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Sem comentário 
 

     rofessor, estou com uma dúvida em relação 
ao uso de respiradores PFF2 com válvula de 
exalação para proteção ao COVID-19. Li em 
alguns sites que não seriam adequados. Você 
sabe me dizer se posso usar ou não? 
Meu filho, acredito que a sua pergunta seja 
para uso próprio ou para trabalhadores da sua 
empresa, nestes casos para os usuários dos 
respiradores não há problema, mas como a 
válvula de exalação irá fazer a passagem de ar 
sem atravessar a máscara, justamente para dar 
mais conforto, caso este esteja doente poderá 
transmitir os microrganismos justamente pela 
passagem da válvula. 

 
Unnn! Entendi, professor! Mas por que o 
senhor começou perguntando se era para uso 
próprio ou para trabalhadores da empresa? 
Porque neste caso entendo que não seja uma 
área de alta incidência de riscos biológicos, 
porém, caso fosse em locais de quarentena, 
não seria uma proteção indicada. 
Lembrando, meu filho, que pensando em 
COVID-19 o respirador por si só não significa 
grande coisa, é preciso estabelecer todo um 
procedimento de uso, higienização das mãos, 
distanciamento adequado, além, é claro, dos 
critérios de um programa de proteção 
respiratória. Por fim, lembrar que oficialmente 
as Peças Faciais Filtrantes são descartáveis e 
apesar de estarmos em um período de 
exceção, com orientações de órgãos oficiais 
para a sua reutilização, não basta deixar na 
responsabilidade do trabalhador e esperar que 
ele saiba como agir, pois é imensa a 
possibilidade de contaminação. 
Sim, professor. Estou ciente, vamos realizar os 
treinamentos para que os trabalhadores 
entendam mais sobre ensaio de vedação, 
manutenção, inspeção, guarda e tudo mais que 
seja necessário. Estou até relendo o Manual de 
Proteção Respiratória da Fundacentro e 
raspando a barba diariamente. 

Mário Sobral Jr 
Engenheiro de Segurança do Trabalho. 

 
 
 

Com ou sem 
válvula de exalação 

 

     Contatos:                                   Mariosobraljr                   Jornal Segurito                   www.jornalsegurito.com                mariosobral@jornalsegurito.com 

 

Só fiz a leitura dos dois primeiros 
capítulos, mas já me sinto à vontade 
para indicar este excelente livro que 
traz informações de extrema 
importância para o profissional que 
pretende saber um pouco mais sobre 
toxicologia ocupacional. Acesse em: 
https://bit.ly/2Seprju  
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O chefe pergunta para o empregado: 
- Você acredita em vida depois da 
morte? 
- É claro que não, chefe. Não existem 
provas disso, pois nunca alguém voltou 
para provar que está do outro lado. 
- Pois é, mas você está muito 
enganado! Ontem, depois que você 
saiu mais cedo para o funeral do seu 
tio, ele veio aqui te procurar. 
 

 

Piadinhas 

Vamos lá, senhores! 
 
Tudo sempre terá o seu lado bom e 
apesar de todos os problemas trazidos 
pelo Coronavírus, nunca tive tanto 
tempo para me dedicar à produção de 
novos materiais e espero que você 
também esteja aproveitando o seu 
tempo “livre”. 
Nesta edição vamos falar um pouco 
sobre proteção respiratória, 
Ergonomia, Análise de acidente e muito 
mais.  
 

Prof. Mário Sobral Jr. 
 

