
 

 

333333333333333333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                          

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

                                                        

                                                

 

Sem comentário 
 

      esses muito úteis 14 anos do Segurito que 
com sua linguagem simples muito coopera 
para a necessária prevenção prática que se faz 
no Brasil quero ressaltar a importância da 
simplicidade nas coisas da segurança e saúde 
do trabalho. Um bom especialista não é aquele 
que faz coisas complicadas e sofisticadas para 
atender sua vaidade e demonstrar seu 
conhecimento, mas aquele que consegue por 
sua análise e interpretação das normas 
preparar meios para que as demais pessoas 
compreendem e pratiquem a prevenção por 
ele planejada. Vivemos por exemplo o 
momento da ISO 45001 principalmente pela 
sua associação com o documento que irá 
suceder o PPRA e já vemos por todos os lados  
tentativas de "sofisticar" algo que na sua 
essência foi totalmente trabalhado para ser 
simples e assimilável e isso certamente nos 
fará voltar no tempo e mais uma vez - se não  
tivermos cuidado - construir verdadeiros 
castelos de papel que pouco ou nada tem de 
utilidade para a finalidade em si.  
 

 
 

Precisamos em caráter de urgência não 
precarizar mais a segurança e saúde 
no trabalho brasileiro - mas de forma simples 
buscar soluções que custem sim recursos, mas 
ao mesmo tempo se traduzam em práticas que 
façam frente aos problemas. Precisamos ir 
além da cultura de que somos pagos para 
documentar e chegarmos à condição de que as 
práticas descritas sejam reais e eficazes e a 
documentação sirva como guia para que isso se 
estabeleça, possa ser melhorado e se tornar 
prática usual. Não podemos nos contentar em 
aprender truques, formas de fazer isso ou 
aquilo, sem compreender para que de fato 
serve e quais objetivos desejamos alcançar. 
Tomara que dessa vez tudo não vire mais do 
que uma porção de coisas feitas meramente 
para auditores ou certificações e que possamos 
avançar na direção de uma prevenção mais 
sustentável. 

Cosmo Palasio 
Técnico de Segurança do Trabalho 

 
 
 
 
 
 
 
 

SST tem que  
ser simples 

 
     

 

 

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

 

No mês de aniversário do Segurito a 
recomendação de leitura são os 
meus três livros. Dois sobre gestão 
de Segurança do Trabalho, para lhe 
ajudar a organizar o setor e o 
terceiro uma leitura agradável com 
histórias fictícias sobre prevenção. 
Se ficou interessado, acesse este link 
com 15% de desconto: 
 https://pag.ae/bgCzyND 
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O caipira ganhou um smartphone na 
rifa e o curioso foi lá perguntar: 
- Já sabe o que cê vai fazer com o 
prêmio? 
O caipira responde: 
- Bom, o fone vou ficar para mim e o 
“esmart” vou dar pra minha irmã 
passar nas zunha. 


 

 

Piadinhas 

Vamos lá, senhores! 
 
Tudo começou faz 14 anos em uma sala 
de aula do meu querido IFAM. O 
objetivo era que meus alunos tivessem 
mais uma ferramenta de contato com a 
Segurança do Trabalho.  
De lá para cá surgiu o Segurito em Cast, 
o Jornal Segurito no Youtube, o SST é o 
Canal, junto com o Nestor e três livros 
para continuar nessa missão de difundir 
Segurança do Trabalho. 
Nesta edição especial, para ajudar 
nesta árdua tarefa, tenho a companhia 
de excelentes profissionais. 

Alexandre Demetrius 

Promotor de Justiça no Estado de SP 

Alexandre Pinto da Silva  

Engenheiro de Segurança do Trabalho  

Antonio Carlos Vendrame  

Engenheiro de Segurança do Trabalho  

Cosmo Palasio 

Técnico de Segurança do Trabalho  

Cynthia May Richard  

Jornalista  

Gustavo Rezende de Souza  

Técnico de Segurança do Trabalho  

José Marcelo Penteado 
Médico do Trabalho 

Luiz Philippe W. Vasconcellos  

Médico do Trabalho  

Mário Sobral Jr  

Engenheiro de Segurança do Trabalho  

Mário Fantazzini 

Engenheiro de Segurança do Trabalho  

Nestor Waldhelm Neto 

Técnico de Segurança do Trabalho  

Paulo Leal  

Engenheiro de Segurança do Trabalho  

Rogério Luiz Balbinot 

Engenheiro de Segurança do Trabalho 

Rúbia Mara Pereira 

Engenheira de Segurança do Trabalho 
 

Obrigado por sua companhia ao longo 

desses anos e vamos começar as 

comemorações. 
 

Prof. Mário Sobral Jr. 
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- Visão para empreender as mudanças 
necessárias para o futuro. 
- Habilidades envolvendo uma boa 
comunicação e poder de negociação.  
- Flexibilidade na gestão de conflitos. 
- Liderança nas ações e crescimento técnico da 
equipe.  
- Alta Energia para a manutenção do grupo e 
atendimentos aos desafios. 
- Pensamento Estratégico nos direcionamentos 
dos projetos e ações.  
- Domínio das Legislações Trabalhista, 
Previdenciária e eSocial. 
- Experiência na implantação de Sistemas de 
Gestão (OSHAS 18001 / ISO 45001). 
- Conhecimentos em informática: 
intermediário ou avançado. 
- Disponibilidade para viagens e 
deslocamentos, quando necessário (ter 
habilitação categ. B). 
- Idioma, com conhecimento intermediário ou 
preferencialmente avançado na escrita e 
conversação em Inglês / Espanhol. 
- Acervo. Constituir um acervo técnico além da 
NR, buscando literaturas que serão 
fundamentais para o atendimento das 
legislações. 
- Capacitação contínua, seja por estudo 
individual, congressos, seminários ou cursos. 
Antecipe-se, identifique oportunidades, fique 
esperto em novas tecnologias e busque 
inovações, para que assim como um “Novo 
Profissional de Segurança e Saúde 
Ocupacional” promova a transformação que a 
Segurança e Saúde Ocupacional necessitam.   
Transforme os desafios, as limitações e as 
dificuldades em oportunidades a serem 
conquistadas ao longo de um processo 
gradativo. 
Compreenda, inspire, aconselhe, demonstre 
confiança, tenha comprometimento, seja 
acessível, para que tudo que apontamos nesse 
artigo seja bem-sucedido, tenha humildade e 
tenha fé para promover essa mudança pessoal 
e profissional. 

