
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                          

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

                                                        

                                                

 

Filme de terror 

galináceo 

    ou começar este texto com a definição da 
palavra empatia. Se formos atrás de algum 
dicionário, encontraremos o seguinte: 
capacidade de se identificar com outra pessoa, 
de sentir o que ela sente. 
Mas você deve estar se perguntando por que 
eu estou falando sobre esta palavra. Pois bem, 
vou responder que foi porque eu fui trocar o 
óleo do carro. 
Sei que pode estar parecendo conversa de 
bêbado ou de doido, mas você já vai entender 
a razão desta aparente incoerência. 
Eu sempre comento sobre a necessidade das 
empresas investirem em Segurança do 
Trabalho e de como esta falta de investimento 
pode trazer consequências para os 
trabalhadores e para as empresas, no entanto, 
sei o quanto é difícil conseguir convencer 
alguns patrões e nunca entendia o motivo 
desta dificuldade, porém, outro dia, me senti 
do mesmo lado do patrão e por isso comecei 
falando sobre empatia.  
Em um destes sábados fui trocar o óleo do 
carro e o vendedor me explicou que os pneus 
estavam com os sulcos com profundidade 
inferior a 1,6mm e com isso eu poderia ter 
algum acidente (me ensinou até a fazer o teste 
com uma moeda de um real, se colocar a 
moeda no sulco e não for possível ver a parte 
dourada, tudo bem). 
Porém, qual foi minha reação imediata, 
percebi que visualmente o pneu não estava 
careca e que ia sair caro trocar os dois pneus 
indicados e já estava resolvido a não trocar os 
calvos pneus, mas esperando o mecânico 
trocar o óleo, percebi que eu estava agindo 
igual ao empresário que acredita que apesar 
da especificação técnica dizer que já está no 
momento da manutenção, ainda tem como 
aguentar mais um pouco, devido ao custo ser 
elevado. 
Depois lembrei de quantas vezes, até em aula, 
já havia feito críticas a este modo de pensar e 
principalmente de agir. Não estou justificando 
as ações dos empresários, mas senti na pele os 
motivos que levam a determinada ação. 
Porém, não se preocupe, fiquei com a carteira 
vazia, mas troquei os pneus e lógico, vou 
continuar procurando argumentos para tentar 
convencer o patrão a investir no meu setor, 
porém agora consigo entender um pouco 
melhor como funciona a sua cabeça, pois já 
vivi a mesma situação. 
Autor: Mário Sobral Júnior – Engenheiro de 
Segurança do Trabalho  

      e acordo com a ACGIH (American 
Conference of Governamental Industrial 
Hygienist) a Aclimatação é uma adaptação 
fisiológica gradual, que aumenta a capacidade 
individual de suportar a sobrecarga térmica.  
Mas, professor, como eu faço para saber se o 
trabalhador está aclimatado? 
Ainda de acordo com a associação, um 
trabalhador pode ser considerado aclimatado 
para fins do TLV (Limite de exposição da 
ACGIH) quando tiver um histórico recente de 
exposição à sobrecarga térmica de, no 
mínimo, duas horas seguidas (por exemplo, 
cinco dos últimos 7 a 10 dias dos últimos 14 
dias).  
Entendi, professor. E em quanto tempo este 
trabalhador perde a aclimatação? 
Ainda utilizando a ACGIH como referência, a 
perda da aclimatação ocorre em condições nas 
quais a sobrecarga térmica é descontinuada e 
é considerada uma perda considerável após 
quatro dias sem exposição, podendo ser 
perdida completamente de três a quatro 
semanas.  
Durante este período um critério que deve ser 
considerado é a vestimenta utilizada, pois caso 
dificulte a livre movimentação de ar fresco e 
seco sobre a superfície da pele, haverá mais 
dificuldade do trabalhador na aclimatação. 
Autor: Mário Sobral Júnior – Engenheiro de 
Segurança do Trabalho. 

