
11º CBHO | 24º EBHO | Feira de Produtos 
e  Serviços de Higiene Ocupacional

Revista ABHO / Edição 48 2017

ABHOABHO

AMPLIANDO CONHECIMENTOS
Cursos pré-congresso oferecem aprimoramento a profissionais iniciantes e experientes

A já tradicional programação pré-congresso não 
poderia faltar nesta 11a edição do CBHO. Este ano, 
a ABHO preparou seis cursos variados, com carga 

minha grande satisfação por conseguirmos, mes-
mo em mais um ano de crise, constatar que ain-
da contamos com uma presença interessante em 
termos de salas de aula quase cheias, o que im-
pulsiona em um número bom de participantes no 

-

palestrantes, mas quem abrilhanta, realmente, 
cada um desses eventos, é a plateia, o público que 
comparece”, disse o Vice-presidente de Educação 

Jaques. A grade consistiu em conteúdos mais ro-

do Curso 2 – Ventilação Industrial como Medida de 

4 – Proteção Acústica de Máquinas e Equipamentos 
-

à Higiene Ocupacional e à Estratégia de Amostra-

Para Jaques, o mercado de trabalho para os hi-
gienistas ocupacionais está em alta, fazendo com 

-
pecializar e aprofundar seus conhecimentos. “E 

-

ra dos escopos de contratação vêm aumentando, 
e as empresas que não estão muito capacitadas 

que todos prestem um serviço melhor. Quem ga-
nha com isso é o trabalhador que está lá no chão 
de fábrica. Um segundo ponto é que, apesar de al-
guns 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 empre-
gadores acabam sendo obrigados a cumprir essas 
leis. Para cumprir a lei, precisam contratar higie-

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”, 

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 le-
vantamento ambiental, mas ainda era um pouco 

para o campo agora, depois do curso, vamos ter 

técnico de segurança da empresa C&M Engenha-
ria, Consultoria e Assessoria. Ele saiu da cidade de 
Campinas, no interior de SP, para aprender mais 

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.

Por Priscilla Nery e Andressa Alves*

(*) Jornalistas
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-
bientais, mas, também, o metabolismo envolvido 

maioria dos casos, tratado de forma simplista e, 
-

ca. E, pior. Por desconhecimento, em muitas oca-
-

vidade desnecessários durante o dia de trabalho, 
onerando a empresa e sendo insuportável para o 
trabalhador a médio e longo prazo. Há interpre-

metabólicas. Assim, a avaliação é bastante traba-

do trabalhador, sem impor limitações que inviabi-
lizem o trabalho, com repercussões, inclusive, na 
sua própria produtividade. Os higienistas partici-

que muitas vezes é desconsiderada nos trabalhos 
de higiene relacionados ao calor”, esclareceu a es-
pecialista.

Irene disse, ainda, que muitos participantes do 
curso têm, em seu dia a dia, uma atuação na ava-
liação e controle de calor. “Nessa turma, muitos 

-
giene 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 

-
blicada 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.

RUÍDO

No segundo e terceiro dias do Curso 1, os alunos 
-
-
-

-

-
-

-

amostras.

Este módulo foi ministrado pelo técnico de segu-
rança, higienista e engenheiro Lucas Diniz da Silva, 

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 saú-
de do trabalhador. Então, é um dos protocolos de 
cuidados com a saúde do trabalhador mais impor-
tantes no cenário empresarial. A clareza do tema 

correta de estudar esse agente nos ambientes de 
trabalho e propor medidas que possam controlar 

A união entre teoria e prática, aliada à qualida-
de do curso, arrancou elogios de alunos como o 

-
do, de Arujá/SP. “Isso que a ABHO está fazendo, 
futuramente vai gerar um ótimo resultado entre 
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-
cer, 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 

-

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 ser-

higienistas. Então, estou sentindo uma diferença 
muito grande, os empresários querendo essa mo-

-
ba, 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 

-
bém com carga horária de 40h], e agora parti para 

melhorar meu trabalho”, sintetizou.

VIBRAÇÃO

-
genheiro de Segurança do Trabalho e higienista 

-
tero falou sobre os conceitos básicos de vibração 
ocupacional, em especial os avanços que a legis-
lação brasileira adotou nos últimos tempos, mais 

-
posição à vibração. “Esse é um assunto que está 
deslanchando há pouco tempo no Brasil. Antes, 
não se fazia avaliação de vibração, porque pou-
cas pessoas conheciam a área, não havia os equi-
pamentos que há hoje, as empresas não sabiam 
que era importante fazer. Hoje, com o avanço da 

-
do conhecimento da necessidade de fazer essas 
avaliações, tanto qualitativas quanto quantitati-
vas, e há uma procura muito grande por parte dos 

-
des. Então, procuram os cursos complementares. 
A ABHO proporciona isso nos mais diversos seg-

docente.

Curso 1 – Agentes Físicos: A prática das avaliações de calor, ruído e vibrações (40h)
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Curso 2 – Ventilação industrial como medida de proteção coletiva de engenharia (16h)

VENTILAÇÃO

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

de projeto de ventilação industrial em sistema de 
ventilação geral por diluição e em sistema de ven-

tratados aspectos práticos de como manter, medir 

de ventilação, tanto geral, por diluição, como por 

Especializado em ergonomia, com mestrado em 
engenharia de produção, segurança e higiene ocu-
pacional, e doutorado em engenharia de produ-
ção, Caporali é coordenador do Programa de Mes-
trado em Higiene Industrial na Universidade de 

-
so, que “ventilação industrial é uma das manei-

equipamentos de proteção coletiva, principalmen-

que são equipamentos que coletam contaminantes 

na fonte de emissão e evitam, se bem projetados, 

Aluno do curso, Neil McManus, higienista ocupa-
-

para os participantes e comentou sobre o conte-

tipo de conteúdo há muitos anos na Universidade 
de Toronto, quando estava estudando HO, e me 

-
gem de apresentar esse assunto em dois dias em 
um congresso deste tipo”.

A busca pelo aprimoramento motivou Silvio Apa-
recido Alves, engenheiro de minas, segurança do 
trabalho e higienista ocupacional, a participar 

-
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 

ventilação, a forma e os equipamentos adequados 
a cada situação”, contou Silvio, que veio de Vazan-
te/MG para assistir às aulas e participar do CBHO.
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ATUALIZANDO

-

-

realizado entre 19 e 20 de agosto. “É essencial a 
-

balhadores no ambiente de trabalho, evitar que 
-

a máscara melhor, que vai dar mais proteção ao 
trabalhador. Então, temos a esperança, passando 

-
nais em geral levem essa consciência, de como 
aplicar o Programa de forma correta. Porque o 
trabalhador, ao usara máscara de forma incorreta, 

Durante o primeiro dia de curso, Vladimir abordou 
as técnicas para uma adequada avaliação e escolha 

foi a vez Wilson Holiguti, higienista ocupacional 

ABHO, comentar as novidades. “Acho que a grande 

fala sobre a avaliação qualitativa de fatores de 

antes só era aceito o método quantitativo, no qual 
é requerida a coleta e análise de amostras para 
mensuração das concentrações dos contaminantes 

-
dor mais apropriado. Agora foi introduzida, com 

como Método de Bandas de Controle. É uma ava-
liação facultativa, mas uma ferramenta que am-

“Vou levar esse aprendizado para meu trabalho. 
Nossa cliente está iniciando o processo do Progra-

as mudanças, e vamos tentar aplicar nessa gran-
de siderúrgica, que é a Thyssenkrupp. Eu estou 
com a parte de HO, mas a empresa está iniciando 

-
vas, entendimento do programa, conhecimento 
dos equipamentos”, adiantou o engenheiro de se-
gurança Edison da Silva, que presta serviço para 

-
nista 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, en-
tão tem tudo a ver com proteção respiratória. E 
a interpretação das mudanças atuais também se 

inclusive em sala de aula.”

