grande contribuição
SRU FRQWDU FRP SURÀVVLRQDLV GH GLIHUHQWHV iUHDV
“O conjunto do painel foi muito interessante, con-

balhador que tem contato com o radônio. “O objetivo, basicamente, é facilitar para as empresas
o gerenciamento dos riscos e saber se essa substância entra ou não na gama de agentes que vão
avaliar”, destacou Diego.

tribuiu de vários aspectos e pontos de vista diferentes e também teve uma boa participação da
audiência”, observou.

(IHWLYDHP6HJXUDQoD4XtPLca. O estudo teve o objetivo
de apresentar uma ferramenta simples, que agregue valor na prevenção, antecipação, reconhecimento e controle dos riscos
GRVSURGXWRVTXtPLFRVQDVHPSUHVDV6LOYDIULVRX
a importância de apresentar os dados de maneira
clara e simples no momento de propor as ações de
prevenção nas empresas. “Se os dados estiverem

'LHJR 'LHJXHV )UDQFLVFD HQgenheiro de segurança e mestrando em engenharia mineral, mostrou seu estudo sobre
o gás radônio em ambientes
de mineração. “A ideia é tentar estipular uma metodologia para as empresas saberem
previamente se precisam ou
QmR VH SUHRFXSDU FRP R UDG{QLRµ H[SOLFRX R SDlestrante. A pesquisa teve como objetivo avançar
com as medidas de prevenção de risco para o traRevista ABHO / Edição 48 2017

Sidnei da Silva, graduado em
engenharia ambiental, de
segurança e especialista em
Higiene Ocupacional, deu
continuidade ao painel com
seu trabalho sobre Gestão

complicados, não serão utilizados”.
1D VHTXrQFLD 7LDJR )UDQFLVFR *RQoDOYHV GLVFRUUHX VREUH RV GHVDÀRV GH SUHSDUDU XP 335$ QD
indústria farmacêutica. O higienista ocupacional
FHUWLÀFDGRHHQJHQKHLURGHVHJXUDQoDGHÀQLXVXD
SHVTXLVDFRPRXP´GLUHFLRQDPHQWRGHVDtGDVGR
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sistema. Os sistemas, em ge-

te destacou a necessidade de sistematizar as infor-

UDOWrPHQWUDGDVHVDtGDVDV
HQWUDGDVVmRRVGLDJQyVWLFRV
H DV VDtGDV VHULDP DV Do}HV

mações. “Às vezes, a empresa não consegue tirar
a pessoa daquele departamento, porque ela é a
mantenedora de determinadas informações. Com

para implementação dos programas voltados para a ges-

DVLVWHPDWL]DomRRSURFHVVRHDLQIRUPDomRÀFDP
RUJDQL]DGRVHDFHVVtYHLVRTXHGiPDLVDJLOLGDGH
ao trabalho e permite que o funcionário seja promovido ou transferido para outra unidade”.

tão da saúde dos trabalhaGRUHVµ H[SOLFRX ´&RP HVVH
WUDEDOKRIRLSRVVtYHOLGHQWLÀcar a relevância e a qualidade das atividades realizadas por higienistas ocupaFLRQDLVµ1RÀQDOGHVXDDSUHVHQWDomR*RQoDOYHV
reforçou a importância do higienista ocupacional.
´6RPRVSRXFRVVHSHQVDUPRVHPQtYHOQDFLRQDO
porém somos muito importantes nesse processo e
devemos sempre buscar a capacitação”.
Com formação em análise
de sistemas, Cloves Augusto
da Silva falou sobre como a
7, 7HFQRORJLD GD ,QIRUPDomR SRGHDMXGDUDPHOKRUDU
a gestão de informações na
área da HO. Apresentando a
TI como uma ferramenta de

)LQDOL]DQGR DV DSUHVHQWDo}HV
do painel, o perito judicial
Antonio Keh Chuan Chou discorreu sobre laudos periciais
como ferramentas de educaomR)RUPDGRHP(QJHQKDULD
4XtPLFD FRP HVSHFLDOL]DomR
em Engenharia de Segurança
e mestrado em Saúde Pública, o higienista ocupacional citou alguns casos e mostrou laudos que
ilustraram a necessidade de um especialista em
KLJLHQHDX[LOLDURWUDEDOKRGRMXL]HGRSHULWRHP
causas trabalhistas. Seu estudo de laudos teve o
“objetivo de discutir e fomentar o desenvolvimento de ferramentas e metodologias que ajudem os
SHULWRVQDFRQIHFomRGHODXGRVWpFQLFRVµH[SOLFRX

gestão de dados, o palestran-

PAINEL 6: GESTÃO DE MATERIAIS CONTENDO ASBESTO EM ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS

O último painel de terça-feira, 22 de agosto, abordou
a história da regulamentação
para o controle dos riscos, os
métodos de avaliação e medidas de substituição do amianto de forma prática. Embora
com propósitos técnicos, o
debate acabou sendo realizado, coincidentemente, na
VHPDQDHPTXHR6XSUHPR7ULEXQDO)HGHUDOFRQ

duziu julgamentos referentes a ações impetradas
por representantes da sociedade civil contra duas
OHJLVODo}HVUHODFLRQDGDVjH[WUDomRHXWLOL]DomRGR
DVEHVWRQRSDtVVXVFLWDQGRGLVFXVV}HVSROrPLFDV
algumas antigas, a respeito da proibição ou não,
desse mineral, utilizado em produtos como telhas
HFDL[DVG·iJXD YHMDGHWDOKHVQR%R[´$PLDQWRHP
debate no STF” 
A higienista ocupacional e mestre em EngenhaULD &LYLO 0DULD 0DUJDULGD 7HL[HLUD 0RUHLUD /LPD
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mediadora do painel, apresentou um panorama

DVVXQWR QD tQWHJUD FRP D 0DUJDULGD IDODQGR GR

KLVWyULFR VREUH D H[SORUDomR H D UHJXODPHQWDomR
GR DVEHVWR QR SDtV ´5HXQL RV SULQFLSDLV PDUFRV

histórico, eu me encarregando da parte das avaOLDo}HVHD-DQDtQDFRPSOHPHQWDQGRFRPRTXHp
feito na indústria”, concluiu.