Empatia ou Quase não 

troco o pneu 
 

Aclimatação na ACGIH 
 

 

     Contatos:                                   Jornal Segurito                                         www.jornalsegurito.com                                      jornalsegurito@bol.com.br 

 

Para quem quer melhorar o 
conhecimento sobre a CLT (para o 
profissional de Segurança do 
Trabalho o Capítulo V é essencial) 
este livro possui todos os artigos 
comentados de acordo com a 
reforma trabalhista, além da 
jurisprudência com Súmulas e 
Orientações dos Tribunais 
Superiores. Um excelente 
investimento. 
 

 
 

 

Prezados Prevencionistas, 
 

Neste mês o Segurito vem para 
encaixar as informações de Saúde e 
Segurança do Trabalho, para isso 
vamos distribuir pedacinhos de textos 
sobre temas diversos.  
Você irá encontrar peças sobre 
Empatia, Aclimatação, Mapa de Risco, 
APR, Adicional de Insalubridade, Risco 
Aceitável, Coração Púrpura e ainda tem 
mais um pouco. 
Então comece pelas bordas e inicie a 
leitura até completar a última peça. 
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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! 


Solicitação de amizade sem foto de 
perfil? Não aceito! Se nem a pessoa 
gosta da cara dela, imagina eu.  
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    rofessor, o senhor me explica por que somos 
obrigados a fazer o Mapa de Risco? É um 
negócio inútil. 
Meu filho, concordo que o mapa é 
extremamente subutilizado e que, na prática, 
para muitas empresas não passa de um quadro 
na parede, mas isto não significa que não 
tenha utilidade. 
E qual seria, se ninguém olha para ele? 
Para mim a principal ajuda ocorrerá na fase de 
elaboração do documento. Sabemos que a 
CIPA deve elaborar o mapa, mas na minha 
opinião o SESMT deveria segurar as rédeas 
desta atividade e usar a CIPA como apoio nesta 
elaboração.  
Qual a vantagem?  
Quando fazemos a atividade junto com os 
cipeiros começamos a identificar qual a 
percepção dos trabalhadores em relação aos 

    rofessor, estava dando uma lida no capítulo 
V da CLT e fiquei pensando por que inventaram 
o absurdo do adicional de insalubridade. 
Entendo que é para compensar o trabalhador 
pela exposição, mas não consigo compreender 
a lógica de exposição do trabalhador a uma 
situação sabidamente inadequada em troca de 
dinheiro. 

 
Concordo, meu filho, um verdadeiro e 
infelizmente antigo absurdo (décadas de 
adicional). No entanto, há pelo menos duas 
alternativas possíveis a esta situação de pagar 
pela exposição.  
Quais, professor? 
A primeira seria diminuir o tempo de 
exposição e com isso talvez o limite de 
tolerância não fosse alcançado e as 
consequências seriam menores e a outra que 
seria mais adequada, mas bem mais difícil de 
se conseguir, seria a de proibir as atividades 
em condições inadequadas para a saúde do 
trabalhador. 
Entendo, professor. Seria a condição ideal, 
mas, na minha opinião, praticamente utópica. 
Entretanto, o pior de tudo é que a maioria dos 

Não penalize quem 

trabalha 

 
 

 

    or experiência em diversas empresas sei que 
a maioria dos gestores tentam ser justos nas 
suas ações, porém nem sempre isto é 
alcançado e lógico que dentre os diversos 
problemas, um que frequentemente não é 
bem trabalhado, e que infelizmente eu mesmo 
já falhei, é em relação a sobrecarregar quem 
trabalha. 
Não entendi bem, professor! 
Imagine que sua equipe é de dois técnicos e 
você distribuiu as atividades para deixar mais 
ou menos balanceado. No entanto surgiram 
duas novas atividades de maior dificuldade e 
de muita responsabilidade, o lógico seria 
passar uma para cada um, mas por saber que 
determinado profissional desenvolve melhor 
os serviços, muito gestor vai acabar passando 
as duas atividades para este profissional, ou 
seja, quem trabalha melhor pode acabar 
recebendo mais serviço. 
Professor, mas se passar para o outro não 
corre o risco do serviço não ser concluído no 
prazo ou com menor qualidade? 
Este é justamente o medo de todo gestor, 
porém coloque-se no lugar do trabalhador 
eficiente, ele não pode se sentir penalizado e 
consequentemente desmotivado?  
E o que podemos fazer então? 
O correto é tentar desenvolver os outros 
profissionais para que ninguém fique 
sobrecarregado, pois este tipo de ação pode 
trazer problema de relacionamento entre a 
equipe e nos casos mais extremos pode até 
fazer com que venhamos a perder bons 
profissionais. 
Autor: Mário Sobral Júnior – Engenheiro de 
Segurança do Trabalho  
 

 
 

 
 
 

Mapa de Risco tem alguma utilidade? 
 

