
Relatório do Workshop Prevenção e Controle de Exposição Ocupacional a 
Poeiras - PACE 

 
 
 

1. Introdução 
 
A oficina de trabalho foi organizada pelo SENAC-São Paulo (candidato a Centro 
Colaborador da OMS), em colaboração com a FUNDACENTRO (Centro Colaborador da 
OMS em Saúde Ocupacional), também envolvendo o National Institute for 
Occupational Health, África do Sul (Centro Colaborador da OMS para Saúde 
Ocupacional), SESI, Brasil (candidato a Centro Colaborador da OMS) e Instituto 
Nacional de Saúde Ricardo Jorge - INSA, Porto, Portugal (candidato a Centro 
Colaborador da OMS) em São Paulo, Brasil, no período de 5 e 6 de dezembro de 
2006, respectivamente nos locais FUNDACENTRO CTN/SP e SENAC-Jabaquara. O 
programa da oficina encontra-se no ANEXO 1 e a Lista de Participantes encontra-se 
no ANEXO II.  
 
2. Objetivos 
 
Os objetivos da oficina foram: 
 
• analisar por que a exposição à poeira ainda não é sistematicamente prevenida 
ou controlada;   

• elaborar uma estratégia conjunta para enfatizar a importância da prevenção e 
controle da exposição a poeiras; 

• definir uma estratégia para promover a prevenção da exposição ocupacional a 
poeiras (com ênfase em pequenas empresas em países de língua 
portuguesa), por meio de informação e desenvolvimento de recursos 
humanos, no contexto da divulgação e do melhor aproveitamento da tradução 
do documento da OMS “Intercâmbio para Prevenção e Controle (PACE) - 
Prevenção e Controle de Riscos no Ambiente de Trabalho: Poeiras 
Atmosféricas” (doravante mencionado como “PACE - Poeiras” para 
simplificar);  

• distribuir responsabilidades e tarefas entre as instituições interessadas em 
participar.  

 
Como trabalho preparatório, foi realizado uma pesquisa informal de opinião, entre 
especialistas da área, por e-mail, através das seguintes perguntas:  
 

Em vista de sua experiência profissional qual é sua opinião quanto ao seguinte: 
 
Por que a exposição à poeira ainda não é sistematicamente prevenida ou 
controlada na maior parte dos locais de trabalho?   

o Quais são os principais obstáculos?  
o O que poderia contribuir para mudar esta situação: informação? 

formação? 
o Que aspectos devem ser enfatizados?  

 
Uma compilação das respostas, indicando os principais obstáculos enfatizados, foi 
apresentada no evento. 
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3. Deliberações 
 
3.1. Estabelecimento de Parcerias:  
 
Entidades participantes 
 

• FUNDACENTRO 

• SENAC/SP 

• SESI Nacional 

• SESI Regional- São Paulo 

• SESI Regional – Rio Grande do Sul 

• National Institute for Occupational Health (NIOH), África do Sul 

• Instituto de Saúde Pública/MS (INSA), Portugal 
 
Visando a realização de esforços conjuntos e atividades colaborativas com a OMS no 
contexto do Plano de Trabalho 2006-2010 da Global Network of WHO Collaborating 
Centres for Occupational Health as instituições participantes decidiram unir forças 
neste sentido, o que implica uma troca contínua de informação sobre as atividades 
planejadas, visando promover auxílio mútuo e evitar duplicação de esforços com foco 
preferencial em países de língua portuguesa. Os projetos do Plano dos Centros 
Colaboradores 2006-2010 que serão objeto de trabalho colaborativo e que foram 
discutidos na oficina são: 
 
AA3-S2 National programme on 

elimination of silicosis-Brazil 
(PNES) 

AA3-Ch1 Risk management of 
chemicals: chemical pilot-
project implementation 

AA3-Ch11 Implement International 
Control Toolkit (ICCT) in 
Portugal and in some African 
countries 

AA6-4 Access to OSH information in 
the SADC region 

AA4 Translation and dissemination 
of the WHO doc PACE 

 
 
 
3.2. Atividades Específicas quanto ao Projeto AA4 - “Translation and dissemination of 
the WHO document: PACE – Hazard Prevention and Control in the Work 
Environment: Airborne Dust”- apresentado pelo SENAC - São Paulo à OMS  
 

3.2.1 Tradução do documento “PACE - Poeiras”: está sendo feita sob 
responsabilidade do SENAC - São Paulo, devendo estar terminado em Abril/2007  

 
3.2.2 Divulgação 
 

• SENAC: disponibilizará o documento em português, em seu Website 
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• FUNDACENTRO: está estudando a possibilidade de imprimir este 
documento da OMS, traduzido pelo SENAC-SP (com os devidos créditos) 

• as instituições presentes se dispuseram a colaborar na divulgação, 
colocando o link em seus Websites, mencionado em cursos e palestras, 
utilizando a forma impressa em cursos, etc. 
 