históricos da evolução da mineração do amianto
no Brasil, assim como o conhecimento sobre os
primeiros casos de asbestose diagnosticados entre trabalhadores brasileiros e a legislação que
acompanhou a regulamentação sobre sua utilizaomRQRSDtVHPXPDOLQKDGRWHPSRGHDQRV
 µVLQWHWL]RXDHVSHFLDOLVWD$RÀQDOGH
sua apresentação, foi lida a posição da ABHO em
relação ao banimento do amianto, publicada na
5HYLVWD$%+2Q RXWGH] 
1D H[SODQDomR VHJXLQWH
Metodologia de Avaliação e
,GHQWLÀFDomR GRV $VEHVWRV a
KLJLHQLVWD RFXSDFLRQDO H TXtPLFD 5RVHPDU\ ,VKLL =DPDWDro detalhou as diferentes caUDFWHUtVWLFDV HQWUH RV JUXSRV
minerais da crisotila e dos
DQÀEyOLRVDOpPGHSDUWLFXODridades a considerar na coleWD GH DPRVWUDV GD SRHLUD GH DVEHVWR D H[HPSOR
GR WHPSR GH GXUDomR GD DPRVWUDJHP $R ÀQDO
5RVHPDU\UHIRUoRXDLPSRUWkQFLDGDSURWHomRFROHWLYDHGHXPDFXOWXUDGHPHOKRUDFRQWtQXDGHQtro das empresas. “Temos de preservar muito a
saúde do trabalhador, e isso vale para todos os
DJHQWHV(QWmRQRVVDPHWDQRVVRSULQFtSLRQRVVD
ética de trabalho é realmente fortalecer a higiene
ocupacional em todos os aspectos. Esse painel foi
interessante porque nós conseguimos abranger o
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Com a apresentação Boa Prática de Higiene Para a Gestão
de Amianto, na Remoção do
Agente Químico em Estruturas e Equipamentos, Janaina
Pessoa Oliveira, higienista
ocupacional, farmacêutica e
PHVWUH HP WR[LFRORJLD FRPSDUWLOKRX VXD H[SHULrQFLD H
soluções encontradas dentro da ALCOA, que possui um protocolo de trabalho com asbesto baseDGRHPUHFRPHQGDo}HVGD26+$ DJrQFLDQRUWH-americana responsável pela área de Segurança
H 6D~GH 2FXSDFLRQDO  ´$FUHGLWR TXH R DPLDQWR
GHYHVHUVXEVWLWXtGRVHPSUHTXHSRVVtYHOHGHYH
ser removido das instalações. Essa apresentação
foi para despertar esse olhar nas instalações remanescentes que ainda podem ter a presença do
asbesto, e que as pessoas, às vezes, não reconhecem. Então, foi esse o alerta que dei, sobre
as estruturas e equipamentos que podem conter
amianto, que estão lá remanescentes desde quanGRIRUDPXWLOL]DGDVµGLVVH-DQDtQD(FRPSOHWRX
“Estou muito feliz por ter feito essa participação
no congresso e poder compartilhar as informações
e as metodologias que temos para remediar o risFR3RUTXHVHJXQGRD15pSUHFLVRUHPRYHUR
amianto, mas a norma não menciona como. E isso
é bem importante.”
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$PLDQWRHPGHEDWHQR67)
5HIRUoDQGRDDWXDOLGDGHGRVWHPDVDERUGDGRVQR;,&%+2RSDLQHOTXHWUDWRXGRDVEHVWRRFRUUHXQD
YpVSHUDGRMXOJDPHQWRSHOR67)GHGXDVOHJLVODo}HVDUHVSHLWRGRXVRRXQmRGDÀEUD²D/HL)HGHUDO
GHTXHGLVFLSOLQDDH[WUDomRLQGXVWULDOL]DomRXWLOL]DomRFRPHUFLDOL]DomRHWUDQVSRUWHGR
DVEHVWRHGRVSURGXWRVTXHRFRQWHQKDPEHPFRPRGDVÀEUDVQDWXUDLVHDUWLÀFLDLVGHTXDOTXHURULJHP
XWLOL]DGDVSDUDRPHVPRÀPHD$', $omR'LUHWDGH,QFRQVWLWXFLRQDOLGDGH 63TXHTXHVWLRQDYDD
/HL(VWDGXDOUHVSRQViYHOSHODSURLELomRGRXVRGHDPLDQWRQR(VWDGRGH6mR3DXOR1RGLD
GHDJRVWRR6XSUHPRMXOJRXLPSURFHGHQWHD$',63PDQWHQGRDSURLELomRQRHVWDGRSDXOLVWD
&LQFRPLQLVWURVFKHJDUDPDFRQVLGHUDUTXHDOHJLVODomRIHGHUDOIHUHD&RQVWLWXLomRSRUpP
QmRKRXYHTXyUXPVXÀFLHQWHSDUDTXHHODIRVVHGHIDWRGHFODUDGDLQFRQVWLWXFLRQDO
3DUDDKLJLHQLVWDRFXSDFLRQDOHFRRUGHQDGRUDGR3DLQHO0DULD0DUJDULGD7HL[HLUD0RUHLUD/LPDRYDORU
dos debates sobre o amianto durante o Congresso resultou na possibilidade de agregar informações aos
KLJLHQLVWDVSDUDPHOKRUFRPSUHHQVmRGRFHQiULRGRDVEHVWRQR%UDVLO´2SDLQHOGHL[RXEHPFDUDFWHULzado que o controle do uso do amianto é requerido, seja na sua mineração, na utilização em processos
HSURGXWRVLQGXVWULDLVRXQDVXDUHPRomRGHLQVWDODo}HVHGHVWLQDomRÀQDO(YLGHQWHPHQWHXPULVFR
que pode ser comparado a tantos outros, mas que tem merecido atenção especial dos legisladores, das
HQWLGDGHVHGRVSURÀVVLRQDLVTXHWUDEDOKDPQDSUHYHQomRGDVGRHQoDVRFXSDFLRQDLVHPHVSHFLDOSHOR
SRWHQFLDOGHFDXVDUFkQFHUQRVWUDEDOKDGRUHVH[SRVWRVDVXDVÀEUDVUHVSLUiYHLVQRVORFDLVGHWUDEDOKRµ
H[SOLFRX0DUJDULGD
(PHGLomRDQWHULRUGHVWD5HYLVWD QGHRXWGH] RSUHVLGHQWHGD$%+22VQ\&DPDUJRHVFUHYHXRHGLWRULDOHPTXHFRPHQWRXDYLVmRGDHQWLGDGHVREUHREDQLPHQWRGRDPLDQWR2WH[WRUHVVDOWD
TXHRVSULQFtSLRVTXHUHJHPDVDWLYLGDGHVGRKLJLHQLVWD DQWHFLSDomRUHFRQKHFLPHQWRDYDOLDomRHFRQWUROHGHDJHQWHVDPELHQWDLV SUHYHHPDVXEVWLWXLomRGHPDWHULDLVWy[LFRVSRURXWURVPHQRVSUHMXGLFLDLV
à saúde dos trabalhadores. Essa substituição é proposta nas fases de antecipação e reconhecimento do
ULVFR²TXHSRUYH]HVGHSHQGHGHIDWRUHVH[WHUQRVjVDWLYLGDGHVGRVSURÀVVLRQDLVGH+21DVXDLPSRVVLELOLGDGHRKLJLHQLVWDGHYHDSUHVHQWDURXWURVPHLRVGHFRQWUROHGDH[SRVLomR
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PAINEL 7: VIBRAÇÃO

Práticas de avaliação e análi-

)DELR 3UDGR HQJHQKHLUR GH

VHVGHLQÁXrQFLDGHYLEUDomR

materiais e especialista em

GH FRUSR LQWHLUR 9&,  IRUDP
os tópicos que compuseram o
SDLQHO  1D PDQKm GH TXDUWDIHLUD GHDJRVWR~OWLPR
GLD GH FRQJUHVVR  SURÀVVLRnais especializados em HO e
SST, sob a coordenação do
Vice-presidente de administração da ABHO, Cla-

engenharia de segurança de
trabalho, seguiu com o painel
apresentando sua Análise da
LQÁXrQFLD GR WHUUHQR VREUH
a vibração de corpo inteiro
aplicado à saúde dos motoristas de ônibus de Jacareí/
SP([LELQGRDPHWRGRORJLDHRVPDWHULDLVXVDGRV

rismundo Lepre, reuniram-se para tratar questões

na avaliação de três diferentes tipos de estrada

HQYROYHQGRWUDEDOKDGRUHVH[SRVWRVjYLEUDomR

DVIDOWR SDUDOHOHStSHGR H WHUUD  3UDGR ÀQDOL]RX
sua apresentação com a conclusão de que “o risco
de vibração de corpo inteiro pode, por si só, prejudicar os motoristas, provocando danos como a
lombalgia, independentemente do outro fator de
risco – o estresse postural”.