O absurdo do adicional  

de insalubridade 
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trabalhadores que eu conheço querem passar 
a receber ou continuar recebendo o adicional. 
Meu filho, infelizmente parte da 
responsabilidade por esta situação é nossa. 
Tenho o hábito de perguntar para profissionais  
de Segurança do Trabalho sobre quando o 
trabalhador teria direito aos adicionais de 
insalubridade e muitos respondem ser apenas 
em função da exposição a uma situação que 
possa causar problema para a saúde,ou seja, 
se o profissional de segurança do trabalho não 
tem o conceito correto e não sabe que há 
situações específicas para recebimento dos 
referidos adicionais na NR 15, como podemos 
esperar que trabalhadores leigos no assunto 
venham entender sobre o tema? 
É verdade, professor. Lembro de um colega 
Técnico de Segurança do Trabalho que dizia 
estar “lutando” para que os trabalhadores 
passassem a receber o adicional de 
insalubridade de determinado posto e ficou 
com raiva quando eu disse que o melhor seria 
lutar para que nenhum trabalhador da 
empresa tivesse que vir a receber qualquer que 
fosse o adicional, pois o ideal seriam 
ambientes de trabalho saudáveis e sem 
exposição a riscos elevados ao invés de pagar 
pela saúde do trabalhador.  
Concordo com você, mas enquanto esta visão 
for restrita à minoria dos trabalhadores e 
apenas parte dos profissionais de Segurança 
do Trabalho será realmente uma utopia 
eliminar este adicional. 
Autor: Mário Sobral Júnior – Engenheiro de 
Segurança do Trabalho  

 

diversos riscos da empresa e podemos avaliar 
se esta percepção está correta ou não.  
Como assim, professor? 
Talvez o trabalhador considere determinado 
problema como sendo de alta gravidade e 
tecnicamente saibamos que não é um 
problema grave ou o inverso. Desta forma 
podemos orientá-lo, além de possibilitar 
adquirir informações para que passemos para 
os demais trabalhadores que não estavam 
envolvidos na elaboração do Mapa. 
Então da próxima vez que for atualizar o seu 
mapa de risco, tenha atenção para aproveitar 
melhor o documento. 
Bacana, professor. Nunca havia pensado desta 
forma. Vou marcar uma reunião para elaborar 
o novo mapa e conseguir estas informações. 
Autor: Mário Sobral Júnior – Engenheiro de 
Segurança do Trabalho  
 

- Com o que você trabalha? 
- Estou trabalhando com entrega. 
- Entrega de quê? 
- Entrega de currículo. 


O legal da fofoca é que às vezes você 
descobre coisas sobre você, que nem 
você sabia.  


Gata, você não é juiz da Copa do Mundo, 
mas roubou meu coração. 


Minha mãe só me bateu uma vez na vida. 
O resto eu considerava tentativa de 
assassinato. 


A mãe pulga disse para a filha: tá proibida 
de sair com ele! Esse cachorro não te 
merece. 