Paulo Leal 

Engenheiro de Segurança do Trabalho 

 
 

 

            anos se passaram e agora as Normas 
Regulamentadoras passam pela tão desejada e 
importante atualização. 
A Reforma da Previdência traz mudanças e 
reforça novos caminhos para a Segurança do 
Trabalho com as adequações e novo 
planejamento de implantação do eSocial.  
Grupos de Discussão despejam uma enxurrada 
de perguntas, com dúvidas, questionamentos 
e surpresas com as iniciativas já em percurso 
pelo Governo, por exemplo, as notificações da 
Receita Federal aos postos de gasolina quanto 
ao recolhimento para Aposentadoria Especial. 
Em meio a tantos eventos acontecendo ao 
mesmo tempo, os profissionais de Segurança e 
Saúde Ocupacional acabaram sendo pegos de 
surpresa? Não !!! 
 

 
 

Todos estes eventos são decorrentes de uma 
legislação já existente, porém mal aplicada ou 
não empregada e que agora estão sendo 
atualizadas e harmonizadas. 
Mas, e os profissionais de Segurança? Como 
estão? Quais as mudanças necessárias para 
acompanhar todas essas demandas? 
Mudanças e Alterações. Para muitos 
profissionais, a simples menção destas 
palavras já provoca uma taquicardia e mãos 
suadas. Aprendemos cedo na vida que 
mudanças devem ser evitadas, e que devemos 
ficar dentro da nossa Zona de Conforto onde 
nos sentimos seguros e protegidos.  
Tentar fazer algo novo é geralmente encarado 
com ansiedade, muitas vezes até mesmo com 
desespero e como resultado, acabamos 
estabelecendo rotinas insatisfatórias, mas 
familiares, optando por um estado que remete 
a um inferno, ao invés de descobrir novas 
oportunidades. 
Então, “Um Novo Profissional em Segurança e 
Saúde Ocupacional” deve emergir em meio a 
toda a revolução que se encontra em 
andamento. 
13 qualidades e qualificações para este novo 
profissional serão imprescindíveis: 

Um Novo Profissional em Segurança  
e Saúde Ocupacional 

 

 
 

Tenho muitas 
responsabilidades, 
por isso quero um 

aumento! 

 

JORNAL SEGUR ITO  
 

Ancoragem 
 

E 

2 
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      stou ganhando pouco, tenho muita 
responsabilidade como TST, mas ganho pouco. 
Prevencionista, saiba que ninguém é 
remunerado por sua responsabilidade ou 
importância, mas pelo resultado que gera. 
Fazer um treinamento em si não é resultado, 
elaborar um PPRA/PGR em si não é resultado, 
elaborar Ordens de Serviço ou Mapa de Risco 
em si não é resultado. 
O resultado é quando fazemos algo que gera 
algum retorno concreto, principalmente 
financeiro para a empresa, e nem sempre as 
ações citadas geram. 
Falando de importância, sempre gosto de dar 
o exemplo do Neymar e um médico 
cardiologista… Quem é mais importante o 
Neymar ou um médico cirurgião 
cardiologista? 
O médico pode salvar, ou até mesmo por 
imperícia, deixar perder uma vida, e o 
Neymar? Tem o poder de salvar ou de deixar 
alguém perder a vida? Claro que não, ele só 
chuta uma bola! Mas qual dos dois ganha 
mais? Claro, o Neymar. 
O Neymar enche o estádio de pessoas para vê-
lo chutar uma bola, já o médico, pelo menos 
eu nunca vi um estádio cheio de gente para 
ver um médico falar, ou fazer uma cirurgia. 
A marca Neymar vende milhares de camisas, já 
a marca médico não… A responsabilidade do 
médico é muito maior do que o Neymar, mas 
e daí? O resultado, o impacto do Neymar é 
indiscutivelmente maior! Por isso o que o 
Neymar ganha num dia o que o médico 
cirurgião cardíaco não ganha em 2 anos de 
trabalho… 
Se você quer ser valorizado, aumente seu 
impacto sobre a empresa. Gere resultados 
financeiros. Pode começar mesmo com coisas 
pequenas, e aos poucos você ganhará o seu 
espaço dentro da organização. 
Todos nascemos pequenos. E toda grande 
caminhada começa com um passo. E aí, o que 
pode já começar fazendo agora? 

Nestor Waldhelm Neto 

Técnico de Segurança do Trabalho 

 
Desanimado com meu emprego, clamei a 
Deus que me desse um emprego novo 
onde eu pudesse direcionar, ter o controle 
de tudo nas mãos, que abrisse muitas 
portas, que fosse grande, que entrasse 
muito dinheiro, que passassem muitas 
mulheres. 
- Deus ouviu meu pedido. Virei motoristas 
de ônibus articulado. 