Curso 3 – Proteção respiratória e as mudanças atuais (16h)
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com o Curso 4 – Proteção Acústica de Máquinas e 
-

al, ministrado pelo renomado professor Samir Ger-
ges, da Sociedade Brasileira de Acústica, reconhe-

-

-
-

o curso “ajuda os engenheiros e os técnicos res-
-

resumiu o docente. “O objetivo do curso é ensinar 
aos engenheiros e os técnicos responsáveisos con-
ceitos básicos, na área de segurança pela parte 

vibrações e, especialmente, como usar protetores 

auditivos e como escolher os melhores.”

Motivada pelas dúvidas que tinha na área, Sara 

-
nhecimento, mas também questionamentos. Eu 
cheguei aqui com muitas dúvidas e estão sendo 
esclarecidas. E estou adorando isso, o curso aten-

técnica em higiene. Sara também falou sobre sua 

sido proveitosa para mim”.

-

aplicará o conteúdo aprendido. “Posso repassar 
isso para meus alunos e para os servidores do 

-
dizado que estou recebendo aqui, poderei aplicar 
totalmente em campo”.



11º CBHO | 24º EBHO | Feira de Produtos 
e  Serviços de Higiene Ocupacional

Revista ABHO / Edição 48 2017 11

ABHOABHO

INTRODUTÓRIO

Com o objetivo de dar formação para os interessa-
dos em ingressar na área e para os que estão co-

-
údo programático baseado em orientações básicas 
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 

-

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 

-
do Costa a participar desse curso. De Ouro Bran-
co/MG, Costa veio pela primeira vez ao CBHO. “O 
professor Gana Soto é referência, estar com um 

destacou.

O segundo dia de curso foi dedicado às estratégias 

“Esse é um tema que continua sendo novidade, 
algo que os higienistas têm de conhecer e desen-

está cada vez mais sendo considerado pelos pro-

-
lho e em documentos do INSS. Então, “a conside-
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 seguran-

da curiosidade que tinha pelo assunto e elogiou 
o conteúdo. “É um curso de abertura para essa 

-
plicado. E, no dia a dia, aplicamos as técnicas de 
amostragem dos ambientes de trabalho para uma 

Curso 5 – Introdução à higiene ocupacional e à estratégia de amostragem de agentes ambientais (16h)
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Curso 6 – Informações de HO no preenchimento do PPP e do E-Social (8h)

EM ALTA

-
mento do PPP E do e-Social foi o que teve o maior 
número de alunos nesta edição do CBHO. Elogiada 
pelos estudantes, a docente Denise Nicacio Perei-

legislação previdenciária, trabalhar com os parti-
cipantes 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 principal-
mente da aposentadoria especial. O trabalho em 
condições especiais que vai culminar –ou não– na 

aposentadoria especial ou uma aposentadoria por 

relação ao e-Social, que tem uma dimensão enor-
me e também diz respeito aos higienistas ocupa-
cionais.”

“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 

-

-
ral. Então, eu vim para tentar aprender e passar 
para eles uma certa tranquilidade de como vamos 
agir daqui para a frente. E a Denise é da Petrobras, 
tem uma bagagem gigante nesse assunto, até por-
que trabalha em uma empresa que tem uma gama 

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 

Caroline Jaques.
Para Afonso Celso Santos Siqueira, engenheiro de 
segurança do trabalho e higienista ocupacional 

Horizonte/MG, o mais importante desse curso foi 
o acesso a informações sobre o e-Social. “A ideia é 

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 informa-
ções, aproveitando para atualizar os conhecimen-
tos. Esse aprendizado vai mudar alguns critérios 
do que fazemos hoje, elaboração dos laudos, pre-
enchimento do PPP, de algumas coisas que já fa-
zemos e entendemos que de forma equivocada. 
Vamos alterar processos e melhorar, para adequar 
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outros membros, preparei a prova e agora estou aplicando aos alunos, que estão sofrendo um pouco. O 

-

“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 

“Essa prova foi muito boa, bem ampla. Abrange uma área grande da Higiene Ocupacional, desde o con-

-

de Higiene Ocupacional de forma completa”, comentou.
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Durante a solenidade de 
abertura do 11º CBHO, ele 
destacou o que considera 

para o higienista ocupacional 
-

pectativa de que conheçam 

de todos os trabalhadores, 
Durante a solenidade de abertura do 11º CBHO, 
ele destacou o que considera os quatro maiores 

-
-

-
tas reconheçam os riscos, quais são toleráveis e 

controles implementados sejam perenes, perma-

e que todas essas informações sobre riscos e con-

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, as-
sim como da parte do Governo, essas informações 

para que possam ser usadas adequadamente, e 
parte do trabalhador quanto do empregador, as-
sim como da parte do Governo, essas informações 

para que possam ser usadas adequadamente, e 

CENÁRIO DESAFIADOR
Por Priscilla Nery e Andressa Alves*

ocupacionais na atualidade, considerando aspectos legais e técnicos

Novos conhecimentos, discussões atuais e negó-
cios promissores. Esse é o saldo acumulado pelos 
participantes da 11a edição do Congresso Brasileiro 
de Higiene Ocupacional, 24º Encontro Brasileiro 

-
day Inn Parque Anhembi, em São Paulo/SP, o even-
to reuniu 200
de segurança e saúde no trabalho, empresários e 
personalidades do setor – , que puderam apreciar, 

oito apresentações de temas livres. Este ano, a 
tradicional programação de cursos pré-congresso 

-
cialmente no tocante à Previdência Social.

Essas novidades na legislação inspiraram, inclusi-

Ocupacional como agente técnico-prevencionista 
da conformidade legal trabalhista e previdenciá-
ria. “Esse tema é parecido com o do ano passado 

-
cial], 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-
ria especial. Então, é um tema bem recente, novo 
até e, na minha visão, isso vai trazer muitas ativida-

(*) Jornalistas
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de hoje, foram contempla-
dos por um dos precursores 

-

Brasileira das Entidades de 
Segurança e Saúde no Tra-

engenheiro de segurança 

-
ras têm menos de 100 funcionários. São empresas 
bastante desassistidas e que, agora, estarão mais 
presentes dentro das grandes empresas, devido 

dois primeiros degraus da cultura empresarial, 

fazer alguma coisa somente quando formos pe-

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 em-
presa que trabalhe na prevenção, não só porque 
a lei obriga. E vamos continuar lutando por isso”, 

Completando as pontuações 
da mesa de abertura, o dire-

apesar dos avanços recentes 
no campo da Higiene Ocupa-
cional nos últimos anos, ainda 
há muito a ser feito. “A Higie-
ne é uma troca, um conheci-

mento que adquirimos. Espero que consigamos, 
neste evento, praticar a questão de sermos hu-

-
dor. Porque não adianta chegar ao ambiente de 
trabalho e só ir fazendo intervenções conforme 

não venham, de alguma forma, prejudicar tanto 
o trabalhador quanto as empresas”, resumiu Ca-
margo.