Piadinhas 



 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    rofessor, estou escrevendo um artigo sobre 
APR e gostaria que o senhor publicasse no 
Segurito. 
Excelente, meu filho. Mostre aí o que você já 
escreveu. 
O seguinte: A Análise Preliminar de Riscos é um 
método qualitativo com o objetivo de nos 
auxiliar na avaliação dos riscos presentes no 
ambiente de trabalho, porém como o próprio 
nome dá a entender, deve ser feito de forma 
antecipada, ou seja, antes de realizar a 
atividade ou melhor ainda, durante a 
elaboração do projeto, algo similar às fases de 
antecipação e reconhecimento do conceito de 
Higiene Ocupacional. 
Ao aplicar a APR teremos como identificar os 
principais problemas que iremos enfrentar, 
além de estimar quais os mais críticos, nos 
possibilitando priorizar os controles que 
precisarão ser implantados para evitar ou pelo 
menos minimizar os potenciais riscos das 
atividades a serem desenvolvidas. 
Resumindo, é mais uma poderosa ferramenta 
para nos ajudar na gestão do setor de 
Segurança do Trabalho e que infelizmente 
muita empresa e mesmo profissionais da nossa 
área não utilizam por achar que precisa ter 
conhecimentos aprofundados para sua 
aplicação. Na verdade, como quase tudo, 
quanto mais você praticar, melhor será o 
resultado da análise. 
Ainda quero escrever mais, mas por enquanto 
o que achou, professor? 
Está ótimo e como o espaço é curto, escreva 
mais para o próximo artigo, porque para este 
já temos o suficiente. 
Autor: Mário Sobral Júnior – Engenheiro de 
Segurança do Trabalho 
 
 

3. Verificar se as ações dos acidentes mais 
recentes foram realizadas: levante os últimos 
acidentes e veja quais ações tinham sido 
programadas para controle, caso falte algo 
tente dar prioridade para estas ações. 
4. Verificar multas recebidas e avaliar se as 
suas causas foram realmente sanadas e se 
não há nenhuma pendência com o MTE: dê 
uma passada no RH e veja se há alguma 
notificação recente do Ministério do Trabalho 
e Emprego, caso tenha, dê prioridade, pois se 
ocorrer nova multa pelo mesmo motivo o 
valor a ser pago será dobrado. 
5. Verificar se há algum projeto na 
responsabilidade do SESMT e como está o seu 
andamento: talvez o SESMT tenha algum 
projeto que precise reportar as ações para a 
chefia periodicamente. Corra atrás de saber 
disso para poder se inteirar do que já foi feito 
para não acabar sendo cobrado por algo que 
você nem sabia da existência. 
Isto é só para começar e não esqueça de 
colocar tudo em um plano de ação e o mais 
breve possível elabore um cronograma anual 
das ações do SESMT.  
Depois dê uma relida nos meus livros: 
Segurança do Trabalho – Organizando o Setor 
– Volume 1 e 2 que têm mais ações para você 
aplicar. 
Autor: Mário Sobral Júnior – Engenheiro de 
Segurança do Trabalho  

 
 
 Pode até reclamar, mas estude também 

 
 

    rofessor, mudei de empresa. 
Parabéns, meu filho! 
Obrigado, mas estou uma pilha de nervos, é 
muita coisa para fazer.  
Normal, mas se você quiser tenho algumas 
sugestões. 
Lógico, professor, toda ajuda será muito bem-
vinda. 
Pois bem, recomendo que você comece com 
os seguintes passos: 

 
1. Verificar se a empresa possui os programas 
e laudos atualizados: dê uma arrumada na 
documentação e veja se a empresa possui 
PPRA, PCMSO, PCA, PPR, LTCAT, Laudo de 
Insalubridade e Periculosidade e demais 
programas ou documentos obrigatórios de 
acordo com a atividade e os riscos presentes 
na sua empresa, além disso verifique quais os 
anos em que houve a atualização dos mesmos. 
2. Avaliar como está o andamento do 
cronograma dos programas, principalmente do 
PPRA e do PCMSO: pois não basta ter o papel é 
preciso que as ações estejam andando, dê uma 
verificada geral. 

Mudei de empresa, o que eu faço? 
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Uma reclamação que venho recebendo é 
sobre a qualidade do ensino nas escolas de 
formação de profissionais de Segurança do 
Trabalho. Os alunos reclamam da estrutura, da 
qualidade dos professores, de receberem 
informações complementares, alguns 
reclamam que não aprendem nem o básico. 