 

Piadinhas 
O chefe pergunta para o empregado: 
- Você acredita em vida depois da morte? 
O empregado responde:- 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 enganado! Ontem, 
depois que você saiu mais cedo para o 
funeral do seu tio, ele veio aqui te procurar. 
 



 
  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     stamos numa época na qual os sindicatos de 
empregados perderam sua fonte de renda e, 
portanto, precisam mostrar serviço para atrair 
mais associados. Uma das estratégias de tais 
sindicatos tem sido o ingresso de ações 
coletivas contra empresas, especialmente com 
os pedidos de insalubridade e/ou 
periculosidade. 
A empresa deve ter em mente que conduzir 
uma perícia coletiva é bem mais crítico do que 
acompanhar uma perícia de processo 
individual. Além do que, numa perícia coletiva 
é tudo ou nada, ou se ganha de forma geral, 
ou se perde de forma generalizada. 
A primeira providência é não permitir que os 
mesmos peritos que são nomeados para as 
perícias individuais também o sejam para a 
perícia coletiva, uma vez que o resultado já é 
conhecido. Nenhum perito mudará sua 
convicção numa perícia coletiva, sob pena de 
comprometer todos os resultados das perícias 
individuais. 
A condução dos trabalhos pelo assistente 
técnico da empresa, no caso de uma perícia 
coletiva, deve ser muito mais combativa, dado 

JORNAL SEGURITO 

É correta a previsão legal do adicional de insalubridade? 
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     ssa é uma pergunta comum no meio 
prevencionista. A polêmica sobre o adicional 
deriva de alguns argumentos aparentemente 
pertinentes, tais como: (1) o Brasil é um dos 
poucos países que preveem o adicional em lei; 
(2) disso decorre um incentivo ao trabalhador 
laborar em ambientes insalubres, com o fim de 
conseguir um aumento salarial; (3) pelo 
mesmo motivo, a previsão do adicional 
desincentiva melhorias no ambiente de 
trabalho por parte dos empregadores; (4) todo 
o custeio do sistema de saúde e previdenciário 
é prejudicado com isso. 

 
Esses argumentos, embora aparentemente 
convincentes, não chegam a ser irrefutáveis. 
Obviamente, há muito mais a explicar do que 
escreveremos neste pequeno texto, mas 
vamos provocar a reflexão do leitor em face da 
linha de raciocínio citada no item 1 acima. 
Salientamos antecipadamente que não 

E estamos aqui a adotar posição contrária ou 
favorável à previsão do adicional em lei, mas 
apenas debatendo a matéria. 
A primeira questão a discutir é: se não 
houvesse previsão legal do adicional de 
insalubridade, o trabalhador perderia o “plus” 
remuneratório daí advindo? Muitos estudos 
econômicos ressaltam que a resposta é 
negativa, notadamente quando o risco possa 
ser percebido razoavelmente pelo trabalhador. 
Nesses casos, costuma haver uma exigência de 
maior remuneração para trabalhos arriscados, 
em comparação com trabalhos desprovidos de 
maior risco. De fato, em muitos países em que 
o adicional de insalubridade não é previsto 
legalmente, acaba por existir um acréscimo 
salarial em atividades que oferecem risco à 
saúde, derivado de questões de mercado.  
Muitos dirão: ora, mas por que o empregador 
pagaria algo a mais se não está obrigado por 
lei? Por que, em vez disso, não aumentaria 
seus lucros? A resposta é simples e a realidade 
de vários países a confirma: pelas forças de 
oferta e demanda, tende a ocorrer um 
equilíbrio de preço para a força de trabalho. 
Quando esse equilíbrio ocorre em patamar 
remuneratório comparativamente superior 
para o labor de maior risco, resta quase 
impossível a um empregador, isoladamente, 
atrair trabalhadores pagando preço inferior ao 

equilíbrio de mercado, já que a concorrência 
oferecerá remuneração superior. Isso é fácil de 
imaginar quando tomamos em conta 
fenômeno similar e muito comum, ocorrido 
em inúmeros setores em que não há 
insalubridade, mas em que o equilíbrio salarial 
ocorre em preço superior ao salário mínimo ou 
ao piso da categoria. Nesses casos, 
empregadores têm de pagar mais do que o 
legalmente exigido, mesmo não estando 
obrigados a tanto.  
Se levarmos em conta esse argumento, a 
simples supressão do adicional da CLT não 
faria acabar o “plus” remuneratório, pois 
possivelmente seria reposto de alguma forma 
pelo mercado. A distinção estaria somente na 
submissão desse acréscimo a diferentes 
regras. Enquanto hoje temos um padrão legal 
(10%, 20% ou 40% da base de cálculo), 
passaríamos a diferenciar esse “plus” 
conforme oferta e procura. A questão, 
portanto, seria só de escolha da regra do jogo.  
Qual sistema é melhor? Deixamos a conclusão 
ao leitor. Aliás, se provocamos a reflexão 
deste, sentiremo-nos satisfeitos. Reiteramos 
que a breve discussão deste texto se cingiu ao 
item 1 do argumento supracitado. Em relação 
aos demais (2, 3 e 4), deixaremos para uma 
próxima oportunidade. 

Alexandre Demetrius 
Promotor de Justiça no Estado de São Paulo. 