O higienista ocupacional cerWLÀFDGR -RVp &DUORV /DPHLUD
Ottero iniciou as apresentações falando sobreA Prática
da Avaliação Quantitativa de
Vibração Frente aos Novos
$QH[RV GD 15 H 15. O
PHPEUR GD $%+2 H[SOLFRX D
importância de tratar sobre o
assunto no congresso. “Esse é um tema novo no
Brasil – novo em termos de importância –, pois
era pouco procurado pelos empregadores e pelos
WUDEDOKDGRUHVWDPEpP$SDUWLUGHDSUR[Lmadamente, é que passou a ser mais procurado
devido aos alertas que a sociedade demonstra,
com a preocupação sobre lesões de coluna e lesões musculares. E, desde aquele ano, a vibração
passou a ser um agente importante e a ter maior
GHPDQGDµ FRQWRX /DPHLUD GHL[DQGR XP UHFDGR
para os higienistas. “Pessoal, estude! Estude para
aprimorar o conhecimento, fazer um banco de dados de conhecimento e aprimorar nosso trabalho”.
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Na sequência, o higienista
ocupacional e diretor técnico da Triadd Consulting, Lucas Diniz, discorreu sobre VCI
SDUD GHÀQLomR GD YHORFLGDde ideal de trabalho de máTXLQDV GH FROKHLWD ÁRUHVWDO
6NLGGHU &RPRREMHWLYRGH
indicar as melhores condições
de operação de máquinas de colheita, sem ultraSDVVDURVOLPLWHVGHH[SRVLomRRFXSDFLRQDORWUDbalho de Diniz foi baseado na análise do terreno,
do tipo de operação e do estado de manutenção
e conservação da máquina. Durante a apresentaomRRSDOHVWUDQWHIH]XPDUHVVDOYDDRVSURÀVVLRnais higienistas quanto ao tempo de medição para
calcular o VDV. “Eu ainda vejo relatórios de vibração com tempos de medição muito curtos. Temos
GH GHVPLVWLÀFDU DTXHODV DYDOLDo}HV GH YLEUDomR
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GHPLQXWRV(PXPWHPSRPXLWRSHTXHQR
a projeção e o cálculo não apresentam conformidade do resultado”. Ao término da apresentação,
Diniz fez um agradecimento especial a José MaQXHO*DQD6RWR´XPDKRPHQDJHPDRVHQKRUTXH
é meu mentor há muitos anos. Muito obrigado!”.

QDDSUHVHQWRXRVPpWRGRVGHDYDOLDomRGHH[SRsição à VCI e os cálculos que fornecem dados emStULFRV ´)L] XP WUDEDOKR TXH OHYDVVH HOHPHQWRV
SDUDRMXL]MXOJDUGHIRUPDMXVWDµH[SOLFD$HQJHnheira comentou que o tema é pouco trabalhado
SHORV KLJLHQLVWDV H ÀFRX VDWLVIHLWD HP SDUWLFLSDU
desse painel, pautado pela vibração. “O congresso

Abordando a temática, avaOLDomR GH H[SRVLomR j 9&,
para elaboração de laudo pericial, Juliana Tetti Gomes foi
FRQYLGDGD D ÀQDOL]DU R SDLQHO(QJHQKHLUDTXtPLFDSyV-graduada em segurança do
trabalho e MBA em Gestão e
Tecnologia Ambientais, Julia-

da ABHO é uma oportunidade para todos os hiJLHQLVWDVRFXSDFLRQDLVGRSDtVVHDWXDOL]DUHPHP
relação às novas metodologias de monitoramento,
jV GLÀFXOGDGHV TXH RXWURV FROHJDV  WrP H jV VRluções que eles encontram para esse desenvolvimento de trabalho. Além disso, é um fórum muito
importante de networking para todos os colegas”.

PAINEL 8: ATUALIDADES

Inovação é a palavra certa
para referenciar as palestras
que compuseram esse painel, realizado na manhã de

cessos produtivos, e também em relação ao papel
social que a Higiene do Trabalho tem, no sentido
de proteger os trabalhadores, tanto do ponto de
YLVWDGDVD~GHTXDQWRGRSRQWRGHYLVWDMXUtGLFRµ

TXDUWDIHLUD  GH DJRVWR 
Especialistas de empresas e

DYDOLRXRFRRUGHQDGRUGR3DLQHOPpGLFRGRWUDEDOKR0DXUR'DYLG=LZLDQ

entidades públicas e privadas
levaram novidades e aprimoramento para os congressistas, apresentando, sob o prisma da Higiene Ocupacional, temas como nanotecnologia, chumbo e
tecnologias emergentes que deverão ser, em breve, agregadas a respiradores.



“A ABHO, por meio do seu congresso, mais uma
vez atendeu plenamente a seu objetivo de fomentar e divulgar a HO nos seus mais variados aspec-

'XUDQWHVXDH[SODQDomR$UOLQH$UFXULTXtPLFDHGRXWRUD
HP)tVLFR4XtPLFDDWXDQWHQD
)XQGDFHQWURDOHUWRXRS~EOLco presente sobre os perigos
provenientes do comportaPHQWR GH QDQRSDUWtFXODV
citando a recomendação do
1,26+ ,QVWLWXWR 1DFLRQDO
para a Segurança e Saúde Ocupacional, agência

WRV 6HMDP WHFQROyJLFRV GH HQYROYLPHQWR FLHQWtÀFR VHMD QR DVSHFWR GH SUiWLFD GH H[HFXomR H

QRUWHDPHULFDQD SDUDTXHVHMDPXVDGRVSHORPHnos dois equipamentos para medição nesses casos

