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Centro Colaborador da OPAS/OMS para A Saúde do Trabalhador
Caracterização
Fundação Pública subordinada ao Ministério do Trabalho e Emprego
Área temática de atuação:
Saúde ocupacional
Data de designação: 21/07/1993
Data de redesignação: 04/11/2008
Principais responsabilidades assumidas:
• fornecer informações e treinamento para a formação/desenvolvimento de supervisores e administradores de programas e de especialistas nos diversos campos de saúde e segurança no trabalho, instituições, líderes sindicais e
outras organizações que representem os trabalhadores;
• incluir a prevenção de acidentes e doenças profissionais em todos os níveis de ensino, incluindo-se o nível profissional (superior ou técnico);
• desenvolver e implementar pesquisas nas diferentes áreas de saúde e segurança no trabalho;
• colaborar na identificação e mobilização de recursos humanos, materiais e financeiros para o estabelecimento,
adaptação e gerenciamento de sistemas de informação para a disseminação de conhecimento científico e tecnológico destinados a facilitar o entendimento e a participação da comunidade na discussão dos problemas de saúde
e segurança no trabalho de forma tripartite;
• desenvolver materiais de treinamento para facilitar a introdução e implementação de programas de saúde e segurança no trabalho e prevenção de exposição a agentes/riscos, acidentes e doenças;
• consultoria e assistência técnica no campo de saúde e segurança no trabalho a instituições públicas; e
• traduzir livros e documentos para a língua portuguesa.
Dados da instituição
Instituição:
Fundacentro
Vínculo com o SUS:
(-)
Responsável:
Eduardo Algranti
Cargo:
Pesquisador médico – Chefe do Serviço de Medicina
Páginas web:
Www.fundacentro.gov.br:
Endereço:
R. Capote Valente 710, 05409-002, São Paulo, SP, Brasil
E-mail: Eduardo@fundacentro.gov.br
Telefone: (11) 30666190
Fax: (11) 30666344
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Atividades
Principais atividades no Brasil
Principais produtos do Centro Colaborador Fundacentro previstos para o próximo triênio no Brasil:
• Programa Nacional de Eliminação da Silicose;
• Toolkit;
• Perfil do país em Saúde do Trabalhador;
• propostas do Centro Colaborador Fundacentro quanto à implementação do PGST;
• organizar atividades/projeto que permitam o gerenciamento de ações que contemplem os objetivos do PGST no
país;
• fomentar/implementar atividades e projetos em áreas de SST consideradas prioritárias no Brasil; e
• oferecer atividades de formação na área de SST no país e, também, para países de língua portuguesa e países da
região, em colaboração com instituições afins.
Principais atividades na América Latina ou em outros países ou regiões
Principais produtos do Centro Colaborador FUNDACENTRO previstos para o próximo triênio na América Latina e
países de língua portuguesa:
• colaboração na formação de médicos em Leitura Radiológica das Pneumoconioses;
• colaboração com países da AL na implementação e avaliação de programas nacionais de eliminação da silicose; e
• disponibilização eletrônica de materiais informativos, instrucionais e científicos em SST.
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