 

Cuidados especiais numa perícia coletiva 

 

 

 

o risco de perda envolvido. Assim, perícias 
coletivas não devem ser acompanhadas por 
iniciantes ou profissionais noviços, mas sim, 
por experientes especialistas para que os 
resultados sejam maximizados. 
Como no caso de uma perícia individual, o 
resultado não depende exclusivamente do 
assistente técnico, mas também de todo o 
esforço que a empresa fizer na busca de 
provas favoráveis, documentos, testemunhos 
etc. Assim, devem ser convocadas reuniões pré 
perícia onde, em conjunto com o assistente 
técnico, será traçada a estratégia de atuação 
durante os trabalhos periciais. 
Os documentos que serão disponibilizados à 
perícia devem ser revisados. As testemunhas 
que serão ouvidas devem ser arguidas. Os 
ambientes a serem vistoriados devem ser 
fiscalizados anteriormente para evitar 
surpresas na data dos trabalhos periciais. 
Lembre que a parte oposta também se 
prepara para a data da perícia, ensaiando 
questionamentos e reunindo provas em 
desfavor da empresa. 
Terminada a vistoria, o assistente técnico 

E sempre deve se colocar à disposição da 
perícia para solucionar dúvidas, apresentar 
documentos e até mesmo auxiliar a perícia 
em sua convicção. 
Finalmente indispensável recomendar que se 
disponha de atendimento cordial à perícia, 
uma vez todos na vida temos o dia de pavão e 
o dia de espanador, mas na data da perícia, o 
perito está no seu dia de pavão... 

Antonio Carlos Vendrame 
Engenheiro de Segurança do Trabalho 

 

 

 

A professora pergunta ao Seguritinho: 
- Seguritinho, se eu tenho duas mangas 
em uma mão e duas na outra, o que eu 
tenho? 
- Mãos grandes, fessora! 


Minha mãe vivia dizendo que eu era uma 
joia rara quando eu nasci. Hoje em dia 
fala que esqueceu de me lapidar. 

 

Piadinhas 



  
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     odemos observar que nos tempos atuais 
grandes mudanças de concepção de produtos, 
processos e tecnologias afetam as mais 
diversas áreas do conhecimento. O mesmo 
acontece com a Segurança e Saúde do 
Trabalho, que a tempos no Brasil precisa de 
uma drástica modernização. 
 

 
 

O termo Indústria 4.0, que marcaria assim a 
Quarta Revolução Industrial, teve origem em 
um projeto estratégico do Governo Alemão, 
que promove a informatização da manufatura. 
Junto com a Indústria 4.0 a Inteligência 
Artificial, a Internet das Coisas, Big Data, Cyber 
Physical Systems, Cloud Computing, a 
Nanotecnologia, o 3D e uma nova era surge. 
É obvio que pensando em nossa área de 
atuação e as necessidades de atendimento a 

Segurança e Saúde do Trabalho 4.0 – Você está pronto? 
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       o tão esperado ano de 2020 chegou, e 
como sempre, a nossa área Prevencionista 
continua em “Ebulição”! 
As revisões das Normas Regulamentadoras 
continuam a todo vapor! 
A NR 01 foi toda reformulada, a NR 02 foi 
revogada, e tantas outras já foram revisadas e 
estão em processo de revisão! Somente o 
tempo dirá se colheremos bons frutos dessas 
“rápidas” revisões! 
 

 
 

Especial atenção para a revisão dos Anexos da 
NR 15, como foi feito com o Anexo 03 que 
trata da exposição ocupacional ao calor. 
Vamos ver o que acontecerá com os outros, 
principalmente os Anexos 01 e 02 que tratam 
do ruído! q3 ou q5? Façam suas apostas! 
A NR 09 vai ganhando também seus anexos 

superar dificuldades, resolver problemas, 
provocando estímulos com qualidade, 
intensidade e quantidade baseados nos 
preceitos da Indústria 4.0. 
Todo o conhecimento técnico continua e 
jamais deixará de ser fundamental, não há 
discussão a sobre esta ótica. Fato! No entanto, 
ele não será por si só suficiente.  
 
“O individuo só muda quando a dor de 
permanecer é maior do que a dor de mudar.”  

                                        Marcos Meier 
 
“Se você trabalha como um robô, você será 
substituído por ele”.  

Murilo Gun 
 
Fique atento a essas mudanças, inove, renove, 
reinvente-se. A Indústria 4.0 é uma realidade!  
O profissional que não esperar a dor de 
permanecer o mesmo, estando atento e 
acompanhando essas mudanças sem medo de 
experenciar o novo, terá um futuro inigualável 
rumo ao Profissional SST 4.0. 
E eu? Te espero lá! 

Rúbia Mara Pereira 

Engenheira de Segurança do Trabalho 
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essa nova realidade e indústria, onde espera-
se ter o processo de transição finalizado em no 
máximo 5 anos, precisamos urgentemente sair 
da zona de conforto e nos prepararmos para o 
profissional SST 4.0.  
Eu sei que muitos vão dizer: - Mas nós não 
fazemos nem a “velha” segurança do trabalho, 
como podemos pensar em uma “nova”? 
Simples! Métodos antigos não resolvem novos 
problemas.  
A demanda do profissional para atendimento à 
Indústria 4.0 vai muito além do que 
aprendemos até aqui. Precisaremos nos 
reinventar. Buscar capacitação e 
desenvolvimento de novas habilidades. 
Precisaremos de profissionais criativos, 
inovadores, empreendedores, estratégicos, 
engajados, resilientes, responsáveis pelo 
tempo e qualidade do serviço realizado, que 
saibam resolver problemas e não somente 
“um” tipo de problema. 
A permanência no mercado de trabalho 
dependerá necessariamente das funções 
cognitivas e sua capacidade de criar novas 
sinapses.  
E como podemos nos preparar para isso?  
Nos estimulando a conquistar desafios, 

prevencionistas! 
Chega também o Gerenciamento de Riscos 
Ocupacionais – GRO. Tomara que este 
programa realmente seja aplicável e nos ajude 
a diminuir os acidentes e doenças 
ocupacionais no Brasil, não se tornando mais 
um “Documento de Gaveta”! 
E o eSocial? Que novela hein? A verdade é que 
não sabemos como ele realmente será 
aplicado, desenvolvido e cobrado nas 
empresas! O certo é que, do jeito que ele foi 
concebido, não se tornará uma realidade, ao 
menos por enquanto! 
E teve também a Reforma da Previdência! 
Mais uma vez chamo a atenção: Se foi bom ou 
ruim, não saberemos agora, somente daqui 
uns anos! 
Enfim, nossa área continua “emocionante” e 
em evidência, com muita coisa acontecendo e 
pra acontecer! Cabe a nós, Prevencionistas de 
Plantão, continuarmos unidos em prol da 
saúde, segurança, bem estar e qualidade de 
vida no trabalho. 
Continuamos no front, com espada em punho! 
Feliz 2020 a todos (as)! 