aplicação de processos de HO no dia a dia dos pro-

– um para medir a massa e outro para coletar
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R PDWHULDO SDUD DQiOLVH HP ODERUDWyULR D ÀP GH
DYDOLDUDIRUPDHRWDPDQKRGDSDUWtFXOD´4XDQGR
YRFr DERUGD XP DPELHQWH FRP QDQRSDUWtFXODV R
foco da Higiene tem de ser um pouco mais amplo
que fazer uma avaliação ambiental quantitativa e
FRPSDUDUFRPOLPLWHVSDUDDSDUWLUGDtDYDOLDUR
risco e propor medidas de controle. As nanoparWtFXODV WrP XP FRPSRUWDPHQWR PXLWR GLIHUHQWH
podem penetrar no corpo por outros mecanismos,
não só pelo trato respiratório. As formas de avaOLDomRGDVQDQRSDUWtFXODVSUHFLVDPVHUPXLWRPDLV
DPSODVQmRpVXÀFLHQWHVDEHUDSHQDVDTXDQWLGDGH GH QDQRSDUWtFXODVp QHFHVViULR WHU WRGD XPD
caracterização delas, saber se o ambiente já não
WLQKDQDQRSDUWtFXODVTXHYLQKDPSRUH[HPSORGH
XPDFRQWDPLQDomRH[WHUQDµGHWDOKRX$UOLQH
O segundo palestrante, higieQLVWD)UDQGVRQ5RGULJXHVFRmentou a Triagem com Swab
SDUD9HULÀFDU(VWUXWXUDVFRP
Chumbo. O trabalho consistiu na avaliação e adoção
de medidas de controle do
agente, tendo sido aplicado
em uma unidade da ALCOA
ORFDOL]DGD HP 6mR /XtV0$ 5RGULJXHV FRPSDUWLOKRX DV GLÀFXOGDGHV QD LGHQWLÀFDomR GR FKXPER
já que a substância não fornece sinais de alerta
para os trabalhadores. No entanto, é um agente
SRWHQFLDOPHQWH FDQFHUtJHQR H TXH HVWi QD UDL]
de doenças que atacam o sistema nervoso, como
o saturnismo. “Escolhemos a metodologia Swab,
ou cotonete, realizando uma avaliação qualitativa
do chumbo. Conseguimos bons resultados graças
ao envolvimento de uma equipe multidisciplinar,
FRPSRVWD SHOR WLPH GH (+6 6HJXUDQoD VD~GH H
PHLRDPELHQWH HRSHVVRDOGDPDQXWHQomRDOpP
GDSUySULDOLGHUDQoDGDHPSUHVDµH[SOLFRXRKLgienista.
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Em seguida, foi a vez de o
biólogo pós-doutorado em
7R[LFRORJLDHJHUHQWHGHSURjetos no Centro de Inovação
do SESI em HO, Sergio Noboru Kuriyama, discorrer sobre
VROXo}HV SDUD D H[SRVLomR D
92&V FRPSRVWRV RUJkQLFRV
YROiWHLV  2 HVSHFLDOLVWD UHlatou que, recentemente, o SESI criou oito centros de inovação na área de Segurança e Saúde do
Trabalho Brasil afora, e ele atua em uma dessas
XQLGDGHV HVSHFLDOL]DGD HP +2 H VHGLDGD QR 5LR
GH -DQHLUR5- ´)RUDP HVFROKLGRV VHJPHQWRV RX
iUHDVFUtWLFDVHP+2HVSHFLDOPHQWHFRPUHODomR
jiUHDGHH[SRVLomRDIXPRVPHWiOLFRVIRUPDOGHtGR H DR %7(; EHQ]HQR WROXHQR HWLOEHQ]HQR H
[LOHQR 3URSXVHUDPVHGLIHUHQWHVSURMHWRVGHQWUR
GHXPJUDQGHJXDUGDFKXYDÀQDQFLDGRSHOR6(6,
sugerindo soluções tanto na melhora do diagnósWLFR GD H[SRVLomR TXDQWR QD UHVROXomR GHVVD H[posição, em termos de diminuir ou mitigar essa
H[SRVLomR 'HQWUR GHVVH JUDQGH SURMHWR WHPRV
três linhas de pesquisa, uma em cada área, na
qual temos um parceiro-indústria envolvido, que é
um parceiro voluntário. Acessamos as instalações
desse parceiro para coleta de material biológico
dos trabalhadores e amostragem do ambiente, e
fazemos a correlação com o desenvolvimento de
metodologias ou materiais novos em nossos laboratórios. Assim, em uma das linhas de pesquisa,
estamos propondo a criação de novos materiais
à base de nanocompostos de carbono, para absorção de voláteis, o que seria uma solução para
DSOLFDUHP(3,VµH[SOLFRX.XUL\DPD
(QFHUUDQGR R SDLQHO &pOLD 5HJLQD &DPDVKL 6WDQder, procuradora regional do trabalho do Ministério Público do Trabalho em São Paulo, falou sobre
RV SULQFLSDLV GHVDÀRV SDUD R yUJmR QR FDPSR GD
SST e HO. Citando o conceito de meio ambiente do
WUDEDOKRGHÀQLGRFRPRXPFRQMXQWRTXHHQYROYH
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inclusive as normas para organização do trabalho,
&pOLDDOHUWRXVREUHRVSHULJRVGDÁH[LELOL]DomRGH
MRUQDGD SUHVHQWH QD 5HIRUPD 7UDEDOKLVWD ´(OD
tende a atrapalhar a aplicação das normas de SST,
SRLV SHUPLWH SRU H[HPSOR D ÁH[LELOL]DomR SDUD
DWLYLGDGHVLQVDOXEUHVµH[SOLFRX

suntos novos, em que a ciência ainda não tem

A procuradora também demonstrou preocupação com
a depressão laboral, que tem
acometido cada vez mais

SURFHVVRQHPSDUDRS~EOLFRH[WHUQRRVFRQVXmidores”, concluiu Célia.

FHUWH]D GRV PDOHItFLRV GH DOJXPD WHFQRORJLD
QRYDWHPRVGHDGRWDURSULQFtSLRGDSUHFDXomR
H[LJLQGR TXH TXHP FRORFD QR PHUFDGR SURGXWRVSRUH[HPSORFRPQDQRWHFQRORJLDJDUDQWDH
SURYHTXHRSURGXWRQmRWUDUiQHQKXPSUHMXt]R
nem para o trabalhador, que está envolvido no

trabalhadores brasileiros, e
com os riscos, ainda pouco
conhecidos, provenientes da
nanotecnologia. “Nesses as-

PAINEL 9: AUDITORIA ABHO PARA CURSOS DE CAPACITAÇÃO EM HIGIENE OCUPACIONAL

O último painel do 11º CBHO foi dedicado à apresentação do projeto desenvolvido pela ABHO para
auditar cursos de capacitação em higiene ocupaFLRQDO2VQ\&DPDUJRSUHVLGHQWHGD$%+2H[SOLcou que a auditoria é a melhor maneira de avaliar
os cursos oferecidos. “Sempre procuramos uma
forma de colaborar com os cursos, e a maneira
que entendemos de colaborar positivamente é
SRUPHLRGDDYDOLDomRGDTXDOLGDGHDYDOLDUVHRV
cursos estão fazendo aquilo que prometem e se
aquilo que prometem atende às necessidades do
SURÀVVLRQDOGH+LJLHQH2FXSDFLRQDO%DVHDGRVQLVso é que entendemos que essa contribuição poderia ser por meio da auditoria. Porque avaliação de
qualidade se faz por intermédio de um sistema de
DXGLWRULDµDÀUPRXGXUDQWHDDEHUWXUDGRSDLQHO
5HJLQD1DLWR1RKDPD%RUHOOLKLJLHQLVWDRFXSDFLRQDOFHUWLÀFDGDPHVWUHHPVLVWHPDGHJHVWmRLQWHJUDGDHDXGLWRUDOtGHUHVSHFLDOL]DGDHP+2DSUH-



sentou a proposta do processo de auditoria para cursos
de capacitação em higiene
ocupacional com carga horáULDPtQLPDGHKRUDV´$
auditoria promove a identiÀFDomR GH YXOQHUDELOLGDGHV
permitindo que a instituição
estabeleça planos de ação
adequados, que contribuDPSDUDDPHOKRUDFRQWtQXDDJUHJDQGRYDORUDRV
cursos de interesse. Como todo processo, temos
de estabelecer o critério de auditoria, isto é, o
FRQMXQWRGHSROtWLFDVSURFHGLPHQWRVRXUHTXLVLWRV
usados como uma referência na qual a evidência
de auditoria é comparada. É importante ressaltar
que esse critério será o protocolo ABHO, ainda a
VHUGHVHQYROYLGRSHODDVVRFLDomRµH[SOLFRX
O painel também foi composto por representantes
de quatro renomadas instituições, que apresentaRevista ABHO / Edição 48 2017
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UDP VHXV FXUVRV GH KLJLHQH RFXSDFLRQDO 5HQDWD