Participando da mesa de 
abertura do Congresso, a 
médica do trabalho Márcia 
Bandini, presidente da ANA-

-
lientou a importância da mul-
tidisciplinaridade na cons-
trução de ambientes mais 

e Higiene Ocupacional devem transpor barreiras 
como suas diferentes formas de pensar. “Sou fã 

-

olhar fundamental para nossa área, que é o olhar 

Ao contrário dos novos médicos, que se formam 
com uma visão fragmentada, nós, como médicos 

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 estuda-

o que mais pesa no desenvolvimento da saúde de 
alguém é, de fato, a condição de vida e a condição 
de trabalho. Gostaria de lembrar que nós, pro-

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 al-
cançar um trabalho que seja mais seguro e mais 
saudável para todos”, disse a especialista.

Pontos como resiliência e um olhar antecipatório, 

Márcia Bandini
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processo de trabalho, que é o trabalhador. Sem 
perceber que os agentes que avaliamos falam do 
trabalhador, do ambiente, falam por meio do si-

-
mar o processo de trabalho. Dizia Madre Tereza 

se cada um de nós produzir uma gota, podemos 
mudar o movimento do oceano”, sintetizou.

ALTO NÍVEL

Personalidades do setor prevencionista também 
estavam presentes no público do Congresso, a 

-
nização quanto em conteúdo, recordando que essa 
qualidade é um preceito dos eventos promovidos 

-
bém comentou a situação do mercado brasileiro 
para o higienista. “Do ponto de vista legal, não 
vejo, a curto prazo, mudança na legislação para 

-
do em Engenharia de Segurança e em Medicina do 

interesses corporativos, é uma situação já conso-
lidada há muitos anos. Do ponto de vista prático 
– e isso me surpreende –, muitas pessoas procuram 
fazer o curso de HO. Temos milhares de higienis-
tas praticando HO, até para atender às normas do 
Ministério do Trabalho e da Previdência, e que fa-
zem nossos cursos.”

Outra participante ilustre foi a médica do traba-
lho, higienista ocupacional e membro da ABHO 

está muito bom. A organização, a feira, foi tudo 
diferente dos outros anos. Alimentação perfei-
ta e, além de tudo, foi maravilhoso encontrar o 

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

-
vância do CBHO consiste na própria reunião dos 

dos prevencionistas. “É preciso ter o acompanha-
mento, 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 bra-
ços dados”, sustentou. 

PARCERIA

-
to dos Técnicos de Segurança do Trabalho de São 

-
portante para os congressistas tomarem conhe-
cimento 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 tra-
balhador 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. 

“O congresso, realmente, vem atualizar a nós, que 
estamos mais em campo, atendendo nas empre-
sas, atendendo diretamente o trabalhador. Vem 
nos dar um embasamento sobre as atualizações, 

conhecimento, e depois repassamos para nossos 
clientes e aos trabalhadores”, disse Nayana de Oli-

SESI de João Pessoa/PA. Em sua primeira parti-
cipação 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 
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que não está tão presente em nossa realidade”, 
completou.

Colega de Nayana, José Clementino de Sá, en-
genheiro mecânico especializado em gestão am-
biental e segurança do trabalho do SESI de João 
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 
ser um candidato a higienista. Agora, participan-
do do congresso, pude constatar que tudo o que 

eles disseram é verdade, é ótimo estar aqui. Não 
me arrependi de vir, na verdade, recomendo. Vou 
voltar ano que vem, e vou me candidatar a higie-

Thiago Gomes Santana, técnico em HO da con-
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 ques-

acompanharmos temas ministrados por especia-
listas, que abordam com propriedade os assuntos 
propostos nos painéis”, sintetizou.

Na manhã da segunda-feira, durante a cerimônia de 
-

ção da plateia com sua fala sobre a importância do 
-
-

eu quero convidar uma mulher. Uma mulher que é o 
-

genharia, na disciplina de Higiene e Segurança do Trabalho. Sabem quem é essa mulher? É uma tal de 
Margarida... Margarida, vem aqui!

mãos de seu antigo professor, o brasão da engenharia de segurança do trabalho.

-

“À mulher, símbolo da Higiene Ocupacional, a mais sincera homenagem”



11º CBHO | 24º EBHO | Feira de Produtos 
e  Serviços de Higiene Ocupacional

Revista ABHO / Edição 48 2017

ABHOABHO

médica perita do INSS.

discorreu sobre a contagem 
de tempo para aposentadoria 
especial, uma das matérias  
que é objeto de mais con-
trovérsias judiciais no INSS. 
Inicialmente, apresentou a 
estrutura e o funcionamento 

-
culdades para os peritos res-

ponsáveis pelo deferimento ou não da concessão 
de aposentadoria especial. Também abordou o 

PAINEL 1:  ASPECTOS E IMPACTOS RELACIONADOS AO USO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO 
INDIVIDUAL, À INSALUBRIDADE E A CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL

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 

inovações e legislações que vêm sendo judicialmente 
questionadas – como algumas referentes ao 

congressistas. 

O higienista e representante da ABHO em Porto Ale-
-

tância de ter um espaço para questionamento ao 

como a substituição de agentes carcinogênicos nos 
ambientes de trabalho. “Achei muito importante o 

veja deta-

lhes no Painel 3 -

das peças anatômicas, porque visa à prevenção de 
-

-
na. Quando se fala de um carcinogênico, nenhuma 

-
lho de substituição é muito importante, retirando um 

recente de que ele é carcinogênico.”

Presente pelo terceiro ano no Congresso, o perito 
-

do Lampert, também da capital gaúcha, considerou 
o Congresso um ótimo local para aperfeiçoamento. 
Entre os temas dos painéis, ele ressaltou os agentes 

-
teressante, porque atuo nessa área como perito judi-
cial”, esclareceu.

Coordenado pelo Vice-pre-
-

painel do Congresso levantou 
polêmicas ao mencionar uma 

-

quanto à descaracterização da concessão de bene-
-

cial. “Na prática, o EPI foi descaracterizado como 

lei”, relatou Adriana Maria Hilu de Barros Moreira, 

ABORDAGEM CONTEMPORÂNEA
Painéis apresentam debates atuais e polêmicos
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recente lançamento do Manual de Aposentadoria 
Especial pelo órgão, apontando inconsistências 
como divergências com relação a Instruções Técni-
cas do próprio INSS. “A solução para essas e outras 
questões é o trabalho em conjunto dos higienistas, 
INSS e do Ministério Público. A administração pú-

deve considerar o trabalho técnico em seus julga-
mentos”, declarou.