 
E ok, entendo que têm algumas instituições 
realmente sofríveis e concordo com muitas das 
reclamações, mas gostaria de alertar que isto 
não é justificativa para ficar estagnado. Se o 

curso foi ou está sendo ruim você precisa se 
virar para complementar as lacunas deixadas e 
sinto informar que por melhor que tenha sido 
seu curso sempre vão faltar informações. 
Ou seja, busque treinamentos, livros, áudios, 
vídeos e tudo mais que for possível.  
Você precisa abraçar a Segurança do Trabalho 
todos os dias, mas todos os dias mesmo pois 
só assim você vai perceber que ainda não sabe 
nada sobre determinados assuntos. 
Por exemplo, dentro do possível tento estudar 
com bastante frequência para me manter 
atualizado, porém mesmo em áreas que tenho 
mais contato, me sinto um verdadeiro asno 
quando pego um livro que aprofunda algum 
tema específico ou converso com profissionais 
mais experientes, como consequência o que 
me resta: estudar um pouco mais. 
Então não adianta chorar... Continue 
reclamando com o professor e com a 
instituição, mas não vá ficar só na reclamação. 
Autor: Mário Sobral Júnior – Engenheiro de 
Segurança do Trabalho  

 

 

Certos relacionamentos me inspiram... a 
continuar solteiro. 


Meu pensamento antes de dormir: "Se eu 
conseguir dormir agora, vou ter 6 horas, 
28 minutos e 7 segundos de sono." 


O marido chega em casa e pega a mulher 
com outro. 
- Desgraçado você vai morrer. 
- Não, não. Por favor, não faça isso! 
- Me dê uma boa razão para eu não 
acabar com esse sujeito.   
- Ele é o pai dos seus filhos. 

Piadinhas 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risco aceitável 

 
   rofessor, desculpa eu incomodar, mas o 
emprego novo está difícil. 
Sem problema, meu filho, pode chorar. 
Não é choro, é que eu estou com dificuldade 
com os trabalhadores de retorno ao trabalho. 
Explique melhor. 
É o seguinte: o senhor sabe que após o período 
em que o trabalhador é afastado, quando ele 
retorna, talvez seja necessário um prazo de 
adaptação e em alguns casos até mesmo uma 
restrição nas atividades destes trabalhadores 
que estão retornando. 

 
Com certeza, de acordo com o setor de saúde 
ocupacional este trabalhador não poderá 
realizar a mesma atividade ou mesmo alguns 
movimentos específicos durante um bom 
período. 
Este está sendo o meu problema, o setor de 
saúde está estabelecendo as restrições e até o 
momento estou negociando as mudanças de 
posto para que os trabalhadores não 
exagerem nos esforços. No entanto, vez por 
outra vejo trabalhador em posto inadequado, 
falo com ele e informam que a chefia havia 
solicitado e que ficou com medo de dizer não, 
apesar de saber que ainda não estava cem por 
cento para a atividade. 
Já conversou com os gestores? 
Já, eles dizem que vez por outra é necessário 
porque há a possibilidade de quebrar a 
produção e não acreditam que um ou outro dia 
vai fazer com que o trabalhador piore. 
Entendo a situação. Minha sugestão é que 
converse com a alta administração em 
conjunto com o setor de saúde explicando a 
necessidade de não expor o trabalhador, pois 
caso haja algum problema de saúde a empresa 
será responsabilizada. Além disso pergunte se 
é possível que a alta administração informe 
este problema para todos os gestores, para 
que entendam que a regra dos trabalhadores 
com algum tipo de restrição não pode ser 
quebrada independente da produção.  
Não sei se isso vai dar certo, professor. 
Meu filho, nem eu. Mas isto não deve impedir 
de você tentar, caso você tente e a empresa 
não siga você sabe que tentou e continuará 
tentando, mas caso você não faça nada por 
achar que a empresa não seguirá suas 
recomendações, você está sendo o fator 
decisivo para que a melhoria não ocorra. 
Autor: Mário Sobral Júnior – Engenheiro de 
Segurança do Trabalho  
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     rofessor, me incomoda muito este conceito 
de risco aceitável. Como vou considerar 
aceitável algo que pode trazer problema para 
o trabalhador? 
Meu filho, pense o seguinte: você acha que é 
possível eliminar completamente o risco de 
uma empresa? 
Acho que sim, professor. Não é este o nosso 
trabalho?  
 Ok, então vamos para um exemplo: imagine 
que você está na sua casa e vai sair para o 
trabalho. O que pode acontecer neste 
percurso que seja um risco impedindo você de 
trabalhar? Vamos fazer uma lista de 
possibilidades: 
1. Assalto 
2. Atropelamento 
3. O cabo de força cair quando você estiver 
passando e com o impacto lhe fazer desmaiar 
(parece absurdo, mas já aconteceu este 
acidente com um trabalhador em uma 
empresa onde eu trabalhei como Engenheiro 
de Segurança). 
4. Uma briga com o ciumento ex-namorado da 
sua mulher 
5. Encontra o amor da sua vida e não vai 
trabalhar (este exemplo eu coloquei só para 
minimizar as desgraças). 
E lógico podemos inventar mais uma centena 
de possibilidades, algumas mais prováveis e 
outras menos prováveis, e o que poderíamos 
fazer para evitar estes problemas? 
Você pode dizer que há diversos controles 
possíveis, mas percebe que há uma hora que 
não vale a pena porque a probabilidade e 
gravidade são muito pequenas?  
Pois bem, nesta situação, depois de 
analisarmos bem os riscos, diríamos que é um 
risco aceitável, mesmo estando ciente que 
ainda assim ele poderia acontecer. 
Ok, professor, entendi melhor o conceito. E 
com o perdão do trocadilho, achei este texto 
até aceitável.  
 Autor: Mário Sobral Júnior – Engenheiro de 
Segurança do Trabalho  
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Em um baile da escola, Seguritinho 
resolve tirar a professora para dançar. 
- Me dá o prazer desta dança? 
- Eu não danço com criança. 
- Desculpe, eu não sabia que a senhora 
estava grávida. 