Alexandre Pinto da Silva - Engenheiro de 
Segurança do Trabalho e Higienista 

Ocupacional. 

 

Agora chega 2020: E Agora? 
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“Naquilo que você pensa, se torna. O que 
sente, atrai. O que imagina, cria.“ 

Desde o início da minha carreira acompanho o 
Jornal Segurito, seu conteúdo técnico, suas 
várias histórias e piadas, estas sempre com a 
sua típica criatividade. Durante toda essa 
jornada, que agora completa 14 anos, 
podemos ver nos detalhes como o amigo 
Mário mantém a mesma sensibilidade e 
cuidado para nos trazer um jornal que se torna 
uma leitura obrigatória a todos nós, não no 
sentido estrito da palavra, mas como um 
momento de relaxar e ao mesmo tempo ter a 
oportunidade de ser regado de informações e 
boas prosas entre o Professor Sobral e seus 
nobres alunos. Estes cobertos pelo anonimato, 
todavia, fácil de se reconhecerem, pois vejo 
em minha cabeça os mesmos semblantes dos 
meus próprios alunos em sala de aula. 
Meu caro Mário, parabéns não só pelo 
trabalho ou pelo profissional que és, lhe 
admiro como ser humano, bem como ao seu 
papel de Educador, que acredita e valoriza o 
ensino e principalmente a aprendizagem. 
Mais uma vez: Vida longa ao Jornal Segurito! 
Um abraço a todos. 

Gustavo Rezende de Souza - Consultor 

Técnico e Técnico em Segurança do Trabalho 
 

Meu caro, 
 Mário Sobral! 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      o âmbito de SST, uma coisa é fato: estão 
havendo modificações. Em se tratando de 
governo, independentemente do nome que 
venha a ter o programa, seja o eSocial ou o que 
for, mudanças já ocorreram e seguirão 
ocorrendo. E só está preparado para elas quem 
faz gestão com análise de indicadores, voltada à 
melhoria real e contínua do ambiente e 
condições de trabalho.  
Quem faz esta gestão já está atendendo em 
muito o que será preconizado pelo governo. E, 
nesta gestão, as palavras-chave são: avaliação, 
evidência e rastreabilidade. 

 
Veja-se mudanças recentes, como a 
nomenclatura PGR (Programa de Gerenciamento 
de Riscos), que passou para GRO 
(Gerenciamento de Riscos Ocupacionais). O 
nome mudou, mas a prerrogativa segue sendo a 
observação de diretrizes e requisitos para 
identificar riscos e perigos ao cotidiano de 
trabalho, bem como atenção à avaliação, análise 
e controle dos riscos identificados. 
Ou seja: se era PGR, se agora é GRO, o que 
importa é avaliar, monitorar potenciais riscos 
ocupacionais, acidentes e situações passíveis de 
adoecimento dos trabalhadores para, a partir 
disto, adotar medidas que favoreçam ambientes 
de trabalho seguros e salutares.  

Isso é somente um exemplo do que deve ser 
compreendido para a melhoria contínua do 
ambiente ocupacional, da SST, que passa pela 
implementação de planos e sistemas de gestão 
específicos. 
Estará preparado para o que der e vier quem 
estiver pronto para gerir SST, designar ações e 
entregar informações corretas, de maneira 
assertiva, no momento exato em que forem 
requeridas e às frentes solicitantes corretas. 
Quem tiver o planejamento adequado e utilizar 
sistemas próprios para tudo isso, que sejam, de 
fato, especializados em SST, o que garantirá 
exatidão na compreensão, atendimento, 
preenchimento de cada campo, norma, decisão 
ou demanda necessárias.   
Um dos maiores problemas que nos deparamos 
hoje, é o uso de sistemas criados para o eSocial. 
Eles estão voltados ao envio das informações, 
mas não partem de uma gestão ampla e 
especializada de SST, o que corresponde a dizer 
um gerenciamento de pessoas e processos que, 
sim, começa pela SEGURANÇA, dando ênfase ao 
que pode ser cuidado para que não se torne 
questão de SAÚDE (mas este é um assunto que 
poderemos ampliar em outro debate). Por hora, 
vale dizer que um software criado 
exclusivamente para atendimento, entrega, das 
informações do eSocial será “pobre” em termos 
de SST, e isto não por má vontade do 
fornecedor, mas, provavelmente, por 
desconhecimento dele em relação a todos os 
quesitos envolvidos no vasto universo da SST, 
que somente especialistas da área tendem a 
dominar – afinal, não é isso o que ocorre em 
todas as áreas? O famoso “cada um no seu 
quadrado”. 
Isto sim é o futuro e o presente de quem quer 
estar preparado para o ambiente brasileiro de 
SST.  

Rogério Luiz Balbinot 
Engenheiro de Segurança do Trabalho. 