é realizada no campus de Li-

0DFKDGR H 9LFHQWH 7XFFL )LOKR IDODUDP VREUH RV
cursos de Segurança do Trabalho e Higiene Ocupa-

PHLUD FLGDGH ORFDOL]DGD D
FHUFDGHNPGH&DPSLQDV
63 ´eXPFXUVRLQWHQVLYRH

FLRQDORIHUHFLGRVSHOR/$&$6(0,1 /DERUDWyULRGH
&RQWUROHH6HJXUDQoD$PELHQWDO GD8QLYHUVLGDGH
de São Paulo. Os cursos são oferecidos na modalidade presencial e ensino à distância, e contam
com cerca de 40 professores que ajudam na construção, manutenção e o aprimoramento do material didático.
5HQDWD DVVHVVRUD H FRRUGH-

nosso objetivo foi concentrar
DVKRUDV²H[FHWRDVKRras de desenvolvimento do
WUDEDOKRÀQDO²GHMDQHLURD
dezembro, aos sábados, das
K jV K 1mR WHPRV
férias. Temos, é claro, a desvantagem de ser muito corrido, mas a vantagem de ocupar um tempo

QDGRUDGR/$&$6(0,1H[SOLcou a dinâmica do curso na
modalidade à distância. “O
aluno é acompanhado duranWH WRGR R FXUVR Ki LQVWUXWRUHV PXOWLPtGLD TXH UHDOL]DP
a tutoria com os professores
especialistas de cada disciplina. As atividades têm lugar na
própria plataforma, que conta com chatsHYtGHRV
Além dos encontros presenciais, em que ocorrem
as atividades, os laboratórios e as provas, é claro, com a participação dos professores em todos
RV PRPHQWRV GHVVHV HQFRQWURVµ FRQWRX 5HQDWD
“Nós acreditamos que essa iniciativa da ABHO é
válida e importante. Pretendemos colaborar no que for
SRVVtYHOSDUDTXHHODH[LVWD
seja um sucesso e traga importantes colaborações para
o mercado de cursos de HO”,
acrescentou Vicente Tucci,
assessor de coordenação do
LACASEMIN.

menor dos nossos alunos.” Para a parte prática,
o curso conta com parcerias das empresas InstruWKHUPH0TXHRIHUHFHPHTXLSDPHQWRVHVSDoRV
HSURÀVVLRQDLVSDUDIDODUVREUHPDQXVHLRGRVLQVtrumentos.

5HSUHVHQWDQGRD8QLFDPS/XL]&DUORV0LUDQGD-~nior, engenheiro de segurança do trabalho e professor de pós-graduação da instituição, falou dos
diferenciais oferecidos pelo curso da universidade.
&RPXPDFDUJDKRUiULDGHKDHVSHFLDOL]DomR

mos ainda palestras, seminários e minicursos que
promovemos dentro da escola politécnica”.
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Seguindo com as apresentações, Edna Madeira Nogueira
falou dos cursos oferecidos
SHOD 8)%$ 8QLYHUVLGDGH
)HGHUDO GD %DKLD  &RRUGHnadora do curso de HO, ela
DFUHGLWDTXHRVFXUVRVGHH[tensão oferecidos pela instituição criam demanda para
ações de capacitação na
comunidade e para o próprio curso de especialização. “Contamos com uma especialização em HiJLHQH2FXSDFLRQDOFULDGDHPWHPRVRFXUVR
GHH[WHQVmRHP+2SDUDWpFQLFRVTXHHVWiQD
WXUPDGHVHQYROYHPRVXPFXUVRHVSHFtÀFRSDUDD
Petrobras, em que houve duas turmas. E temos o
(5+2 (QFRQWUR5HJLRQDOGH+LJLHQH2FXSDFLRQDO 
TXHHVWiQDTXLQWDHGLomRDOpPGDFDSDFLWDomRGH
servidores, na qual já formamos cinco turmas. Te-

)LQDOL]DQGRRVGHEDWHVGR&%+2$LUWRQ0DULnho da Silva apresentou o curso de pós-graduação
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lato sensu de Higiene OcupaFLRQDOGD)(/80$YLQFXODGD
j )DFXOGDGH GH &LrQFLDV 0pdicas de Minas Gerais. O curso à distância se iniciou em
PDUoR GH  H WHYH DWp
DJRVWR GH   WXUPDV
Coordenador do curso, MaULQKRH[SOLFRXTXHRS~EOLFR
pGLYHUVLÀFDGRUH~QHSURÀV-

VLRQDLVGDViUHDVGDVFLrQFLDVGDVD~GHH[DWDV
VRFLDLVHKXPDQDVHWHPGHDOXQRVIRUDGR
estado de Minas Gerais. Sobre a plataforma em
que o curso é oferecido, Marinho observou que
as “possibilidades e a interação são mais intenVDV H HÀFD]HV QR HQVLQR j GLVWkQFLD GR TXH QD
aula prática”. Todavia, parte do curso também
conta com encontros presenciais, em que são realizadas as avaliações, aulas técnicas e práticas
com instrumentos.

INFORMAÇÃO TÉCNICA E OPORTUNIDADES
Feira de Produtos e Serviços fomenta troca de conhecimento e bons negócios entre os congressistas

&RPSOHWDQGR D H[SHULrQFLD GH DSUHQGL]DGR SURporcionada pelo 11º CBHO, foi realizada, simultaneamente ao congresso, a 24a )HLUD GH 3URGXtos e Serviços de Higiene Ocupacional. Este ano,
HPSUHVDVHHQWLGDGHVHQWUHSDWURFLQDGRUHVH
apoiadores do evento, prepararam seus estandes
para receber o público do Congresso, rever anti-

instrumento de atualização muito bom para qual-

gos clientes e conquistar novas parcerias. Entre
os principais pontos de interesse para participar
FRPR H[SRVLWRUDV DV LQVWLWXLo}HV FLWDUDP D HVpecialização dos congressistas e a qualidade do
evento como um todo.