 

Produção do 
Segurito no 
último mês 

Jornal Segurito - Youtube 
Vd 181 - Como trabalhar com o 
Gerenciamento dos Riscos Ocupacionais - GRO 

https://www.youtube.com/watch?v=sesEkhnm
DwQ&t=432s 
Vd. 182 - FMEA na Segurança do Trabalho 

https://www.youtube.com/watch?v=6vDvVaad
x1s 
 
SST é o Canal - Youtube 
PGR x PPRA - Quais as Diferenças 
Fundamentais? 
https://www.youtube.com/watch?v=714B9sff-
f0 
Dicas para implantar um Comitê de Ergonomia 
https://www.youtube.com/watch?v=XX5K2Xd
8a38&t=11s 
 
Segurito em Cast – Spotify ou Soundcloud 
#385 - A importância da coleta de dados na 
Segurança do Trabalho 
https://soundcloud.com/segurito-em-cast/a-
importancia-da-coleta-de-dados-na-seguranca-
do-trabalho 
#386 - Aspectos a serem considerados durante 
a estimativa de riscos 
https://soundcloud.com/segurito-em-cast/386-
aspectos-a-serem-considerados-durante-a-
estimativa-de-riscos 
 



 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
   

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   enho feito memes sobre Segurança do 
Trabalho, alguns apenas para descontrair e 
outros para fazer pensar um pouco sobre a 
nossa área e mês passado postei esta imagem 
com dois trabalhadores, sendo um bem forte e 
outro mais fraco.  
 

 
Na postagem pergunto quem deveria ser 
contratado para carregar sacas de cimento e 
mesmo colocando a definição de Ergonomia, 
que tem por foco adaptar o trabalho ao 
trabalhador, recebi respostas que 
aparentemente não entenderam bem a 
mensagem. Como sempre acho que a falha de 
comunicação tem boa parte responsabilidade 
do emissor, vou tentar explicar o meu ponto 
de vista. 
Independente do trabalhador a atividade 
precisa ser viável, você pode estar se 
perguntando: Mas como o trabalhador mais 
fraco vai conseguir carregar sacas de cimento? 
Justamente com a adaptação do posto de 
trabalho, ou seja, para facilitar o serviço a 
atividade pode ser, por exemplo, mecanizada e 
neste caso independente da força física o 
serviço poderia ser realizado. 
Resumindo, é importante sempre colocar as 
lentes da Ergonomia antes de estabelecer que 
para determinado posto o trabalhador tem 
que ser, alto, magro, forte, rápido, novo ou 
qualquer outro adjetivo. 

Mário Sobral Jr 
Engenheiro de Segurança do Trabalho. 

 
 

como parâmetro para ruído a NBR 10152 - 
Acústica — Níveis de pressão sonora em 
ambientes internos a edificações. Como 
acredito que o senhor também saiba, esta 
norma teve uma revisão, mas ao dar uma lida 
nesta nova versão encontro o seguinte: Esta 
Norma não se aplica à: avaliação do nível de 
exposição ocupacional de trabalhadores, bem 
como questões ergonômicas relacionadas às 
atividades laborais dos ambientes em uso; 
Interessante, meu filho. Confesso que eu não 
tinha lido este trecho, mas pelo que eu estou 
entendendo a sua dúvida é se deve ou não 
utilizar a tal da NBR? 
Exatamente! 
Antes de dar a minha opinião, agora entendi 
por que o novo texto da NR 17, ainda não 
aprovado, não cita a NBR 10152 e tem o 
seguinte texto: O nível de ruído de conforto 
deve respeitar os valores de referência para 
ambientes internos de acordo com sua 
finalidade de uso estabelecidos em normas 
técnicas oficiais ou nas normas técnicas 
internacionais aplicáveis. 
Na revisão devem ter percebido este detalhe e 
deixaram a norma mais aberta, porém como o 
texto ainda não mudou, a minha orientação é 
procurar a SRT da sua região e fazer a consulta, 
pois como é uma questão de interpretação, 
acho interessante sempre perguntar para 
quem fiscaliza. Desculpe por não ter ajudado 
mais. 
Sem problema, professor. Já deu pelo menos 
um norte, amanhã vou ligar para lá e 
programar uma visita. Obrigado! 

Mário Sobral Jr 
Engenheiro de Segurança do Trabalho. 