 

     carga mental é considerada como um grau 
de esforço intelectual que o trabalhador deve 
exercer  ao enfrentar o conjunto de demandas. 
O processo se dá inicialmente pela percepção 
da informação, recebida a nível visual, auditivo 
e outros. As informações são representadas 
pelas ordens de trabalho, documentos, ruídos 
do maquinário, sinalizações, etc. Ao receber 
essas informações o cérebro deve então 
interpretá-las e analisá-las, escolhendo qual a 
mais adequada das diversas possibilidades 
para obter o resultado esperado. Por fim, o 
cérebro então manda uma mensagem de volta 
ao organismo para que faça a ação necessária.  
Veja que tudo isso se dá muito rapidamente, 
em milésimos de segundo, mas existem 
diversos fatores que podem influenciar essa 
tomada de decisão e na carga mental, no qual 
o ergonomista deve estar atento. 

 
A percepção das mensagens devem ser 
facilitadas, observando se a quantidade e 
complexidade da informação que deve ser 
analisada está dentro do possível para o 
trabalhador. Analisar também se aspectos 
ambientais como ruído alto ou iluminação 
muito baixa não estão atrapalhando essa 
percepção, assim como se as sinalizações no 
ambiente de trabalho são adequadas.  
Observar também o tempo que o trabalhador 
dispõe para receber a mensagem, interpretar e 
executar a resposta. Trabalhos e situações que 
demandam tempos muito curtos entre a 
percepção e a ação, sobrecarregam o 
trabalhador. 
Da mesma forma, é impossível manter atenção 
constante por tempo muito prolongado, pois 
leva claramente à fadiga. Portanto, pausas e 
rodízio de tarefas, reduzem a carga mental e 
também a possibilidade de erros. 
Não podemos deixar de lembrar que quando 
falamos de carga mental, a subcarga também é 
prejudicial (monotonia), pois o trabalho deve 
oferecer a oportunidade de exercitar as 
funções mentais. A Norma ISO 10075 
reconhece que toda atividade psíquica pode 
levar a uma fadiga mental, seja por excesso ou 
por subativação.  

José Marcelo Penteado 
Médico do Trabalho 

 

 
 

 

5 

 
JORNAL SEGURITO 

Sobrecarga mental 

no trabalho 

 

 

Você está preparado para fazer gestão? 
 

Piadinhas 
 

Se eu fosse explicar a minha vida em 
algarismos romanos seria: VIXI 


Odeio ir pra casa dos outros e ter que 
fingir que eu como pouco. 


Já vou dormir, porque amanhã eu acordo 
faltando cinco pro meio dia. 


Hoje eu estou mais cansado que a 
Rapunzel fazendo chapinha. 

- Chefe, meu salário não está compatível 
com as minhas aptidões! 
- Eu sei, eu sei! Mas não posso deixar 
você morrer de fome. 


- Cara, você nunca tira férias não? 
- De jeito nenhum! Eu não posso me 
afastar da empresa! 
- Por que? A empresa não pode passar 
sem você? 
- Pode! Mas é isso que eu não quero que 
eles descubram! 

N A 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ivemos tempos complexos não só no Brasil, 
como também em âmbito global. O ritmo das 
mudanças em todos os aspectos da vida em 
sociedade está com o pé no acelerador. Nesse 
turbilhão, o mundo do trabalho se debate para 
entender os novos tempos e encontrar o seu 
caminho.  
Por aqui, a reforma trabalhista, as cobranças 
trazidas pelas novas tecnologias no processo 
produtivo, a revisão das NRs, os desafios da 
economia, são fatores estressantes e 
desencadeadores de doenças nos 
trabalhadores, sobretudo transtornos mentais, 
que já afetam 86% dos brasileiros, de acordo 
com a Organização Mundial da Saúde (OMS). 
Não há mais zona de conforto para ninguém. 
Ou seja, em SST, entendo que já não basta 
somente o pensamento habitual e o 
conhecimento técnico da área para lidar com 
os desafios do dia a dia.  
É preciso estar antenado com o fluxo dos 
contextos, das transformações, mergulhar nas 
entrelinhas da nova realidade, aceitar as 
provocações das incertezas e contradições, 
estar aberto para a construção do novo em 
meio ao novo. Não se deixar distrair pelas 
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O TST e as perícias médicas 
 

 

O desafio da travessia 
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        tradicional e bem estabelecida a 
necessidade e eficácia da presença do Técnico 
de Segurança do Trabalho durante as vistorias 
ambientais trabalhistas para fins de verificação 
de insalubridade/periculosidade, normalmente 
feitas por peritos engenheiros. 
Quanto às perícias médicas para fins de 
verificação de acidentes de trabalho ou de 
doenças ocupacionais para estabelecimento 
de nexo causal e incapacidade decorrente, 
deve-se esclarecer que essas perícias constam 
inicialmente de um ato médico, semelhante à 
uma consulta (anamnese, exame físico, 
avaliação de documentos médicos) sendo 
vedada e presença de pessoas não médicas 
(Parecer Conselho Federal de Medicina 
50/2017). Posteriormente haverá a 
complementação por uma vistoria aos postos 
de trabalho do Reclamante. 
É nossa opinião de que o Técnico de Segurança 
do Trabalho deve participar da equipe de 
defesa (contestação pelo Jurídico) logo de 
início, junto com o RH, o médico do trabalho, o 
líder da produção e o assistente técnico 
médico, o engenheiro de segurança, ficando 
todos inteirados do teor da queixa 
ocupacional, ergonômica, acidentária e das 