A segunda fala do painel, 
proferida pelo procurador 
federal Lucas Mateus Louza-
da, ilustrou uma visão equi-
vocada por parte da Justiça, 

-
do o trabalho do higienista 
ocupacional como empeci-
lho 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 

discussão técnica, sob pena de você ter pessoas 
que decidem sem nenhum conhecimento de cau-

resolvermos esses problemas”, sublinhou Louzada, 

-

-
lerância, a declaração do empregador, no âmbito 

Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de 
serviço especial para aposentadoria”.

O documento reza que, “ainda que se pudesse 

auditivas, o que indubitavelmente não é o caso, é 

com a simples utilização de EPI, pois são inúme-
-

controle efetivo, tanto pelas empresas, quanto 
pelos trabalhadores”. Segundo o procurador fede-
ral, essa decisão pode desestimular as empresas a 
oferecerem EPIs a seus funcionários, uma vez que 

-
te para que outros julgamentos sigam esse mesmo 
entendimento.

-
cutindo muito depois do encerramento do Painel 1. Em resposta ao pleito dos congressistas, que mostra-

dentro do que conhecemos, que o uso correto do EPI em um programa de preservação auditiva, dentro 
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saúde do trabalhador envolve sistemas, programas e equipamentos que dão certa garantia de que isso 

-
-

Ou seja, vai chegar à conclusão de que não adianta nada o que estamos fazendo, porque o trabalhador 

-

MOÇÃO DE OBJEÇÃO

A Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais - ABHO, em plenária do seu “11° Congresso Brasileiro 

vem a público se posicionar tecnicamente sobre o documento publicado pelo Instituto Nacional do Segu-

-

Considerando que os congressistas, como higienistas ocupacionais, têm suas ações voltadas à preserva-

-

Considerando que a ABHO alerta, preconiza, incentiva e esclarece que a adoção das melhores práticas 
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-

-
 de proteção à audição dos traba-

treinamentos dos trabalhadores, acompanhamento médico anual, audiometrias, registros das informa-

orienta-se para a não descaracterização da contagem de tempo especial pela utilização dos EPIs como 

“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 

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 obrigato-

A ABHO, desde já, se coloca à disposição do INSS, bem como das demais entidades e personalidades 

protetores auriculares. 

Congressistas participantes do 11° Congresso Brasileiro de Higienistas Ocupacionais

e
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Sob a coordenação de Wilson 
Holiguti, membro do conselho 
técnico da ABHO, o segundo 
painel tratou das medidas 
prevencionistas relacionadas 

apresentadas questões so-

auditivos e pesquisas sobre o 
tema.

Iniciando as apresentações, 
o professor da Universidade 

funcionam os protetores au-
ditivos, sua vida útil, os dife-
rentes tipos e como escolhê-
-los. Gerges salientou que, 

para ter um resultado efetivo, o protetor auditivo 
-

correto, usá-lo corretamente e o tempo todo. E, 

“o conforto é mais importante que a atenuação. 

Em seguida, Antônio de Cam-
pos, higienista ocupacional, 
subiu ao palco para falar so-
bre pressão sonora na cabine 
dos caminhões fora da estra-
da. A palestra teve como base 
um estudo realizado pelo pro-

trabalho conjunto de equipes 
multidisciplinares, como operação e manutenção, 

desempenha papel fundamental para garantir a 
segurança e a saúde do trabalhador, assim como a 

e a busca por soluções sistemáticas e padroniza-
das que garantam a perpetuação das boas práti-

desprotegido – todos usavam proteção individual 
-

rar essa proteção, agindo coletivamente,  pois o 

bem menor do que estávamos avaliando no dia a 
-

do na empresa Vale S.A. na cidade de Itabira/MG, 
o estudo teve como objetivo encontrar medidas 

-

adequado, periódico, com procedimentos e nor-
malização  pelo sistema de manutenção, e hoje 

operação de equipamentos de mina”, concluiu o 
higienista.

-
bro da ABHO, especialista 
em engenharia de segurança 
do trabalho e mestrando da 
Universidade do Vale do Ita-

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-



11º CBHO | 24º EBHO | Feira de Produtos 
e  Serviços de Higiene Ocupacional

Revista ABHO / Edição 48 2017

ABHOABHO

Em seguida, foi a vez do di-

Spinelli, ministrar a apresen-
tação -
sição a carcinogênicos) - O 
Papel do Higienista. 

um sistema internacional que 
tem por objetivo levantar da-

base em um conjunto de informações relevantes 

Nesse painel, os congressis-
tas puderam acompanhar um 
apanhado de palestras com 

-
ências bem-sucedidas na ava-
liação e controle de agentes 

-
-

ses debates foi o presidente 
da ABHO, Osny Camargo, que apresentou atua-
lizações a respeito dos TLV®s&BEI®s referentes a 

que estão com proposta de revisão de limites de 

-

formação”, Serran falou ainda da importância do 
11º CBHO. “Este congresso, sob meu ponto de vis-

nata da higiene ocupacional está aqui presente. 

para transmitir seu conhecimento”.

-
teiro, especialista em enge-
nharia e segurança do traba-
lho, apresentou seu estudo, 
que mostra o uso do ar com-
primido como uma das prin-

hospitalar. Intitulado Avalia-
-

des 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 

atingir grandes mudanças e salvaguardar a saúde 

para garantir a segurança e a saúde do trabalhador, 
mas sim a implementação de um estudo detalhado, 

Sobre as palestras que compuseram o painel 2, 
-

clarecedora. “Achei interessante a colocação do 

importante, a atenuação ou o conforto no uso do 

o conforto é o mais importante, pois se o protetor 

necessário passa a ser fundamental, e os trabalha-

for confortável”. Comentando os trabalhos apre-

“todo o trabalho vale a pena quando chegamos ao 

aqui apresentados, com uma redução robusta e 

PAINEL 3: AGENTES QUÍMICOS
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-
-
-

cer os docentes da necessidade de substituição do 

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

for persistente, resiliente mesmo, ele esmorece. 
Então, temos de ir encontran-
do caminhos, convencendo as 
pessoas a mudar de compor-
tamento, a olhar de maneira 
diferente para aquele com-
portamento antigo. Essa era 
minha principal meta aqui, 
trazer um pouquinho dessa 
minha resiliência”, disse a 
engenheira.

engenheiro de segurança do trabalho e técnico hi-
Impor-

tância das Amostragens de Curtos Períodos para 

ao Sulfeto de Hidrogênio em Estações de Trata-
mento de Água Produzida, projeto desenvolvido 

trabalho devido ao fato de o sulfeto de hidrogênio  

risco que ele causa. É importante fazermos esse 
trabalho, até para contribuir com a saúde da so-
ciedade. Conseguimos alguns resultados prelimi-
nares, mas ainda há muito a ser ajustado”.

ambientes de trabalho.“A intervenção do higie-
nista – tanto é que a higiene do trabalho é co-
nhecida como ciência e a arte que não é médica, 

nocivos. Então, nesse painel foi caracterizada a 
relevância da participação do higienista no nosso 

caracterização dos agentes de risco, mas também 
-

gismo que ocorre entre os agentes. Essa é uma 
questão conhecida no meio acadêmico e ainda é 
pouco praticada nas receitas de intervenção am-

-

fala da intervenção e da associação, do sinergismo 
dos agentes”, alertou Spinelli.