 
 
 
 

 

       eu filho, conversei com o Engenheiro de 
Segurança da sua empresa e soube que você 
foi transferido para um projeto de análise 
ergonômica. 
Exatamente, professor! Comecei esta semana 
e já que o senhor tocou no assunto, gostaria de 
tirar uma dúvida. 
Eu e a minha boca grande! 
Poxa, professor! 
Brincadeira, meu filho. Pode falar, se eu 
souber, ajudo você. 
É o seguinte, estou fazendo o levantamento do 
setor administrativo e vou precisar iniciar as 
avaliações das condições ambientais, ou seja, 
ruído, calor, iluminação etc., pois como o 
senhor sabe a NR 17 estabelece estes 
parâmetros apenas para as atividades que 
exijam solicitação intelectual e atenção 
constantes. 
 

 
 
Exatamente! A norma até apresenta alguns 
exemplos destes tipos de atividades, se não 
me engano cita: laboratórios, escritórios, salas 
de desenvolvimento de projetos, dentre 
outras. Mas ainda não entendi a sua dúvida. 
Pois bem, fui reler a norma e vi que ela utiliza 

Nova NBR 10152 e seu uso na Ergonomia 
 

Interpretando o 
meme 
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Na aula de português a professora 
pergunta a Joãozinho: 
- Joãozinho, qual é o tempo da frase "eu 
cheguei em casa molhado". 
Joãozinho responde: 
- Tempo chuvoso, professora. 

Piadinhas 
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    rofessor, como o senhor sabe já sou Técnico 
de Segurança do trabalho e estou iniciando um 
curso superior de Engenharia Civil, mas tá 
complicado. É muito chato!!! Cálculo, Física, 
Estatística, Química. Tudo abstrato. Nem vejo 
Segurança do Trabalho, nem vejo construção 
Civil. Tô pensando em desistir! O que o senhor 
acha?  
Que talvez você não esteja na área certa, mas 
talvez não esteja entendendo bem como 
funciona um curso mais acadêmico. Quando 
fazemos um curso técnico ou mesmo 
tecnológico, a ideia é ir um pouco mais rápido 
para a parte prática. Já em cursos mais longos 
o objetivo é formar um profissional com 
conhecimento mais amplo e com uma base 
técnica mais forte.  
Mas é muito chato! 
Sei o quanto várias disciplinas podem ser 
monótonas, mas depois que saí da 

universidade percebi a importância e a falta 
que fez eu não ter me dedicado tanto a 
algumas delas justamente porque eu estava 
ansioso para ver concreto e tijolos. Depois que 
eu me formei, por não ter tido uma boa base, 
tive que voltar a estudar um pouco de 
Estatística e Física, por exemplo.  
Então antes de resolver mudar de área dê uma 
olhada nas disciplinas básicas do novo curso 
que pretende cursar e tenho certeza que irá 
começar da mesma forma. Caso seja possível, 
assista a algumas aulas e converse com alunos 
e profissionais deste curso para entender 
melhor sobre o que estudam e como 
exatamente irão trabalhar.  
Entendi, professor! Vou procurar mais 
informações, mas por enquanto não vou 
desistir desta graduação. 

Mário Sobral Jr 
Engenheiro de Segurança do Trabalho. 

 

Não aguento mais! 
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    magine um colaborador subindo as escadas 
com uma caixa, de repente ele escorrega e 
quebra a perna. Em uma análise superficial, 
alguém poderia concluir que o colaborador é o 
“culpado” pelo acidente e estabelecer como 
ações corretivas: orientação do acidentado e 
instalação de placa com indicação do perigo de 
correr na escada. 
Pode ser até o caminho mais fácil, mas em 
uma análise de acidente um dos principais 
objetivos é conseguir saber o que levou o 
acidentado a agir de determinada forma, pois 
com raríssimas exceções, ninguém vai agir com 
intuito de se machucar. 
No nosso exemplo, posso pensar em algumas 
hipóteses: talvez a chefia tenha feito uma 
pressão (pois a produção estava parada) ou fez 
um acordo com o trabalhador no qual este ao 
acabar o transporte de caixas estaria liberado 

JORN AL SEGURITO 

Análise preliminar na Ergonomia 
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     rofessor, como estou fazendo parte de um 
projeto de ergonomia lá na empresa, estou 
tentando ler mais sobre o assunto e além de 
reler a atual NR 17, dei uma lida no texto, 
ainda não aprovado, da nova NR 17 e gostaria 
da sua opinião sobre o item que diz que a 
empresa deve realizar o levantamento 
preliminar das situações de trabalho que 
demandam adaptação às características 
psicofisiológicas dos trabalhadores. O que seria 
esta análise preliminar? 
 