 
3.2.3  Material de Suporte Sempre levando em conta as possibilidades e prazos 

razoáveis, foram decididos os seguintes pontos: 
 

• preparar um Guia de Ensino para ser utilizado em conjunto com o 
documento da “PACE - Poeiras” - liderado por Gilmar Trivelato, Olga Mayan e 
Maria Margarida T. Lima 

• colaborar com B. Goelzer na preparação do Adendo ao documento 
“PACE - Poeiras” da OMS, através de exemplos práticos e estudos de casos 
(os respectivos autores terão o devido reconhecimento)  

• traduzir eventualmente o Adendo para o português (visto que será 
preparado inicialmente em inglês, para a OMS) 

• estudar a possibilidade de preparar CDs interativos para ensino 
(inspirado nos CDs suecos) 
 
NOTA: Foi proposto o seguinte outline para o Adendo: 
 

• Percepção do Risco 
• Reconhecimento (mais detalhes e exemplos) 
• Abordagens pragmáticas (COSHH Essentials e outros; Silica Essentials) 
• Avanços e trabalhos recentes quanto a medidas de prevenção e 

controle, com exemplos e bibliografia  
• Sistemas de gestão: SG-SST OIT 2001 
• Update em substâncias banidas 

 
3.2.4. Modelos de Cursos Foi decidido, com base nas discussões e 

propostas apresentadas por Berenice Goelzer e Gilmar Trivelato, de se 
elaborar modelos para cursos para diferentes níveis, iniciando-se para o nível 
de profissional graduado em Saúde Ocupacional, particularmente aqueles que 
trabalham com higiene ocupacional (inclusive inspetores).  Para esta 
finalidade, será criado um Grupo de Trabalho que se comunicará através de 
e-mail e teleconferências para discutir detalhes.  Este Grupo de Trabalho 
compreenderá não somente pessoal técnico e científico, mas também 
profissionais de educação, psicologia e comunicação. O INSA ofereceu-se para 
liderar estas atividades 

 
3.3. Novas atividades propostas 
 
 

3.3.1. Utilização da GEOLIBRARY: As publicações relevantes  
à prevenção e controle de exposição a poeiras, assim como outras 
publicações em Saúde Ocupacional em língua portuguesa serão listadas e 
colocadas na GEOLIBRARY, com os links para o download e/ou as informações 
necessárias sobre formas para acessa-las. 
 
3.3.2. Organização de Teleconferências: Foi planejado organizar 
Teleconferências nacionais sobre assuntos importantes em Saúde 
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Ocupacional, em devido tempo, com a de colaboração de SENAC, SESI e 
FUNDACENTRO, iniciando-se por temas relativos ao PACE e às experiências 
dos Grupos Setoriais de Mineração e Beneficiamento de Minerais e Cerâmicas 
e Vidros do PNES. 
 
3.3.3 Atividades Futuras: Parte do grupo reuniu-se dia 8.12.06 para discutir 
atividades futuras, tendo sido aceita a idéia de reunião no Porto, Portugal. Em 
princípio, a reunião do Porto seria uma reunião da OMS, organizada pelo INSA 
(ver ANEXO III). 

 
4. Encaminhamentos 
 
O quadro abaixo descreve os assuntos a serem abordados, com os respectivos 
responsáveis e prazos de consecução. 
 

Assunto Descrição Responsável Prazo 

Upload de 
publicações 
sobre SST em 
língua 
portuguesa 

Reunir publicações 
existentes com título, 
autoria, descrição 
sucinta e locais e 
condições de acesso e 
disponibilizar na 
Internet através da 
GEOLIBRARY 

FUNDACENTRO/Eduardo 
Algranti 

Março 2007 

Envio de 
publicações do 
SENAC e SESI 
em SST para 
Portugal e África 
do Sul 

Envio de alguns 
exemplares 
publicados para 
distribuição em países 
de língua portuguesa 
pelos “pontos focais” 

SENAC/Berenice 
Goelzer 
INSA, Portugal/Olga 
Mayan 
NIOH, A. do 
Sul/Claudina Nogueira 