Alternativa 
ao Uso de Formaldeído em 
Laboratórios de Anatomia, 

-

compartilhou um pouco do 
trabalho que vem realizando 

-
de Estadual Paulista “Júlio de 

-

Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer 
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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 mo-
mento muito especial, é um momento de agradecimento. Ao longo desses 24 anos de ABHO, posso dizer 

grupo e, a cada dia, estamos felizes, porque estamos vendo o grupo envelhecendo, pessoas novas che-
gando. 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 partici-

feira aconteça junto com o evento. Obrigado a todos!”. E, entre uma salva de palmas, cada um dos pa-
trocinadores 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 
palestras da manhã de terça-

-
ção de Valdenise Aparecida 
de Souza, Vice-presidente 
de relações internacionais da 
ABHO, o painel discutiu sobre 
o cuidado no manuseio dos 

-
cessidade da divulgação de 

informações a respeito desse tema, principalmen-
te para o pequeno produtor.

-
no que apresente riscos de provocar mutações ce-
lulares e malformação de fetos é proibido no Bra-

pois permitiria o uso de produtos nocivos à saúde, 
desde que fossem seguidas as condições recomen-
dadas. Em sua apresentação, Valdenise chamou 
atenção para os riscos a que o pequeno produtor 

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, por-
que o uso indiscriminado é o que causa as lesões 
nos pequenos agricultores”, alertou a higienista. E 

-
remos o uso controlado, nós queremos o controle 
do uso – o que é bem diferente. O agronegócio 
está despontando, e é com base no compartilha-

-
logista, frisou a seriedade do 
trabalho de informar sobre os 
perigos que envolvem o ma-

necessidade de programas 
que eduquem sobre a me-
lhor maneira de utilizar esses 
produtos. “Temos de mostrar 

como uma substância capaz de produzir danos. E 
que esses danos podem e devem ser evitados”. 

Equilibrando a discussão, o 
jornalista Nicholas Vital apre-
sentou seu livro Agradeça os 

vivo, em que apresenta o 

importante para o desenvol-
vimento da agricultura. Vital 

-
-

proteção da lavoura e a aumentar a produtividade 

alimento. O Brasil está cada vez mais se consoli-
dando como uma potência do agronegócio, e isso 

Também compondo o painel, Mário Marcio dos 
Santos, gerente de segurança e medicina do tra-

ABHO, falou sobre o dia a dia dos funcionários da 
usina, ações de prevenção e do trabalho realiza-
do na proteção dos trabalhadores pelo Grupo de 
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balhador que tem contato com o radônio. “O ob-
jetivo, basicamente, é facilitar para as empresas 
o gerenciamento dos riscos e saber se essa subs-
tância entra ou não na gama de agentes que vão 
avaliar”, destacou Diego. 

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

-
ca. O estudo teve o objetivo 
de apresentar uma ferramen-

ta simples, que agregue valor na prevenção, an-
tecipação, reconhecimento e controle dos riscos 

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 
complicados, não serão utilizados”.

-

indústria farmacêutica. O higienista ocupacional 

Os estudos e pesquisas apre-
sentados nesse painel trou-

-
presas na gestão da Higiene 
Ocupacional. Mediando as 
apresentações, o membro do 
conselho técnico da ABHO, 

o painel proporcionou uma grande contribuição 

“O conjunto do painel foi muito interessante, con-
tribuiu de vários aspectos e pontos de vista dife-
rentes e também teve uma boa participação da 
audiência”, observou.

-
genheiro de segurança e mes-
trando em engenharia mine-
ral, mostrou seu estudo sobre 
o gás radônio em ambientes 
de mineração. “A ideia é ten-
tar estipular uma metodolo-
gia para as empresas saberem 
previamente se precisam ou 

-
lestrante. A pesquisa teve como objetivo avançar 
com as medidas de prevenção de risco para o tra-

qual é presidente. Em sua 
apresentação, incentivou a 
busca pelo conhecimento. 
“Não guarde para si aquilo 
que você tem de informação 
e orientação. que pode aju-

-
seminar, divulgar informações e orientações para 

das empresas que compõem nosso grupo e  nossa 
nação, de forma geral”, concluiu.

PAINEL 5: CONTRIBUIÇÃO PARA MELHORIA DA GESTÃO DA HIGIENE OCUPACIONAL
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O último painel de terça-
-feira, 22 de agosto, abordou 
a história da regulamentação 
para o controle dos riscos, os 
métodos de avaliação e medi-
das de substituição do amian-
to de forma prática. Embora 
com propósitos técnicos, o 
debate acabou sendo reali-
zado, coincidentemente, na 

-

sistema. Os sistemas, em ge-

para implementação dos pro-
gramas voltados para a ges-
tão da saúde dos trabalha-

-
car a relevância e a qualida-

de das atividades realizadas por higienistas ocupa-

reforçou a importância do higienista ocupacional. 

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 

-

a gestão de informações na 
área da HO. Apresentando a 
TI como uma ferramenta de 
gestão de dados, o palestran-

te destacou a necessidade de sistematizar as infor-
mações. “Às vezes, a empresa não consegue tirar 
a pessoa daquele departamento, porque ela é a 
mantenedora de determinadas informações. Com 

ao trabalho e permite que o funcionário seja pro-
movido ou transferido para outra unidade”.

do painel, o perito judicial 
Antonio Keh Chuan Chou dis-
correu sobre laudos periciais 
como ferramentas de educa-

em Engenharia de Segurança 
e mestrado em Saúde Pública, o higienista ocu-
pacional citou alguns casos e mostrou laudos que 
ilustraram a necessidade de um especialista em 

causas trabalhistas. Seu estudo de laudos teve o 
“objetivo de discutir e fomentar o desenvolvimen-
to de ferramentas e metodologias que ajudem os 

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

duziu julgamentos referentes a ações impetradas 
por representantes da sociedade civil contra duas 

algumas antigas, a respeito da proibição ou não, 
desse mineral, utilizado em produtos como telhas 

debate no STF”

A higienista ocupacional e mestre em Engenha-
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histórico, eu me encarregando da parte das ava-

feito na indústria”, concluiu.