sequelas clínicas (estas não sigilosas). Lembrar 
que o prontuário médico é sigiloso e só pode 
ser acessado pelo médico e pela enfermagem. 
O Técnico de Segurança do Trabalho deverá se 
preocupar em ter conhecimento, informações 
e documentos sobre os exatos locais (postos) 
de trabalho, períodos exercidos, causas de 
mudanças, afastamentos, EPIs usados 
(recibos), C.A.s, tipos de ferramentas usadas, 
produtividade, “takt time”, nomes, pesos, 
tamanhos e frequência das peças trabalhadas, 
equipamentos de deslocamentos e transporte, 
principais movimentos e posturas corporais, 
número de pessoas na equipe, existência de 
avaliação ergonômica, LTCAT, PCMSO, PPRA, 
PCA, FISPQs. Tais informações devem estar 
disponíveis ao perito no momento da vistoria, 
em “pendrive”. 
De grande importância são as informações, 
mesmo que não documentais, “paralelas”, 
sobre antecedentes, hábitos, vícios, atividades 
extra-laborais, absenteísmo, uso de moto, 
academias e litigiosidade do Reclamante, que 
poderão influenciar na contestação à denúncia 
inicial. 

Luiz Philippe Westin Cabral de Vasconcellos 

médico do trabalho, fisiatra, perito judicial. 
 

soluções do passado, mas estar conectado 
com o ambiente ao seu redor. 
As mudanças são inevitáveis, mas o foco deve 
permanecer o mesmo: preservar a saúde do 
trabalhador. É como manter o leme firme em 
meio à tempestade. 
Mobilidade urbana, fatores extralaborais e até 
mesmo as mudanças climáticas, entre tantos 
outros temas transversais em SST, devem estar 
no radar dos profissionais da área para auxiliar 
as empresas na busca de alternativas voltadas 
para a melhoria da qualidade de vida do 
trabalhador. 
Acredito que, seja em qualquer campo, quem 
não compreender o que vem acontecendo no 
planeta, pelo menos nos últimos dez anos, 
está fora do seu tempo e perderá o conforto 
da sua poltrona.   
Termino aqui com uma das teses do filósofo 
alemão Wolfgang Welsch, “somente quando a 
razão consegue penetrar e entregar-se 
produtivamente aos entrelaçamentos 
inconscientes da racionalidade ela passa a ter 
condições para enfrentar adequadamente a 
solução dos problemas da atualidade”. 

Cynthia May Richard - Jornalista, consultora 

de comunicação, produtora de podcasts. 

 

V 

É 

Mudança na 
Aposentadoria 

Especial 

        rofessor, estava lendo sobre as mudanças 
decorrentes da Emenda Contitucional 103, 
aprovada no ano passado, e fiquei espantado 
com as consequências para os trabalhadores 
que estejam em situação de exposição a 
agentes que gerem direito a aposentadoria 
especial.  
Com certeza, meu filho. As mudanças foram 
bem duras, mas na sua opinião o que foi pior? 
Ahhh, professor, acredito que tenha sido a 
idade minima, pois o novo texto estabelece o 
seguinte: 

I - aos segurados que comprovem o 
exercício de atividades com efetiva exposição a 
agentes químicos, físicos e biológicos 
prejudiciais à saúde, ou associação desses 
agentes, vedada a caracterização por categoria 
profissional ou ocupação, durante, no mínimo, 
15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) 
anos, nos termos do disposto nos arts. 57 e 58 
da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, 
quando cumpridos: 

a) 55 anos de idade, quando se tratar 
de atividade especial de 15 anos de 
contribuição; 

b) 58 anos de idade, quando se tratar 
de atividade especial de 20 anos de 
contribuição; ou 

c) 60 anos de idade, quando se tratar 
de atividade especial de 25 anos de 
contribuição; 
Ou seja, antes um trabalhador de 20 anos, que 
estivesse exposto a um agente que desse 
direito à aposentadoria especial com 25 anos 
de exposição, estaria aposentado aos  45 anos. 
Hoje ele terá de trabalhar mais 15 anos para 
poder se aposentar. 
Mas já vi muita gente concordando com este 
critério utilizando o argumento que com 45 
anos o trabalhador ainda é muito jovem para 
se aposentar. 
Professor, isto seria verdade se este 
trabalhador não estivesse trabalhando em um 
ambiente que está acabando com a sua saúde, 
pois esta aposentadoria foi concebida 
justamente para diminuir o tempo de 
exposição em uma situação inadequada, 
porém com esta nova versão a legislação 
perde a sua finalidade protetiva e uma 
consequência da mudança é que com este 
aumento da exposição o trabalhador pode 
adoecer ou mesmo morrer. 
Concordo 100%, fiz até um podcast sobre o 
tema, caso você queira ouvir, acesse:  
https://spoti.fi/38oS9Ue 

Mário Sobral Jr 

Engenheiro de Segurança do Trabalho. 
 

 
 
  
 

 