“Os equipamentos estão com novidades muito
boas, equipamentos de medição e controle de riscos ocupacionais nos ambientes de trabalho. Então, a saúde do trabalhador está sempre em primeiro lugar, as discussões se dão todas em volta
GHVVHWHPDPDQXWHQomRHSUHYHQomRGDVD~GHGR
trabalhador. Isso é muito importante para o pro-

“Espero estar aqui todos os anos, porque é um


TXHUSURÀVVLRQDOTXHTXHLUDDWXDUFRPUHVSRQVDbilidade nessa área”, declarou Ivonete Melo Jaques, médica do trabalho da empresa SEMSO que
veio de Salvador/BA para participar do 11º CBHO.
Presente pelo oitavo ano no Congresso, Ivonete
GHVWDFRXDVLQRYDo}HVWUD]LGDVSHORVH[SRVLWRUHV
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ÀVVLRQDOGHVD~GHGRWUDEDOKDGRUSDUDRKLJLHQLV-

sibilidade de calibração com padrões rastreáveis

WDRFXSDFLRQDO)D]PXLWDGLIHUHQoDµ

RX DWp DFUHGLWDGRV SHOR ,10(752 ,VVR Gi PXLWR
PDLV FRQÀDELOLGDGH SDUD R HQVDLR H SDUD D HPpresa que está controlando esses respiradores”,

0DUFDQGRSUHVHQoDQDIHLUDKiVHWHDQRVD)DVter, empresa especializada em instrumentação
com sede em São Paulo/SP, considera o CBHO

detalhou Oliveira.

o evento mais importante do ano. “Temos aqui
muitos clientes, parceiros e amigos. Além do interesse comercial, contamos coma possibilidade de
adquirir e transmitir muito conhecimento. Acreditamos que conseguimos contribuir bastante, com
muita informação, novas tecnologias que sempre

Participando do evento desde a sua primeira edição, a SGS marca presença com seu portfólio de
VHUYLoRV&RPXPDH[SHULrQFLDGHPDLVGHDQRV
de atuação no mercado, a empresa atende a todo
o escopo de Higiene Ocupacional e Segurança do
Trabalho, oferecendo consultorias, análises e lau-

trazemos para cá, com muito entusiasmo”, disse
RGLUHWRUWpFQLFRGDFRPSDQKLD5HLQDOGR0RUHOOL
GH 2OLYHLUD 3DUD HVWD HGLomR GD IHLUD D )DVWHU
WURX[HWUrVOLQKDVGHGHVWDTXHGDVHPSUHVDV6.&
%UH2+' Occupational Health Dyanmics ´7URX[HPRVDOLQKDGD6.&OtGHUPXQGLDOHPWpFQLFDV
de amostragem de ar, que faz partedo dia a dia de
WRGRVRVSURÀVVLRQDLVTXHHVWmRDTXL(QWmRHVWDmos trazendo dois lançamentos, a bomba Pocket,
que é um modelo de bomba novo, touchscreen, a
PHQRU ERPED Mi FRQVWUXtGD ( XP FDOLEUDGRU GH
vazão com técnica inovadora, superleve e simples, para calibração de bombas de amostragem”.

dos. Carla Gomide, gerente comercial de HO da
empresa, comenta que o congresso permite o networkingHDSUR[LPDomRFRPRVFOLHQWHV´eQHOH
que nós, realmente, temos todos reunidos em um
único evento, trazendo sempre novidades e informações. O que para nós é bem importante”.

“Também somos distribuidores da Brüel&Kjær,
empresa dinamarquesa referência em instrumenWRV GH PHGLomR GH UXtGR H HVWDPRV WUD]HQGR R
iXGLRGRVtPHWURGDPDUFDTXHpXPHTXLSDPHQWRUHIHUrQFLDSDUDRVSURÀVVLRQDLVGDiUHD(SRU
último, temos aqui um ensaio de vedação quanWLWDWLYR SDUD UHVSLUDGRUHV IDFLDLV 2 4XDQWÀW p
um sistema para ensaio de vedação quantitativo,
que vem em consonância com a nova atualização
GR 335 3URJUDPD GH 3URWHomR 5HVSLUDWyULD  TXH
VDLXHP(OHIDFLOLWDGLPLQXLRWHPSRGHVVHV
ensaios no campo – o que conta muito, principalmente em grandes indústrias, que fazem centenas
HjVYH]HVDWpPLOKDUHVGHHQVDLRV24XDQWÀWWUD]
YiULDV YDQWDJHQV HP GLYHUVRV SRQWRV HP SUHFLsão, em custo e em tempo de teste. Além da posRevista ABHO / Edição 48 2017

Na área de serviços laboratoriais, a Solutech esteve mais uma vez presente, mostrando seus servioRVTXHVmRYROWDGRVSDUDD+LJLHQH2FXSDcional. “Estamos trazendo um serviço muito bom,
DFUHGLWDGR SHOR ,10(752 -i FRQVHJXLPRV QRVVD
quinta acreditação, ampliamos nosso escopo e estamos muito felizes”, celebrou a diretora da empresa, Mari Olivares.
O Laboratório UniAnalysis esteve presente em
mais um ano da feira, trazendo como novidade
D DFUHGLWDomR GD ,62  ´(VVD DFUHGLWDomR
é muito importante em relação à qualidade do
QRVVR ODERUDWyULRµ H[SOLFRX 6LPRQH =DQRQ HPpresária e proprietária da empresa. Com matriz
em São Bernardo do Campo/SP e escritórios em
%HOR+RUL]RQWH0*6HWH/DJRDV0*&XULWLED35
H3RUWR$OHJUH56R/DERUDWyULRRIHUHFHVHUYLoRV
GHDQiOLVHVTXtPLFDVHORFDomRGHHTXLSDPHQWRV
A empresa Chrompack, que também participa do
&%+2KiDQRVWURX[HFRPRQRYLGDGHXPPHGLGRU
GH YLEUDomR  EUDVLOHLUR´eXP PHGLGRUTXH
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faz duplo canal, permite monitorar tanto mãos e
braços como o corpo inteiro. E tem um GPS inte-

IUDQTXLDTXHUHPRVTXHRVSURÀVVLRQDLVGH+2VH
interessem pela nossa causa e tornem-se franque-

grado que possibilita mapear e mostrar quais os
pontos de risco da fábrica, ou até mesmo de uma

DGRV(VVDpXPDH[SHFWDWLYDJUDQGHTXHWHPRVµ
destacou ele.

HPSUHVDGH{QLEXVµGHWDOKRX5HLQDOGR6DQFKHV
do departamento comercial. A Chrompack é um
laboratório de calibração, em 2004 foi acreditada
SHOR,10(752HHPFRPHoRXFRPDIDEULcação de equipamentos no Brasil. “A ideia da empresa é nacionalizar todos os equipamentos de Higiene e Segurança do Trabalho”, concluiu Sanches.
EM EVIDÊNCIA
Também atuante nas medições em vibração, a Almont considera o Congresso uma oportunidade de
PDQWHUFRQWDWRFRPRVSURÀVVLRQDLVGDiUHDEXVFDUDWXDOL]Do}HVGHPHUFDGRGHL[DUDPDUFDHP
HYLGrQFLD H H[SRU RV SURGXWRV ´7HPRV R SUD]HU
de chegar aqui com todos os nossos equipamentos para mostrar. Sempre participamos de todas
as feiras do setor, de todos os eventos, e esse da
$%+2FRQVLGHUDPRVRSULQFLSDOµ DÀUPRX$QGUp
5RVDGD6LOYDVXSHUYLVRUGHYHQGDVGDFRPSDQKLD
A Almont está há 20 anos no mercado, com sua
linha de instrumentação e HO. Este ano, destacou um equipamento que mede o campo eletroPDJQpWLFR H PHGLGRUHV GH YLEUDomR VHP ÀR ´$
evolução dos equipamentos é não ter cabos, ter
PHQRVÀRVVHUHPSRUWiWHLVHPDLVOHYHVµVXEOLnhou André.
“Para nós da Ambientec, este é o evento mais importante do calendário de feiras das quais participamos. O nosso trabalho tem grande relação
com a Higiene Ocupacional, e esta é nossa casa.
Por isso que, todos os anos, somos patrocinadoUHVHDSRLDGRUHVµDÀUPRX3DXOR5REHUWRGH2OLYHLUD GLUHWRU H[HFXWLYR GD HPSUHVD H IXQGDGRU
da ABHO. A Ambientec é a primeira franquia do
Brasil em serviços de engenharia de segurança e
+LJLHQH 2FXSDFLRQDO ´7URX[HPRV R SURMHWR GH


