
Ata da Reunião de Secretários Nacionais da ICOH 
 
Data 3/05/2004 – 14:00 
Local Centro de Convenções de Goiânia - GO- Brasil 
Presentes na Reunião: 
Dr. Ruddy Facci – ICOH Vice President  
Dr. Edoardo Santino – Brasil National Secretary 
Dr. Antonio Werner – Argentina National Secretary 
Dr. Jorge Morales – Mexico National Secretary 
Convidados: 
Dr. René Mendes – ANAMT President – ICOH Board Member 
Dr. João Alberto Maeso Montes ALSO President 
 
Boas Vindas 
Justificação da ausência da Dra. Julieta Rodrigues 
Colombia National Secretary. 
Informações gerais sobre a ICOH no Brasil 
Informado que a ficha de filiação da ICOH agora existe 
em três línguas Inglês, Francês e Espanhol. 
Sugerido e aceito passar a todos os presidentes das 
federadas da ANAMT as fichas de filiação da ICOH para 
divulgação em suas áreas de atuação. 
Comunicada a data oficial do Congresso da ICOH 2006 em 
Milão fixada para 11 a 16 de junho de 2006. 
Comunicada a disponibilização de uma apresentação sobre 
a ICOH em PPT (Power Point) que será distribuída por e-
mail. 
Outra preocupação dos Officers, refere-se a mudança dos 
estatutos e do Regimento interno, que deverá ser 
decidida especialmente no que se refere aos Secretários 
Nacionais, com relação à forma de escolha, eleição ou 
indicação dos mesmos, o Dr. Ruddy ficou encarregado de 
estudar e tentar estabelecer as regras para esta 
indicação, eleição ou escolha dos Secretários 
Nacionais. Esta discussão começou em Monterrey e estão 
sendo pensadas formas de eleição ou de indicação ou de 
escolha. 
Atualmente existem 56 Secretários Nacionais e ficou 
sugerido que devem ser estabelecidas normas para a 
melhor forma de eleição ou escolha e que os diferentes 
paises devem sugerir caminhos ou soluções dentro de 



suas particularidades, de modo a tornar este processo o 
mais participativo possível. 
Uma das idéias é que cada país teria o direito ou a 
obrigação da indicação do Secretário nacional por um 
período determinado de modo a evitar manutenção 
perpétuas no cargo. 
Alguns paises tem situações particulares que podem 
gerar algum conflito, mas é importante que cada país se 
manifeste. 
Alguns paíse tem muito poucos membros o que dificulta o 
rodízio do cargo. 
Outra idéia do Dr. René, foi de que a Associação do 
pais indique o secretário, outra idéia é que a 
Associação que fosse filiada a ICOH poderia indicar o 
seu representante como Secretário Nacional, mas estas 
sugestões esbarram na dificuldade criada no caso dos 
paises que tem mais de uma associação. 
Outra vertente exigiria do pais uma porcentagem X% de 
sócios para indicar ou escolher o Secretário.  
Uma outra idéia interessante é de que a Associação do 
pais seja representante e filiada à ICOH e que o 
Secretário Nacional seja um dos seus diretores, como no 
caso da ANAMT onde o Diretor de Relações Internacionais 
é o Secretário Nacional da ICOH. 
Deve haver alguns compromissos dos Secretários 
Nacionais com o aumento de sócios da ICOH. 
Na opinião do Secretário Nacional do Brasil a grande 
dificuldade na expansão dos sócios da ICOH reside no 
fato de não ter nenhum retorno em ser sócio, a não ser 
o desconto nos congressos, nos quais nem todos podem 
ir, e a “honra “ em pertencer a entidade ICOH. O Dr. 
Santino sugeriu (e na oportunidade do congresso da 
ICOH2003 em Foz do Iguaçu, falou particularmente com o 
Secretário Geral Dr. Iavícoli, que se interessou muito 
pelas idéia), que cada Comitê Científico da ICOH teria 
como obrigação de divulgar, a cada 3 anos de mandato, 
pelo menos 1 (um) trabalho científico ou resumo do 
estado da arte, ou uma atualização sobre o assunto 
pertinente a seu Comitê. Dessa forma a ICOH teria pelo 
menos 36 artigos (trabalhos científicos, atualizações, 
estados da arte) sobre um assunto, seria uma espécie de 
“up to date” daquele assunto. Este material poderia ser 
então publicado em uma revista da ICOH, a cada 4 meses, 