 
 

Meu filho, para facilitar vou dar uma 
referência normativa que, apesar de não ter o 
foco na Ergonomia, explica bem este termo. 
Qual, professor? 
A NBR ISO/IEC 31010 - Gestão de riscos — 
Técnicas para o processo de avaliação de riscos 
comenta que os riscos devem ser filtrados a 
fim de identificar os mais significativos ou para 
excluir aqueles de pouca significância, e por 
meio da análise preliminar poderia seguir os 
seguintes modos de ação:  
- decidir tratar os riscos sem avaliação 

P adicional; 
- excluir riscos insignificantes que não 
justificariam tratamento; 
- proceder a um processo de avaliação de 
riscos mais detalhado. 
Professor, é possível dar um exemplo? 
Lógico, meu filho. Imagine que realizando uma 
inspeção pelos setores você encontra uma 
cadeira com o encosto quebrado. Neste caso 
você acha necessário uma análise ergonômica 
mais robusta ou faz o registro do problema de 
forma simplificada e já estabelece a 
necessidade da troca sem a necessidade de 
uma avaliação adicional? 
Sim, professor! Neste caso faria a substituição. 
Agora imagine que neste mesmo posto de 
trabalho, além da cadeira você tem um 
problema na velocidade da linha de produção, 
diariamente tem hora-extra, além de não ter 
nenhuma reserva para substituir os 
trabalhadores em possíveis pausas durante o 
processo. Percebe que neste caso será 
necessária uma avaliação mais detalhada? 
Entendi, professor. Eu irei registrar tudo, mas 
os problemas menores podem ter registros 
simplificados e o detalhamento ficaria apenas 
para os problemas de maior significância.  
Exatamente, é importante registrar e 
principalmente validar a melhoria com o 
trabalhador, ou seja, ao implantar a melhoria, 
espere um período para que possa ser 
realizada a análise e depois consulte o 
trabalhador para saber se realmente o 
processo ficou mais confortável para ele. 

Mário Sobral Jr 
Engenheiro de Segurança do Trabalho. 

 

Cuidado na análise dos acidentes 
ou o transporte era feito por um elevador de 
cargas e naquele dia havia quebrado, ou seja, 
podemos passar o dia criando possibilidades. 
Na verdade, só conseguiremos evitar novos 
acidentes se realmente soubermos a razão dos 
incidentes ou do primeiro acidente. 
Apesar de ser óbvio, é comum as análises 
serem extremamente simplificadas sem 
conseguirem alcançar a causa raiz do 
problema. Eu sei que também é possível 
gerarmos várias desculpas para este tipo de 
análise: falta de tempo, dificuldade em 
conseguir as informações, o trabalhador já 
sofreu outros acidentes etc. 
Gostaria só de lembrar que a nossa prioridade 
é evitar o acidente de trabalho e para isso 
precisamos de maior dedicação nas análises. 