Com a apresentação Boa Prá-
tica de Higiene Para a Gestão 
de Amianto, na Remoção do 
Agente Químico em Estrutu-
ras e Equipamentos, Janaina 
Pessoa Oliveira, higienista 
ocupacional, farmacêutica e 

-

soluções encontradas dentro da ALCOA, que pos-
sui um protocolo de trabalho com asbesto base-

-
-americana responsável pela área de Segurança 

ser removido das instalações. Essa apresentação 
foi para despertar esse olhar nas instalações re-
manescentes que ainda podem ter a presença do 
asbesto, e que as pessoas, às vezes, não reco-
nhecem. Então, foi esse o alerta que dei, sobre 
as estruturas e equipamentos que podem conter 
amianto, que estão lá remanescentes desde quan-

“Estou muito feliz por ter feito essa participação 
no congresso e poder compartilhar as informações 
e as metodologias que temos para remediar o ris-

amianto, mas a norma não menciona como. E isso 
é bem importante.”

mediadora do painel, apresentou um panorama 

históricos da evolução da mineração do amianto 
no Brasil, assim como o conhecimento sobre os 
primeiros casos de asbestose diagnosticados en-
tre trabalhadores brasileiros e a legislação que 
acompanhou a regulamentação sobre sua utiliza-

sua apresentação, foi lida a posição da ABHO em 
relação ao banimento do amianto, publicada na 

Metodologia de Avaliação e 
a 
-
-

ro detalhou as diferentes ca-

minerais da crisotila e dos 
-

ridades a considerar na cole-

-
-

tro das empresas. “Temos de preservar muito a 
saúde do trabalhador, e isso vale para todos os 

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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dos debates sobre o amianto durante o Congresso resultou na possibilidade de agregar informações aos 
-

zado que o controle do uso do amianto é requerido, seja na sua mineração, na utilização em processos 

que pode ser comparado a tantos outros, mas que tem merecido atenção especial dos legisladores, das 

-

-

à saúde dos trabalhadores. Essa substituição é proposta nas fases de antecipação e reconhecimento do 
-
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PAINEL 7: VIBRAÇÃO

Práticas de avaliação e análi-

os tópicos que compuseram o 
-

-
nais especializados em HO e 
SST, sob a coordenação do 

Vice-presidente de administração da ABHO, Cla-
rismundo Lepre, reuniram-se para tratar questões 

O higienista ocupacional cer-

Ottero iniciou as apresenta-
ções falando sobreA Prática 
da Avaliação Quantitativa de 
Vibração Frente aos Novos 

.  O 

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 

-
madamente, é que passou a ser mais procurado  
devido aos alertas que a sociedade demonstra, 
com a preocupação sobre lesões de coluna e le-
sões musculares. E, desde  aquele ano, a vibração 
passou a ser um agente importante e a ter maior 

para os higienistas. “Pessoal, estude! Estude para 
aprimorar o conhecimento, fazer um banco de da-
dos de conhecimento e aprimorar nosso trabalho”.

materiais e especialista em 
engenharia de segurança de 
trabalho, seguiu com o painel 
apresentando sua Análise da 

a vibração de corpo inteiro 
aplicado à saúde dos moto-
ristas de ônibus de Jacareí/

SP
na avaliação de três diferentes tipos de estrada 

sua apresentação com a conclusão de que “o risco 
de vibração de corpo inteiro pode, por si só, pre-
judicar os motoristas, provocando danos como a 
lombalgia, independentemente do outro fator de 
risco – o estresse postural”.

Na sequência, o higienista 
ocupacional e diretor técni-
co da Triadd Consulting, Lu-
cas Diniz, discorreu sobre VCI 

-
de ideal de trabalho de má-

indicar as melhores condições 
de operação de máquinas de colheita, sem ultra-

-
balho de Diniz foi baseado na análise do terreno, 
do tipo de operação e do estado de manutenção 
e conservação da máquina. Durante a apresenta-

-
nais higienistas quanto ao tempo de medição para 
calcular o VDV. “Eu ainda vejo relatórios de vibra-
ção com tempos de medição muito curtos. Temos 
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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 

-

-

-
co presente sobre os perigos 
provenientes do comporta-

citando a recomendação do 

para a Segurança e Saúde Ocupacional, agência 
-

nos dois equipamentos para medição nesses casos 
– um para medir a massa e outro  para coletar 

a projeção e o cálculo não apresentam conformi-
dade do resultado”. Ao término da apresentação, 
Diniz fez um agradecimento especial a José Ma-

é meu mentor há muitos anos. Muito obrigado!”.

Abordando a temática, ava-

para elaboração de laudo pe-
ricial, Juliana Tetti Gomes foi 

-
-

-graduada em segurança do 
trabalho e MBA em Gestão e 
Tecnologia Ambientais, Julia-

-
sição à VCI e os cálculos que fornecem dados em-

-
nheira comentou que o tema é pouco trabalhado 

desse painel, pautado pela vibração. “O congresso 
da ABHO é uma oportunidade para todos os hi-

relação às novas metodologias de monitoramento, 
-

luções que eles encontram para esse desenvolvi-
mento 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 pai-
nel, realizado na manhã de 

Especialistas de empresas e 
entidades públicas e privadas 
levaram novidades e aprimo-
ramento para os congressis-

tas, apresentando, sob o prisma da Higiene Ocu-
pacional, temas como nanotecnologia, chumbo e 
tecnologias emergentes que deverão ser, em bre-
ve, agregadas a respiradores.

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

-

aplicação de processos de HO no dia a dia dos pro-
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Em seguida, foi a vez de o 
biólogo pós-doutorado em 

-
jetos no Centro de Inovação 
do SESI em HO, Sergio Nobo-
ru Kuriyama, discorrer sobre 

-
latou que, recentemente, o SESI criou oito cen-
tros de inovação na área de Segurança e Saúde do 
Trabalho Brasil afora, e ele atua em uma dessas 

-

sugerindo soluções tanto na melhora do diagnós-
-

posição, em termos de diminuir ou mitigar essa 

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 labo-
ratórios. Assim, em uma das linhas de pesquisa, 
estamos propondo a criação de novos materiais 
à base de nanocompostos de carbono, para ab-
sorção de voláteis, o que seria uma solução para 

-
der, procuradora regional do trabalho do Ministé-
rio Público do Trabalho em São Paulo, falou sobre 

SST e HO. Citando o conceito de meio ambiente do 

foco da Higiene tem de ser um pouco mais amplo 
que fazer uma avaliação ambiental quantitativa e 

risco e propor medidas de controle. As nanopar-

podem penetrar no corpo por outros mecanismos, 
não só pelo trato respiratório. As formas de ava-

-

caracterização delas, saber se o ambiente já não 

O segundo palestrante, higie-
-

mentou a Triagem com Swab 

Chumbo. O trabalho consis-
tiu na avaliação e adoção 
de medidas de controle do 
agente, tendo sido aplicado  
em uma unidade da ALCOA 

-

já que a substância não  fornece sinais de alerta 
para os trabalhadores. No entanto, é um agente 

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, 

-
gienista.
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inclusive as normas para organização do trabalho, 

tende a atrapalhar a aplicação das normas de SST, 

A procuradora também de-
monstrou preocupação com 
a depressão laboral, que tem 
acometido cada vez mais 
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 apre-
sentação do projeto desenvolvido pela ABHO para 
auditar cursos de capacitação em higiene ocupa-

-
cou 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 

cursos estão fazendo aquilo que prometem e se 
aquilo que prometem atende às necessidades do 

-
so é que entendemos que essa contribuição pode-
ria ser por meio da auditoria. Porque avaliação de 
qualidade se faz por intermédio de um sistema de 

-
-
-

sentou a proposta do proces-
so de auditoria para cursos 
de capacitação em higiene 
ocupacional com carga horá-

auditoria promove a identi-

permitindo que a instituição 
estabeleça planos de ação 
adequados, que contribu-

cursos de interesse. Como todo processo, temos 
de estabelecer o critério de auditoria, isto é, o 

usados como uma referência na qual a evidência 
de auditoria é comparada. É importante ressaltar 
que esse critério será o protocolo ABHO, ainda a 

O painel também foi composto por representantes 
de quatro renomadas instituições, que apresenta-

suntos novos, em que a ciência ainda não tem 

-

nem para o trabalhador, que está envolvido no 
-

midores”, concluiu Célia.
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é realizada no campus de Li-

nosso objetivo foi concentrar 
-

ras de desenvolvimento do 

dezembro, aos sábados, das 

férias. Temos, é claro, a desvantagem de ser mui-
to corrido, mas a vantagem de ocupar um tempo 
menor dos nossos alunos.” Para a parte prática, 
o curso conta com parcerias das empresas Instru-

-
trumentos.