contendo pelo menos 4 grandes temas de modo que a cada 
ano teríamos 12 temas por ano. Esta revista de 
atualização em “Occupational Health” seria um grande 
atrativo para o aumento do numero de sócios e ao mesmo 
tempo um estímulo para que os comitês e/ou seus membros 
tenham onde publicar a produção científica do grupo, do 
indivíduo ou do Comitê. Com o tempo esta revista 
poderia ser o canal de publicação dos trabalhos dos 
sóciuos da ICOH e dependendo da qualidade dos trabalhos 
selecionados por um conselho editorial, poderia 
conseguir a indexação da revista que passaria a ser 
considerada a porta voz da ICOH e as Saúde Ocupacional. 
Na oportunidade do Congresso ICOH2003 o Sr. Secretário 
Geral pareceu bem interessado pela idéia, mas depois 
disso não houve mais nenhum contato com o Secretário 
Nacional do Brasil, Dr. Santino que na oportunidade se 
prontificou em auxiliar na organização e montagem desta 
idéia. 
Na opinião do Dr. Ruddy os Secretário Nacionais são a 
grande força adormecida da ICOH, opinião esta 
plenamente acatada por todos os presentes. 
A proposta apresentada, como idéia inicial, pelo Dr. 
Ruddy propõe que os Secretários Nacionais passem a 
fazer parte do BOARD, que desta forma passaria a ter 
uma representatividade e uma significância muito maior. 
A idéia foi muito discutida e considerada corajosa e 
inovadora pelos presentes que a priori apoiaram a 
idéia.  
Uma dificuldade apontada seria a realização das 
reuniões que teriam um custo muito elevado. Para este 
problema apresentou-se como solução que o Secretário 
Nacional iría para a reunião, custeado pela entidade 
que o elegeu, o que diminuiria muitíssimo o custo e as 
despesas da ICOH. Em compensação as conclusões e 
diretrizes teriam muito maior significância e 
representatividade. 
O Dr. Jorge Morales, Secretário Nacional do México, 
sugeriu que os secretários Nacionais tenham maior 
participação na ICOH, que os Presidentes dos comitês 
Científicos também tenham maior atuação e participação, 
sugerindo ainda que seja estabelecido urgentemente um 
regimento interno para os Secretários Nacionais e para 
os Comitês Científicos, com deveres e obrigações bem 
definidas. 



O Dr. Edoardo Santino, Secretário Nacional do Brasil 
sugeriu que, da mesma forma como foi feito para esta 
Reunião de Secretários, em Goiânia no Brasil, a 
hospedagem e a inscrição no evento que suporta a 
reunião, seja cortesia custeada pelo anfitrião da 
reunião. Desta forma poderíamos ter uma afluência maior 
de Secretários Nacionais para as reuniões. Na Europa 
devido as pequenas distancias as reuniões são mais 
fáceis de serem realizadas, e o custo é muito menor. 
Agenda das Reuniões dos Secretários Nacionais 
apresentada pelo Dr. Ruddy. 
A grande meta é aumentar o número de sócios da ICOH e a 
mudança dos estatutos para que os Secretários Nacionais 
passem a fazer parte do BOARD mais representativo. 
Discussão em aberto com a participação efetiva e 
eficiente de todos. 
O código de ética em espanhol está pronto. 
Perguntado quais os paises inscritos para o Congresso 
ICOH 2012: México, Coréia, Casa Blanca. 
Solicitado desconto para os sócios da ICOH nos eventos 
regionais e nacionais em cada um dos paises sócios da 
ICOH. 
Apresentação pelo Dr. Morales do vídeo convite para 
apoio ao México para ser a sede do congresso ICOH 2012. 
Apresentação da infra-estrutura e dos diversos apoios 
institucionais. 
Agradecimento pela presença de todos, encerramos a 
reunião. 