Mário Sobral Jr 
Engenheiro de Segurança do Trabalho. 
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     enho estudado bastante sobre Gestão de 
Riscos e preparei uma lista de materiais que 
estão me auxiliando no entendimento do tema 
(fiz até um vídeo comentando: 
https://bit.ly/2xS9pEP), leia abaixo a minha 
lista e caso tenha algum material interessante 
que você esteja utilizando que não esteja 
dentre estas referências, entre em contato 
comigo para que eu possa conhecer mais este 
material. 
LEGISLAÇÃO 
- NR 01 - Disposições gerais e gerenciamento 
de riscos ocupacionais 
- NR 09 - Avaliação e controle das exposições 
ocupacionais a agentes físicos, químicos e 
biológicos 
- NR 07 – PCMSO- Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional 
- ACGIH- American Conference of 
Governamental Industrial Hygienists 
- Decreto 3048/99  
LIVROS 
- Diretrizes sobre sistemas de gestão da 
segurança e saúde no trabalho – OIT  
- Diretrizes para Segurança de Processo 
Baseada em Risco – Editora Interciência - CCPS 
- Investigação e Análise de Incidentes – Ed. 
Edicon – Reginaldo Pedreira Lapa 
- Sistema de Gestão de Riscos – Princípios e 
Diretrizes – ISO 31000 – Giovanni Moraes 
- Segurança no Trabalho e Prevenção de 
Acidentes – Ed. Atlas – Benedito Cardella 
- Tecnologias Consagradas de gestão de Riscos 
– Coleção de Risk Tecnologia – Francisco de 
Cicco e Mário Fantazzini 
REFERÊNCIA NORMATIVAS 
- BS8800 - GUIA PARA SISTEMAS DE GESTÃO 
DE SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAIS 
- OHSAS 18001 – Gestão de Saúde e Segurança 
do Trabalho 
- ISO 45001 - Sistemas de gestão de saúde e 
segurança ocupacional — Requisitos com 
orientação para uso 
- NBR ISO 31000 - Gestão de riscos ― 
Diretrizes 
- NBR ISO 31004 - Gestão de riscos — Guia 
para implementação da ABNT NBR ISO 31000 
- NBR ISO IEC 31010 - Gestão de riscos — 
Técnicas para o processo de avaliação de riscos 
- ISO TR 14121-2 Segurança de máquinas — 
Apreciação de riscos Parte 2: Guia prático e 
exemplos de métodos 
- NBR ISO 12100 Segurança de máquinas — 
Princípios gerais de projeto — Apreciação e 
redução de riscos 
Caso tenha mais alguma sugestão envie para 
sobralj@hotmail.com 

Mário Sobral Jr 
Engenheiro de Segurança do Trabalho. 
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    rofessor, com esta história de COVID-19 
estou com o mesmo problema da maioria das 
empresas. 
Qual problema, meu filho? 
Falta de respiradores e estou num impasse, 
pois a empresa resolveu, devido a esta 
carência, substituir o fornecimento dos atuais 
respiradores por máscaras de pano. O que o 
senhor acha? 
Vamos por partes. Primeiro é preciso entender 
qual o objetivo de utilizar este respirador. Por 
exemplo, aquele trabalhador que já utilizava 
uma Peça Facial Filtrante devido à exposição a 
fumos metálicos, não pode ter sua proteção 
diminuída, pois neste caso o problema não é o 
COVID-19, mas sim os metais com que ele 
trabalha. 
 

 
 

Professor, para estes casos nós estamos 
racionando e, dentro do possível, conseguindo 
manter o fornecimento, o problema são os 
trabalhadores em geral que precisam de uma 
proteção para o Coronavírus.  
Atualmente estamos fornecendo máscara 
cirúrgica, mas devido à demanda deve acabar 
o estoque nos próximos dias e estava 
pensando em aceitar a proposta da empresa 
de liberar o uso de máscaras de pano. Esta é a 
minha dúvida. 
Entendi, meu filho! Acho que você está ciente 
que as máscaras de pano são apenas um 
paliativo, pois não têm nenhum respaldo 
técnico, em função de serem fabricadas de 
forma artesanal sem nenhum tipo de teste. 
Além disso, o grande problema é que devido à 
respiração no tecido a máscara vai 
umedecendo  e perdendo ainda mais a 
“capacidade” de proteção. Na verdade, este 
tipo de “proteção” não tem o objetivo de 
proteger o usuário, mas sim tentar minimizar a 
contaminação dos outros trabalhadores. 
Não entendi bem, professor. 
Estas máscaras teoricamente diminuem o 
propagação do vírus, pois seria uma retenção 
mecânica ao proteger outras pessoas contra 
gotículas no ar expirado pelo seu usuário no 

Está faltando respirador! 
 