P 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8213cons.htm#art57
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8213cons.htm#art57
https://spoti.fi/38oS9Ue
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      xistem assuntos que devem retornar 
periodicamente, para que fiquem bem 
gravados e as novas gerações tenham contato 
com essas informações.  Assim como ocorre 
com os acidentes, se não aprendermos e nos 
lembrarmos deles, eles ocorrerão novamente.  
Isso vale para os equívocos conceituais, que é o 
nosso assunto.  
O nosso caso é sobre um parâmetro bastante 
controverso, que aparentemente tem sido 
usado de forma descuidada e equivocada. É o 
TWA, um valor disponível nos relatórios das 
dosimetrias de ruído. As afirmações sobre ele 
não podem continuar sendo equivocadas e, 
pior ainda, muitas vezes divulgadas em textos e 
na internet. 
Para isso, temos que primeiro colocar o 
conceito primário da Dose de Ruído e do Nível 
Médio.   A dose é  posta conceitualmente como 
uma somatória da relação entre os tempos de 
exposição e os tempos permitidos a cada nível 
de ruído que ocorre sequencialmente ao longo 
de uma jornada.  
É, portanto, um número puro, mas é usual que 
seja expresso em porcentagem, ou seja, 1 = 
100%.    O limite de exposição ao ruído é dose 
da jornada = 1 ou 100%.   A dose é um limite 
absoluto, deve ser respeitado para qualquer 
tamanho de jornada.   
O nível médio é o nível de ruído constante que, 
se ocorresse durante todo o tempo amostrado, 
produziria a mesma dose acumulada.  
Portanto, faz o mesmo “papel” que os níveis de 
ruído que ocorreram naquela dosimetria.  O 
nível médio é grafado usualmente de Lavg (de 
average level, ou seja, nível médio, em inglês). 
Existem fórmulas que permitem obter o nível 
médio, a partir da Dose acumulada e do tempo 
da amostra. 
Quando uma amostra é de duração inferior à 
jornada, a dose da amostra pode ser 
extrapolada para a dose da jornada.  Esse 
processo equivale a uma regra de três simples, 
porque a dose evolui linearmente com tempo, 
quando as condições de exposição são 
uniformes.   
Quando extrapolamos uma dose de uma 
amostra para toda a jornada, consideramos, 
por julgamento profissional, que as condições 
de exposição são uniformes ou estáveis, ou 
seja, a amostra é representativa e pode ser 
extrapolada.   
O que nem todo mundo se dá conta é que, 
nesse processo, o nível médio da amostra será 
exatamente o nível médio da jornada. A 
evolução linear da dose com o tempo nos leva 
ao mesmo nível médio (Lavg[amostra] = 
Lavg[jornada]) 
Fica aqui uma primeira advertência, pois os 

audiodosímetros fazem automaticamente a 
extrapolação da dose da amostra para a 
jornada, sem juízo de mérito (a amostra é 
representativa?).  Cabe ao higienista validar a 
extrapolação ou rejeitá-la, buscando melhores 
amostras, ou fazendo questão de  amostras de 
jornada completa. 
 

 
 

Bem, dito tudo isso, vamos ao TWA.  Em inglês,  
a sigla corresponde a “time-weighted 
average”, ou média ponderada no tempo.  
Mais do que isso, temos que atentar que o 
TWA é um requisito da legislação norte-
americana, OSHA, no item 1910.95 App A.  É 
um apêndice mandatório, que explica o cálculo 
da dose e do TWA.    
É importante observar que o uso do TWA em 
diferentes equipamentos do mercado e em 
textos “técnicos”, deveria seguir 
rigorosamente o disposto nessa lei, e não ter o 
sentido genérico de nível médio, como 
acontece às vezes.  Essa falta de rigor piora a 
situação e “derruba” um técnico menos 
preparado conceitualmente.  
No apêndice citado,  o TWA é chamado de 
“eight-hour time-averaged sound level”, ou 
seja,  nível sonoro médio ponderado de oito 

 
JORNAL SEGURITO 

horas.  Aqui reside a raiz dos enganos e a 
razão pela qual não devemos usar o TWA em 
nossas avaliações.  
O TWA é um nível médio especial, onde a dose 
acumulada pelo aparelho será “reproduzida” 
por um nível constante (o TWA) com uma 
duração de 8 horas.  E isso independerá do 
tamanho da amostra feita. Entretanto, o 
empresário norte-americano SABE que a 
amostra deve ser de jornada completa, seja 
qual for sua duração.  O TWA “normaliza” a 
energia recebida para um nível capaz de 
reproduzir essa exposição,  em  8 horas (notar 
a semelhança de conceito com o NEN).   
Pelo exposto, é fundamental entender que o 
TWA só estará correto (isto é, será o 
verdadeiro Lavg) se a amostra for de 
exatamente a duração da jornada nominal da 
empresa, seja qual for sua duração. Qualquer 
outra duração dará um valor errado, no 
sentido que não será numericamente igual ao 
Lavg E NÃO SUBSTITUI O Lavg. 
Se a amostra feita for inferior à duração da 
jornada, o TWA será inferior ao verdadeiro 
Lavg .  Portanto, errado, e  errado contra o 
trabalhador, pois subestima o verdadeiro Lavg! 
Resumo da ópera:  não use o TWA,  tome 
cuidado com os textos e os equipamentos que 
usam TWA (verifique o que realmente é feito 
pelo aparelho). Por todas as razões acima,  não 
use esse parâmetro numa dosimetria.  Use a 
dose (limite absoluto) ou o Lavg.  
NÃO USE O TWA!   Lavg e TWA não se 
confundem!!  
Para quem quer ver a legislação citada: 
https://www.osha.gov/laws-
regs/regulations/standardnumber/1910/1910.
95AppA  

Mário Fantazzini - Engenheiro de Segurança 
do Trabalho e Higienista Ocupacional. 

 

Não use o TWA do seu dosímetro 
Reforço Conceitual Continua Necessário 

 
 

 

O médico da emergência está ao lado de 
uma mulher acidentada e vai falando para 
a enfermeira: 
— Duas costelas quebradas, contusão no 
tórax, fratura na mão esquerda... 
Nisso, a mulher recupera a consciência. 
— Qual a sua idade? — pergunta o 
médico. 
— Vinte e oito. 
— Memória comprometida... — continua 
o médico. 


Posta fotos com legenda em inglês, mas 
na rua fala: eu "trusse". 
 
 

Piadinhas 
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https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1910/1910.95AppA
https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1910/1910.95AppA
https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1910/1910.95AppA