Março 2007 

Tradução do 
PACE 

Tradução e 
disponibilização 
eletrônica do 
documento PACE-
Poeiras 

SENAC/Rosângela 
Ribeiro 

1o semestre 
2007 

Impressão do 
PACE 

Editoração e 
impressão do PACE-
Poeiras em português, 
com crédito ao SENAC 
como responsável 
pelo trabalho de 
tradução 

FUNDACENTRO 2008 

Formalizar um 
documento 
sobre a oficina 
realizada 

Elaboração de um 
documento contendo 
uma descrição sucinta 
da oficina e seus 
encaminhamentos 
para inserção nas 
páginas eletrônicas 
das instituições 
participantes 

Instituições 
participantes 

Fevereiro 2007 

Seminário Seminário nacional SESI/Victor Gomes 2º semestre de 
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nacional sobre o 
PACE - Poeiras 

com metodologia de 
teleconferência/ensino 
a distância 

Pinto 
SENAC/Rosangela 
Ribeiro 

2007 

Seminário sobre 
Higiene 
Ocupacional em 
Portugal 

Seminário sobre 
Higiene Ocupacional, 
com ênfase na 
prevenção da 
exposição a poeiras 
em países de língua 
portuguesa. Porto - 
2007 

OMS e INSA/MS, Porto, 
Portugal/Olga Mayan 

2º semestre de 
2007 

Telecursos sobre 
prevenção da 
exposição a 
poeiras nos 
setores de 
marmorarias e 
cerâmicas de 
revestimento 

Telecurso destinado a 
público nacional sobre 
as evidências da 
exposição a poeiras 
contendo sílica e seu 
controle 

FUNDACENTRO/Ana 
Maria T. Bon e Maria 
Margarida Teixeira 
SESI/Victor Gomes 
Pinto 
SENAC/Rosangela 
Ribeiro 

2008 

Formatação de 
cursos de 
prevenção à 
exposição a 
poeiras 

Grupo tarefa para 
elaboração de curso 
(conteúdo, 
metodologia, etc) 
sobre controle de 
poeiras nos ambientes 
de trabalho 

SENAC/Rosangela 
Ribeiro, Berenice 
Goelzer 
FUNDACENTRO/Gilmar 
Trivelato 
 

2007 
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Anexo I – Programação Cumprida 
 
O programa da oficina encontra-se no quadro abaixo 
 
 
 

Data/Horário Tema Palestrante  
05/12 
9:00 - 9:15 Abertura Senac São Paulo e Fundacentro 
9:15 – 9:45 Apresentação do documento da OMS e do 

novo capítulo 
Berenice Goelzer - Senac São Paulo 

9:45 -10:15 O que tem sido feito no PNES Eduardo Algranti e Fatima Suely Neto 
Ribeiro 

10:15 -10:45 Discussão  
10:45 -11:00 Café  
11:00 -11:20 Resumo das respostas por escrito Berenice Goelzer 
11:20 -12:30 Apresentações breves Maria Margarida T. Lima 

Gilmar Trivelato 
• Comentários: 

Berenice Goelzer 
Olga Mayan 
Claudina Nogueira 

12:30 -14:00 Almoço  
14:00 -15:45 Discussões com vistas a elaborar uma 

estratégia conjunta para enfatizar a 
importância da prevenção e controle da 
exposição a poeiras e para disseminar o 
documento da OMS (em Português) 

 
 

15:45 -16:00 Café  
16:00 -16:40 Breve apresentação de modelo de curso 

 
Berenice Goelzer e  
Gilmar Trivelato 

16:40 -17:30 Discussão  
06/12 
9:00 -10:45 Experiências em diferentes países 

Discussão 
Claudina Nogueira 
Olga Mayan 
Marcos Domingos da Silva - Presidente da 
ABHO 

10:45 -11:00 Café  
11:00 -12:30 Discussão de conteúdos de cursos e de 

estratégias de treinamento 
Moderador: Gilmar Trivelato 
 
Relator: SESI  

12:30 -14:00 Almoço  
14:00 -15:30 Especificidades de conteúdos de treinamento  Moderador: Alcinéia M. Santos 

Relator: Mary Rosa Rodrigues de Marchi 
15:30 -15:45 Café  
15:45 -17:30 Elaboração de um plano estratégico para 

formação  
Distribuição de tarefas 

Moderador: Berenice Goelzer 
 
Relator: Ana Maria T. Bon  
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ANEXO II. Lista de Participantes 
 