Estou tão sem grana, que a minha última 
conversa foi fiada. 



 
     m dia desses estava lendo um livro que 
comentava sobre uma medalha do exército 
americano, conhecida como Coração 
Púrpura, a referida medalha é concedida em 
homenagem aos soldados feridos ou mortos 
na guerra, além de proporcionar alguns 
benefícios para os veteranos em hospitais. 

 
No entanto, nas guerras mais recentes, vários 
soldados têm consequências psicológicas 
decorrentes dos dissabores e sofrimentos nas 
batalhas e estavam solicitando a medalha e 
os benefícios agregados. No entanto, o 
Pentágono (sede do Departamento de Defesa 
dos Estados Unidos) decidiu que a Coração 
Púrpura era exclusiva para soldados que 
tivessem consequências físicas. 
Deixa eu interromper, professor, pois já foram 
dois parágrafos e não vi nada de Segurança 
do Trabalho. Qual a relação? 
Pensa em um cara agoniado, agora está até 
contando o número de parágrafos sem 
Segurança do Trabalho. Mas vamos lá, meu 
fllho. A relação é que assim como o 
pentágono, muitos gestores e, infelizmente, 
até profissionais de Saúde e Segurança do 
Trabalho, consideram doenças decorrentes 
de problema psicológico como algo menor, 
muitas vezes considerando que o problema 
só está ocorrendo porque o trabalhador é 
fraco ou talvez esteja até simulando uma 
situação com o objetivo de não trabalhar. 
Professor, mas não tem gente que inventa 
esta história de estresse, síndrome do pânico 
ou mesmo depressão? 
Meu filho, lógico que devem ocorrer alguns 
casos isolados, mas não podemos generalizar, 
é fácil perceber que os problemas 
relacionados à saúde mental dos 
trabalhadores estão cada vez mais 
frequentes, é só dar uma olhada nas 
estatísticas do INSS, que como sabemos ainda 
são valores subnotificados. 
Resumindo, eu queria deixar claro que ao 
invés de menosprezar este tipo de problema, 
devemos começar a estudar mais sobre o 
tema, pois a cada dia teremos maior 
incidência e só poderemos implantar 
controles se tivermos mais conhecimento. 
Autor: Mário Sobral Júnior – Engenheiro de 
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