Seguindo com as apresenta-
ções, Edna Madeira Nogueira 
falou dos cursos oferecidos 

-
nadora do curso de HO, ela 

-
tensão oferecidos pela insti-
tuição criam demanda para 
ações de capacitação na 

comunidade e para o próprio curso de especiali-
zação. “Contamos com uma especialização em Hi-

Petrobras, em que houve duas turmas. E temos o 

servidores, na qual já formamos cinco turmas. Te-
mos ainda palestras, seminários e minicursos que 
promovemos dentro da escola politécnica”.

-
nho da Silva apresentou o curso de pós-graduação 

cursos de Segurança do Trabalho e Higiene Ocupa-

de São Paulo. Os cursos são oferecidos na moda-
lidade presencial e ensino à distância, e contam 
com cerca de 40 professores que ajudam na cons-
trução, manutenção e o aprimoramento do mate-
rial didático. 

-
-

cou a dinâmica do curso na 
modalidade à distância. “O 
aluno é acompanhado duran-

-

a tutoria com os professores 
especialistas de cada discipli-
na. As atividades têm lugar na 

própria plataforma, que conta com chats
Além dos encontros presenciais, em que  ocorrem 
as atividades, os laboratórios e as provas, é cla-
ro, com a participação dos professores em todos 

“Nós acreditamos que essa iniciativa da ABHO é 
válida e importante. Preten-
demos colaborar no que for 

seja um sucesso e traga im-
portantes colaborações para 
o mercado de cursos de HO”, 
acrescentou Vicente Tucci, 
assessor de coordenação do 
LACASEMIN.

-
nior, engenheiro de segurança do trabalho e pro-
fessor de pós-graduação da instituição, falou dos 
diferenciais oferecidos pelo curso da universidade. 
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lato sensu de Higiene Ocupa-

-
dicas de Minas Gerais. O cur-
so à distância se iniciou em 

Coordenador do curso, Ma-

-

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

-
porcionada pelo 11º CBHO, foi realizada, simul-
taneamente ao congresso, a 24a -
tos e Serviços de Higiene Ocupacional. Este ano, 

apoiadores do evento, prepararam seus estandes 
para receber o público do Congresso, rever anti-
gos clientes e conquistar novas parcerias. Entre 
os principais pontos de interesse para participar 

-
pecialização dos congressistas e a qualidade do 
evento como um todo.

“Espero estar aqui todos os anos, porque é um 

instrumento de atualização muito bom para qual-
-

bilidade nessa área”, declarou Ivonete Melo Ja-
ques, médica do trabalho da empresa SEMSO que 
veio de Salvador/BA para participar do 11º CBHO. 
Presente pelo oitavo ano no Congresso, Ivonete 

“Os equipamentos estão com novidades muito 
boas, equipamentos de medição e controle de ris-
cos ocupacionais nos ambientes de trabalho. En-
tão, a saúde do trabalhador está sempre em pri-
meiro lugar, as discussões se dão todas em volta 

trabalhador. Isso é muito importante para o pro-

estado de Minas Gerais. Sobre a plataforma em 
que o curso é oferecido, Marinho observou que 
as “possibilidades e a interação são mais inten-

aula prática”. Todavia, parte do curso também 
conta com encontros presenciais, em que são re-
alizadas as avaliações, aulas técnicas e práticas 
com instrumentos. 
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-

-
ter, empresa especializada em instrumentação 
com sede em São Paulo/SP, considera o CBHO 
o evento mais importante do ano. “Temos aqui 
muitos clientes, parceiros e amigos. Além do inte-
resse comercial, contamos coma possibilidade de 
adquirir e transmitir muito conhecimento. Acredi-
tamos que conseguimos contribuir bastante, com 
muita informação, novas tecnologias que sempre 
trazemos para cá, com muito entusiasmo”, disse 

Occupational Health Dyanmics -

de amostragem de ar, que faz partedo dia a dia de 
-

mos trazendo dois lançamentos, a bomba Pocket, 
que é um modelo de bomba novo, touchscreen, a 

vazão com técnica inovadora, superleve e sim-
ples, para calibração de bombas de amostragem”.

“Também somos distribuidores da Brüel&Kjær, 
empresa dinamarquesa referência em instrumen-

-

último, temos aqui um ensaio de vedação quan-

um sistema para ensaio de vedação quantitativo, 
que vem em consonância com a nova atualização 

ensaios no campo – o que conta muito, principal-
mente em grandes indústrias, que fazem centenas 

-
são, em custo e em tempo de teste. Além da pos-

sibilidade de calibração com padrões rastreáveis 

-
presa que está controlando esses respiradores”, 
detalhou Oliveira.

Participando do evento desde a sua primeira edi-
ção, a SGS marca presença com seu portfólio de 

de atuação no mercado, a empresa atende a todo 
o escopo de Higiene Ocupacional e Segurança do 
Trabalho, oferecendo consultorias, análises e lau-
dos. Carla Gomide, gerente comercial de HO da 
empresa, comenta que o congresso permite o ne-
tworking
que nós, realmente, temos todos reunidos em um 
único evento, trazendo sempre novidades e infor-
mações. O que para nós é bem importante”.

Na área de serviços laboratoriais, a Solutech este-
ve mais uma vez presente, mostrando seus servi-

-
cional. “Estamos trazendo um serviço muito bom, 

quinta acreditação, ampliamos nosso escopo e es-
tamos muito felizes”, celebrou a diretora da em-
presa, Mari Olivares.

O Laboratório UniAnalysis esteve presente em 
mais um ano da feira, trazendo como novidade 

é muito importante em relação à qualidade do 
-

presária e proprietária da empresa. Com matriz 
em São Bernardo do Campo/SP e escritórios em 

A empresa Chrompack, que também participa do 
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faz duplo canal, permite monitorar tanto mãos e 
braços como o corpo inteiro. E tem um GPS inte-
grado que possibilita mapear e mostrar quais os 
pontos de risco da fábrica, ou até mesmo de uma 

do departamento comercial. A Chrompack é um 
laboratório de calibração, em 2004 foi acreditada 

-
cação de equipamentos no Brasil. “A ideia da em-
presa é nacionalizar todos os equipamentos de Hi-
giene e Segurança do Trabalho”, concluiu Sanches.