+iTXDWURDQRVFRPRDSRLDGRUDD(XURÀQV$/$&
OHYRXFRPRGHVWDTXHSDUDDIHLUDGHVWHDQRDH[pansão do grupo no território nacional. “Nosso
GLIHUHQFLDO p R VXSRUWH WpFQLFR TXH GLYHUVLÀFDmos por região. Com isso, conseguimos atender
no Nordeste, em São Paulo e no Sul com a mesma
HÀFiFLDDSHVDUGHRODERUDWyULRVHVLWXDUQR5LR
*UDQGHGR6XOµH[SOLFRX,JRU%DUURFDFRQVXOWRU
FRPHUFLDOGDHPSUHVD$(XURÀQVpXPJUXSRIUDQcês que atua há mais de 20 anos no mercado, conta quase 220 laboratórios espalhados pelo munGR3HUWHQFHQWHDRJUXSRR/DERUDWyULR(XURÀQV
ALAC oferece serviços na área de HO.
Este ano, a Clean marcou presença na feira com
seus novos produtos da Casella de medidores de
UXtGR 0LOOHQD /DQ]RQH FRQVXOWRUD GH YHQGDV
contou que a novidade levou a empresa para uma
nova área de atuação. “A Clean está há 22 anos
no mercado, trabalha com a parte de Saúde e Segurança do Trabalho e Meio Ambiente, envolvendo
a qualidade da água e do solo. E estamos sempre
atentos às novidades que surgem, agora entramos
QHVVDSDUWHGHUXtGRWDPEpPµ
Prezando pela ética e a imparcialidade nos serviços prestados, a Total Safety é um laboratório
independente de calibração e ensaios. “Uma das
questões a que estamos dando ênfase é a nossa
independência como laboratório. Como não fornecemos equipamentos, nós nos tornamos um laboratório imparcial e isso tem um valor bastante
agregado do ponto de vista do cliente, porque
HYLWDPRVRFRQÁLWRGHLQWHUHVVHVµH[SOLFLWRX(Qrique Bondarenco, gerente técnico. A Total SafeW\WURX[HSDUDRVWUrVGLDVGHFRQJUHVVRXPQRYR
serviço de calibração. “Outra novidade é o campo
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OLYUHXPDH[WHQVmRHPTXHID]HPRVDFDOLEUDomR
GHPHGLGRUGHQtYHOVRQRURHPLFURIRQHVHPFDP-

empresa. “Acho o congresso muito importante,
porque você estabelece um contato direto com

po livre. Isso tem um valor agregado importante,
especialmente em medição na área ambiental e

as pessoas que têm foco em HO. Então, viemos, é
lógico, divulgar a marca, mas, além disso, viemos

impacto na vizinhança” contou Bondarenco.

mostrar como funcionam os instrumentos, quais
os novos lançamentos, para poder ajudar os higienistas no dia a dia. A Instrutherm é uma empresa
TXHHVWiKiDQRVQRPHUFDGRQRPHVPRORFDO
e tem o foco na HO e segurança do trabalho. TePRVPDLVGHLQVWUXPHQWRVHPOLQKDQDViUHDV
GH HOHWU{QLFD PHFkQLFD H ItVLFRTXtPLFDµ UHODtou Mollica.

Aproveitando o evento para trazer novidades, a
0DWUHODVXDPDUFDjLQRYDomR´6HPSUHWHPRV
QRYLGDGHV SDUD PRVWUDU 'HVVD YH] WURX[HPRV D
linha de serviços. Além da venda de EPIs, entraPRVDJRUDQRVHJPHQWRGHVHUYLoRVHWURX[HPRV
R ODQoDPHQWR M Connected Safety: Módulo de
Inspeção e Gerenciamento, que é uma plataforma
RQOLQHTXHID]DJHVWmRGH(3,VHQWUHJDWURFD
validade, vida útil, listagem de treinamento dos
funcionários, ensaios de vedação. A ideia é tirar
do papel tudo o que a empresa faz e colocar em
uma única ferramenta on-line, a que qualquer
pessoa tenha acesso, em qualquer momento e de
TXDOTXHUOXJDUµFRQWRX3DWUtFLR%HQWR6RDUHVHVpecialista de produto. Ele citou ainda duas inovao}HVRVHUYLoRGHSURJUDPDGHSURWHomRHHQVDLRV
de vedação, que contam com uma gama de proÀVVLRQDLV FDSDFLWDGRV SDUD ID]HU R 335 3&$ H R
HQVDLRGHYHGDomRTXDQWLWDWLYRDOpPGRVVHUYLoRV
em altura com treinamento de proteção, projetos
e consultorias para proteção em altura.
)2&$'2
Estreando com estande na feira, a Instrutherm
DSRVWRXQRUHFpPODQoDGRiXGLRGRVtPHWUR'26
 FRPR GLIHUHQFLDO SDUD R HYHQWR ´2 HTXLpamento incorpora três medições simultâneas,
FRQIRUPH DV QRUPDV GD 1+2 GD )XQGDFHQWUR H
WDPEpP SHOD 15 eXP LQVWUXPHQWR EDVWDQWH
interessante, compacto e muito leve, pesa apenas
J7DPEpPGLVSHQVDRXVRGHÀRVTXHDQWLJDmente precisávamos usar para fazer a leitura com
PLFURIRQH e Vy SUHQGHU R '26 GLUHWDPHQWH
QD ODSHOD GD URXSDµ H[SOLFRX &ULVWLDQR 0ROOLFD
engenheiro eletrônico e responsável técnico pela
Revista ABHO / Edição 48 2017