 
Alcinéa M. Anjos Santos 
 

FUNDACENTRO alcinea@fundacentro.gov.br 

Ana Maria Tibiriçá Bon FUNDACENTRO anatbon@fundacentro.gov.br 
 

Augusto G. Dourado SESI-SP augustodourado@sesisp.org.br 
 

Berenice Goelzer SENAC-SP berenice@goelzer.net 
 

Bernardo  Bedrikow  SESI-SP sst@sesisp.org.br 
 

Carlos Nunes Tietboehl Filho SESI-RS tietboehl@gmail.com 
 

Claudina M. C. A. Nogueira NIOSH 
Africa do Sul 

claudina.nogueira@nioh.nhls.ac.za 
 

Eduardo Algranti FUNDACENTRO eduardo@fundacentro.gov.br 
 

Elda Genaro SENAC-SP ogenaro@uol.com.br 
 

Elisabete Medina Coeli 
Mendonça 

FUNDACENTRO bete@fundacentro.gov.br 

Fátima Sueli Neto Ribeiro UERJ fatsue@uerj.br , fatsue@ig.com.br 
 

Felipe Zacari Antunes SENAC-SP felipe.zantunes@sp.senac.br 
 

Gilmar da Cunha Trivelato FUNDACENTRO Gilmar.trivelato@fundacentro.gov.br 
 

Luiz Antonio de Melo FUNDACENTRO luiz.melo@fundacentro.gov.br 
 

Maria Margarida T. M. Lima FUNDACENTRO maria.lima@fundacentro.gov.br 
 

Mariana Prado de Andrade SENAC-SP prado-mariana@uol.com.br 
 

Mary Rosa R. Marchi SENAC-SP maryrmarchi@gmail.com 
 

Olga Mayan INST. 
NACIONAL DE 
SAÚDE  
Portugal 

olgamayan@mail.telepac.pt 
 

Rosangela Gonçalves 
Ribeiro 

SENAC-SP Rosangela.ribeiro@sp.senac.br 
 

Vilma F. de Oliveira SESI-DN vilma.oliveira@df.senai.br 
 

Vitor Gomes Pinto SESI-DN vitor.gomes@sesi.org.br 
 

 



 8

 Anexo III - Proposta Inicial para Seminário Internacional sobre  
Prevenção das Doenças Ocupacionais 

 
Instituição organizadora: OMS e Centro de Saúde Ambiental e Ocupacional do 
Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, Porto, Portugal - com colaboração de:  
“National Institute of Occupational Health” (África do Sul), FUNDACENTRO (Brasil), 
SENAC-SP (Brasil) e SESI (Brasil)  
. 
 
Local: Porto, Portugal                       Data:  Outubro 2007 
 
Objetivos:  

• Sensibilizar para a importância da prevenção primária e da higiene 
ocupacional na proteção da saúde do trabalhador, e discutir as competências 
necessárias. 

• Promover intercâmbios e colaboração entre instituições e pessoas de países 
de língua portuguesa. 

 
Formato:  Para cada tema haverá uma conferência plenária, seguida de 
apresentações individuais e um período para debate. Depois de Tema 4, haverá uma 
reunião reservada visando à elaboração de propostas concretas para colaboração 
entre países. 
 
Temas: 
 
1. Higiene Ocupacional como área indispensável da Saúde Ocupacional 
2. Prevenção de Doenças Ocupacionais 
3. Prevenção e Controle: Aspectos Práticos e Implementação de Programas 
4. Intercâmbios para Divulgação de Conhecimentos e Experiências entre Países de 
Língua Portuguesa. 
 
Sugestões já apresentadas para apresentações individuais: 
 
Conceito e perfil do profissional em higiene ocupacional; importância da abordagem 
multidisciplinar em saúde ocupacional 
Princípios de prevenção e controle de riscos 
Abordagens pragmáticas em saúde ocupacional  
Comunicação e divulgação de informação técnica e científica 
Estudo e prevenção de riscos no trabalho com rochas ornamentais  
Estudo e prevenção de exposição a poeiras na construção civil 
A importância da adoção e implementação internacional do GHS (Sistema Global 
Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos) 
 
Cursos de Curta Duração (4 horas) Pós Seminário: 
Prevenção de Risco Químico 
Metodologia de Reconhecimento de Riscos 
Avaliação, Prevenção e Controle da Exposição a Poeiras 
Avaliação, Prevenção e Controle da Exposição ao Ruído 