EM EVIDÊNCIA

Também atuante nas medições em vibração, a Al-
mont considera o Congresso uma oportunidade de 

-

de chegar aqui com todos os nossos equipamen-
tos para mostrar. Sempre participamos de todas 
as feiras do setor, de todos os eventos, e esse da 

A Almont está há 20 anos no mercado, com sua 
linha de instrumentação e HO. Este ano, desta-
cou um equipamento que mede o campo eletro-

evolução dos equipamentos é não ter cabos, ter 
-

nhou André. 

“Para nós da Ambientec, este é o evento mais im-
portante do calendário de feiras das quais par-
ticipamos. O nosso trabalho tem grande relação 
com a Higiene Ocupacional, e esta é nossa casa. 
Por isso que, todos os anos, somos patrocinado-

-

da ABHO.  A Ambientec é a primeira franquia do 
Brasil em serviços de engenharia de segurança e 

interessem pela nossa causa e tornem-se franque-

destacou ele. 

-
pansão do grupo no território nacional. “Nosso 

-
mos por região. Com isso, conseguimos atender 
no Nordeste, em São Paulo e no Sul com a mesma 

-
cês que atua há mais de 20 anos no mercado, con-
ta quase 220 laboratórios espalhados pelo mun-

ALAC oferece serviços na área de HO.

Este ano, a Clean marcou presença na feira com 
seus novos produtos da Casella de medidores de 

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 Se-
gurança do Trabalho e Meio Ambiente, envolvendo 
a qualidade da água e do solo. E estamos sempre 
atentos às novidades que surgem, agora entramos 

Prezando pela ética e a imparcialidade nos ser-
viços 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 for-
necemos equipamentos, nós nos tornamos um la-
boratório imparcial e isso tem um valor bastante 
agregado do ponto de vista do cliente, porque 

-
rique Bondarenco, gerente técnico. A Total Safe-

serviço de calibração. “Outra novidade é o campo 
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-
po livre. Isso tem um valor agregado importante, 
especialmente em medição na área ambiental e 
impacto na vizinhança” contou Bondarenco.

Aproveitando o evento para trazer novidades, a 

linha de serviços. Além da venda de EPIs, entra-

M Connected Safety: Módulo de 
Inspeção e Gerenciamento, que é uma plataforma 

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 

-
pecialista de produto. Ele citou ainda duas inova-

de vedação, que contam com uma gama de pro-

em altura com treinamento de proteção, projetos 
e consultorias para proteção em altura.

Estreando com estande na feira, a Instrutherm 

-
pamento incorpora três medições simultâneas, 

interessante, compacto e muito leve, pesa apenas 
-

mente precisávamos usar para fazer a leitura com 

engenheiro eletrônico e responsável técnico pela 

empresa. “Acho o congresso muito importante, 
porque você estabelece um contato direto com 
as pessoas que têm foco em HO. Então, viemos, é 
lógico, divulgar a marca, mas, além disso, viemos 
mostrar como funcionam os instrumentos, quais 
os novos lançamentos, para poder ajudar os higie-
nistas no dia a dia. A Instrutherm é uma empresa 

e tem o foco na HO e segurança do trabalho. Te-

-
tou Mollica.

Também pela primeira vez na feira, a Incon, indús-
tria sediada em São Carlos/SP, viu no evento uma 

em Higiene Ocupacional. “Entramos no mercado 
de HO e segurança do trabalho há três anos, e 
observamos que que quem frequenta o congres-
so da ABHO é formador de opinião, são pessoas 

público interessante para divulgarmos nossos pro-
dutos dentro do segmento”, contou Paulo César 
Giglio, diretor da empresa. “Estamos trabalhando 
no momento, comercial e tecnicamente com nos-

diferencial é que se trata deum produto fabricado 
-

ferencia de outros equipamentos é que possui um 

-
-

banda de oitava, que é a tendência desse tipo de 
produto no mercado”, detalhou Giglio.

Sediada na capital paulista, mas com negócios 

-
biente e Segurança Industrial Inerco esteve pre-
sente 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 
um tema diferente, ou até um mesmo tema com 
aprimoramento diferente para as pessoas mais 

-
lestrantes. Então, é para aprimorarmos mesmo  o 
conhecimento e nos mantermos atualizados”, re-
sumiu Maria Aparecida Matos, que atua no Depar-
tamento Comercial. “Estamos com grandes proje-
tos junto à Petrobras, trabalhando embarcados, 

. Temos 

-

para participar do congresso”, completou ela.

No campo dos softwares, que vêm se popularizan-
do nos últimos meses impulsionados pela necessi-
dade de um correto preenchimento do e-Social, a 
feira contou com a Easy System. “Nosso produto 

anos de produtos no mercado, mas nossa inten-
ção foi mudar um pouco esse conceito do mercado 
ocupacional, trazendo para as empresas a gestão 
dos dados ocupacionais. O diferencial do nosso 

-
sas, por meio do Business Intelligence – uma fer-
ramenta 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”, 

-

VITRINE

Apesar de estarem pela primeira vez com um es-

que participa do Congresso. “Cada vez mais, sen-
timos 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. En-

tão, o interesse no congresso, para nós, só tem 
crescido. Aqui, o resultado sempre é bom, enten-
demos que aqui é uma ótima vitrine para nosso 
produto”, reconheceu Silva.

O Gerente de novos Negócios da Analytics para a 
América Latina e responsável pelo escritório no 

-
quista de novos clientes e parcerias. “A ABHO é 
um grupo seleto de higienistas, então são pessoas 
que estão buscando aprimoramento, conhecimen-

reúne as melhores cabeças, as empresas que es-
tão buscando um diferencial. Então, vemos isso 

nossa marca e também uma oportunidade de re-
ver clientes, fazer networking e conhecer novas 

citando as parcerias com clientes como o foco da 
empresa no Brasil. “A Analytics é uma empresa 

-
celente trabalho lá na ponta. Estamos destacan-
do, principalmente, nossa produção de conteúdo 

Queremos ajudar as empresas a fazerem um bom 
serviço de HO, então convidamos todas elas a en-
trarem em nossa fanpage -

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 par-
cerias, ajudar essas empresas a ganhar dinheiro.”

-
centro 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 ma-
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triz, na capital paulista, nos 11 estados em que 

Brasileiro de Higiene Ocupacional, com estande 
divulgando nossas publicações e, sobretudo, mar-
cando presença com curso e palestras dos nossos 
pesquisadores renomados, vai ao encontro do 

-
ências e conhecimentos na área de prevenção e 
controle dos riscos ambientais”, declarou Leonice 
da Paz, presidente da instituição – que completa 

Proteção, prestigiada publicação especializada 

em SST. “Desde o primeiro Congresso da ABHO, 
a Proteção sempre esteve presente, por acredi-
tar na importância da entidade e deste evento, 
que é referência nacional na área prevencionista. 
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 fundamen-
tal. 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 AC-
GIH®, um instrumento fundamental para quem 
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