Também pela primeira vez na feira, a Incon, indústria sediada em São Carlos/SP, viu no evento uma
RSRUWXQLGDGHSDUDFRQKHFHUSURÀVVLRQDLVIRFDGRV
em Higiene Ocupacional. “Entramos no mercado
de HO e segurança do trabalho há três anos, e
observamos que que quem frequenta o congresso da ABHO é formador de opinião, são pessoas
TXHMiWrPH[SHULrQFLDQDiUHDHTXHVHULDPXP
público interessante para divulgarmos nossos produtos dentro do segmento”, contou Paulo César
Giglio, diretor da empresa. “Estamos trabalhando
no momento, comercial e tecnicamente com nosVRV FOLHQWHV FRP XP GRVtPHWUR DF~VWLFR 1RVVR
diferencial é que se trata deum produto fabricado
QR%UDVLO(PWHUPRVGHIXQo}HVRTXHRGLferencia de outros equipamentos é que possui um
PLFURIRQHFDSDFLWLYROLQHDU(OHPHGHXPDIDL[D
GHUXtGRGH+]D.+]7DPEpPDWHQGHVLPXOWDQHDPHQWHDGXDVQRUPDV1+2 1RUPDGH+LJLHQH2FXSDFLRQDOGD)XQGDFHQWUR H15(WHP
banda de oitava, que é a tendência desse tipo de
produto no mercado”, detalhou Giglio.
Sediada na capital paulista, mas com negócios
HVSDOKDGRVSHORSDtVDFRQVXOWRULDHVSHFLDOL]DGD
HP 3UHYHQomR GH 5LVFRV 2FXSDFLRQDLV 0HLR$Pbiente e Segurança Industrial Inerco esteve presente no CBHO, mais uma vez. “A importância de
participarmos, ano após ano, é nos manter atua
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lizados na área de HO e segurança. Sempre surge

tão, o interesse no congresso, para nós, só tem

um tema diferente, ou até um mesmo tema com
aprimoramento diferente para as pessoas mais
H[SHULHQWHVTXHHVWmRDTXLRVFRQJUHVVLVWDVHSDlestrantes. Então, é para aprimorarmos mesmo o
conhecimento e nos mantermos atualizados”, re-

crescido. Aqui, o resultado sempre é bom, entendemos que aqui é uma ótima vitrine para nosso

sumiu Maria Aparecida Matos, que atua no Departamento Comercial. “Estamos com grandes projetos junto à Petrobras, trabalhando embarcados,
QD SDUWH GH DYDOLDomR GH UXtGR RɜVKRUH. Temos
XPD HTXLSH TXH ÀFDHP 0DFDp5- 6DQWRV63H
%$8PGHVVHVSURÀVVLRQDLVDFDERXGHGHVHPEDU-

América Latina e responsável pelo escritório no
%UDVLO/HDQGUR$VVLV0DJDOKmHVWDPEpPHQ[HUJD
R&%+2FRPRXPDPELHQWHSURStFLRSDUDDFRQquista de novos clientes e parcerias. “A ABHO é
um grupo seleto de higienistas, então são pessoas
que estão buscando aprimoramento, conhecimen-

FDUQDVH[WDIHLUD GHDJRVWR HVSHFLDOPHQWH
para participar do congresso”, completou ela.

WR VmR SURÀVVLRQDLV GH DOWR QtYHO 2 FRQJUHVVR
reúne as melhores cabeças, as empresas que estão buscando um diferencial. Então, vemos isso
FRPR XPD ERD RSRUWXQLGDGH GH H[SRVLomR SDUD
nossa marca e também uma oportunidade de rever clientes, fazer networking e conhecer novas
SHVVRDVeSRULVVRTXHHVWDPRVDTXLµH[SOLFRX
citando as parcerias com clientes como o foco da
empresa no Brasil. “A Analytics é uma empresa
PXLWR IRFDGD QD SDUWH GH DQiOLVHV TXtPLFDV H
FRPLVVRDMXGDPRVQRVVRVFOLHQWHVDID]HUXPH[celente trabalho lá na ponta. Estamos destacando, principalmente, nossa produção de conteúdo
QDV GLYHUVDV PtGLDV VRFLDLV H PHLRV HOHWU{QLFRV
Queremos ajudar as empresas a fazerem um bom

No campo dos softwares, que vêm se popularizando nos últimos meses impulsionados pela necessidade de um correto preenchimento do e-Social, a
feira contou com a Easy System. “Nosso produto
pXPVLVWHPDSDUDJHVWmRGD+27HPRVMiXQV
anos de produtos no mercado, mas nossa intenção foi mudar um pouco esse conceito do mercado
ocupacional, trazendo para as empresas a gestão
dos dados ocupacionais. O diferencial do nosso
SURGXWRpHVVHFRQVHJXLUSURSRUFLRQDUjVHPSUHsas, por meio do Business Intelligence – uma ferramenta de gestão –, colher os dados do sistema
e dar as informações de que eles precisam e que
não tinham até o momento, em outro sistema”,
VDOLHQWRXRGLUHWRUGH7, 7HFQRORJLDGD,QIRUPDomR &ORYHV$XJXVWRGD6LOYD
VITRINE
Apesar de estarem pela primeira vez com um esWDQGHQDIHLUDHOHH[SOLFDTXHMipRWHUFHLURDQR
que participa do Congresso. “Cada vez mais, sentimos o interesse maior do pessoal das empresas
em softwares, tem crescido muito esse mercado.
Hoje é o primeiro dia de evento, e já tivemos um
grande número de visitantes, todos preocupados,
querendo entender mais sobre nosso produto. En40

produto”, reconheceu Silva.
O Gerente de novos Negócios da Analytics para a

serviço de HO, então convidamos todas elas a entrarem em nossa fanpageQR)DFHERRNVHJXLUQRVVR,QVWDJUDPHVHLQVFUHYHUHPQRVVDQHZVOHWWHU
pois assim vão receber conteúdos direcionados
na área de HO, para ajudá-los a se desenvolver,
sempre pensando em um serviço de qualidade lá
na frente. A Analytics veio aqui para formar parcerias, ajudar essas empresas a ganhar dinheiro.”
3DUFHLUD GD$%+2 GHVGH VXD IXQGDomR D )XQGDcentro tem como missão fomentar conhecimento
na área de Segurança e Saúde no Trabalho e Meio
Ambiente. A instituição desenvolve projetos que
disseminam pesquisas, estudos, cursos, palestras,
seminários, congressos e workshops em sua maRevista ABHO / Edição 48 2017
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triz, na capital paulista, nos 11 estados em que

em SST. “Desde o primeiro Congresso da ABHO,

HVWiSUHVHQWHHWDPEpPQR'LVWULWR)HGHUDO

a Proteção sempre esteve presente, por acreditar na importância da entidade e deste evento,
que é referência nacional na área prevencionista.

´$ SDUFHULD GD )XQGDFHQWUR QHVWH  &RQJUHVVR
Brasileiro de Higiene Ocupacional, com estande
divulgando nossas publicações e, sobretudo, marcando presença com curso e palestras dos nossos
pesquisadores renomados, vai ao encontro do
REMHWLYR GR &RQJUHVVR TXH p D WURFD GH H[SHULências e conhecimentos na área de prevenção e
controle dos riscos ambientais”, declarou Leonice
da Paz, presidente da instituição – que completa
DQRVQHVWHPrVGHRXWXEUR
$ IHLUD WDPEpP FRQWRX FRP R DSRLR GD 5HYLVWD
Proteção, prestigiada publicação especializada
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A qualidade técnica dos congressos da ABHO tem
servido de instrumento de melhora da higiene no
Brasil, e a qualidade do público que participa do
evento o transforma em uma iniciativa fundamental. Queria parabenizar a ABHO e seus diretores
pelo trabalho desenvolvido ao longo de mais de
20 anos em prol da prevenção, com destaque para
seu congresso e a publicação da versão brasileira
do manual com os limites de tolerância da ACGIH®, um instrumento fundamental para quem
WUDEDOKD QD iUHDµ DÀUPRX R GLUHWRU GR *UXSR
3URWHomR$OH[DQGUH*XVPmR

41

ABH O 11º CBHO | 24º EBHO | Feira de Produtos

e Serviços de Higiene Ocupacional

42

Revista ABHO / Edição 48 2017