JORN AL SEGURITO 
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caso deste trabalhador ter um acesso de tosse 
ou de espirro, mas não impede do trabalhador 
ser contaminado pelo vírus. Além disso o 
grande problema é garantir o manuseio 
correto.  
Como assim? 
Imagine o seguinte, se esta máscara funciona 
como uma barreira grosseira para um 
ambiente contaminado, a parte externa pode 
estar contaminada ao final do seu uso e na 
retirada, o usuário precisará ter muito 
cuidado, pois não poderia pegar na sua parte 
externa, além disso seria necessário, caso 
fosse reutilizada, deixar em uma solução de 
água sanitária, para depois fazer a lavagem 
com água e sabão e finalizar passando a ferro.  
Seria complicado ter o controle deste 
procedimento de higienização, caso não seja 
realizado na empresa.  
Por fim, o ideal era que este tipo de proteção 
não fosse utilizado durante todo o expediente, 
pois umedece mais rapidamente e seriam 
necessárias diversas máscaras para fazer a 
reposição. 
Entendi, professor! Acho que vou implantar o 
uso, mas vou ter de alinhar todas estas 
limitações com a empresa e fazer uma 
campanha bem forte para orientar os 
trabalhadores. 

Mário Sobral Jr 
Engenheiro de Segurança do Trabalho. 
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    eja para um instrutor, professor ou 
qualquer profissional que tenha por objetivo 
transmitir um determinado conhecimento, a 
dificuldade torna-se a cada dia maior, pois 
concorrendo com esta informação que precisa 
ser transmitida encontraremos dezenas de 
estímulos, principalmente virtuais, que 
desviam a atenção, aumentam a ansiedade e 
as expectativas do receptor. Para enfrentar 
este obstáculo o profissional que precisa 
transmitir informações sobre a Segurança do 
Trabalho precisa se adaptar e ter ferramentas 
para maior improvisação, dentre estas 
ferramentas o humor pode ser um grande 
aliado. 

 
Além dos treinamentos, o humor também 
pode ser utilizado como ferramenta de 
comunicação nas SIPATs, em jornais internos, 
e-mails, e outros canais possíveis. Tendo 
consciência de que o objetivo é a Segurança do 
Trabalho, o humor seria apenas o pano de 
fundo para auxiliar nesta comunicação.  
É importante ter em mente que saber manter 
a atenção do público e conseguir interagir por 
meio de dinâmicas ou arrancar risos da plateia 
não significa que a informação está sendo 
retida.  
Acho muito interessante o uso do humor, mas 
apenas como pano de fundo, com o objetivo 
de deixar o trabalhador mais receptivo.  
No entanto, tem um lado negativo também. É 
comum esbarrarmos em eventos na área de 
Segurança, extremamente engraçados, e com 
grande aceitação por parte dos trabalhadores, 
mas com a qualidade da informação no 
mínimo duvidosa. Se não utilizada 
adequadamente, pode mascarar a informação 
principal de Segurança do Trabalho e ser bem 
aceita por parte do trabalhador e muitas vezes 
pelos próprios profissionais de Segurança do 
Trabalho, ou seja, é apenas mais uma 
ferramenta que depende de quem a manuseia.  
Assim, o humor não deve ser o ator principal, 
mas um coadjuvante que tem condições de 
melhorar a atuação de todo o elenco. 

Mário Sobral Jr 
Engenheiro de Segurança do Trabalho. 
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- Manoel, você escreveu "Este lado 
para cima" nas caixas que transportam 
os copos de cristal? 
- Sim senhor! E para ter certeza de que 
todos iam ler, eu escrevi de todos os 
lados! 


- Patrão o senhor tem um carrão! 
O chefe olha bem para ele e explica: 
- Se você batalhar muito nessa vida, se 
esforçar ao máximo todos os dias e der 
o melhor de si, você vai me fazer 
comprar um melhor ainda no ano que 
vem. 


- Chefe! Corre aqui, o cliente está se 
engasgando com uma espinha de peixe. 
O que eu faço? 
O chefe com toda a sua sabedoria 
responde: 
- Vá lá e peça a conta rápido antes que 
ele morra! 
 

Piadinhas 


