
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                          

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

                                                        

                                                

 

Bullying no 
banheiro 

 

     ez por outra dou aula na especialização em 
Engenharia de Segurança do Trabalho e, em 
geral, parte do público é composta por técnicos 
de Segurança que fizeram uma graduação e 
por engenheiros e arquitetos que nunca 
tiveram contato com o tema. Com os ex-
técnicos, normalmente, não tenho problema 
em relação a motivação que os levaram a 
realizar a especialização, mas com os demais 
que geralmente já estão inseridos no mercado 
de trabalho em suas respectivas formações 
tenho que dar um puxão de orelha para 
entenderem que esta área não é um bico. 
 

 
 

Deixa eu explicar melhor. Como você sabe o 
Engenheiro de Segurança do Trabalho tem a 
possibilidade de ser contratado por 3h, então 
muitos pensam em continuar prestando 
serviço na sua área de graduação e usar a 
Segurança apenas como complemento de 
renda. 
Na teoria não é problema, mas na prática é 
bem difícil de isso dar certo, pois para atuar 
fixo 3h em uma empresa você precisa ter um 
vasto conhecimento sobre o tema e sem uma 
dedicação, há uma imensa probabilidade de se 
tornar um profissional medíocre. 
Alguém pode estar pensando: Então tenho de 
migrar de área? Por exemplo, se sou 
Engenheiro Civil vou ter que largar tudo e 
começar do zero na Segurança do Trabalho? 
Na verdade, apesar de eu ter feito isto, não 
precisa ser assim! 
Para aqueles que já têm uma carreira 
consolidada, sempre recomendo que apenas 
puxem sua formação para a área de Segurança 
e passem a prestar serviço. Por exemplo, se 
você tem formação de Eng. Eletricista, é mais 
fácil trabalhar com a NR 10; se é engenheiro 
mecânico, a NR 12 será seu foco  e assim com 
as demais NRs. Porém, se o seu objetivo é 
trabalhar fixo em uma empresa aí fica 
complicado sem uma dedicação, pois você será 
um gestor de todos os temas de Segurança e 
pode ter certeza que apenas com a 
especilização não terá conhecimento suficiente 
para realizar um serviço bem feito. 
Autor: Mário Sobral Jr –. Engenheiro de 
Segurança do Trabalho 
 

 

 

 

      á escrevi vários artigos sobre a importância 
de termos indicadores para auxiliar na 
avaliação da gestão da Segurança do Trabalho, 
porém para a definição de quais indicadores 
devemos utilizar algumas informações 
precisam ser consideradas. 
Primeiro precisamos definir o objetivo a ser 
alcançado, por exemplo na sua empresa qual é 
o valor da atual taxa de frequência de acidente 
e principalmente qual valor você pretende 
alcançar? 
É importante também estabelecer a 
periodicidade que vamos avaliar e quais 
profissionais precisam ter acesso à informação. 
Para definir se o indicador é necessário vamos 
utilizar como primeiro critério a legislação 
vigente, neste caso, mesmo que não 
consideremos determinado indicador como 
prioridade, em função da obrigatoriedade legal 
será utilizado, mas utilizaremos normas 
técnicas, bibliografias, procedimentos internos 
e tudo o mais que for possível de informação 
para esta definição. 
A longo do tempo iremos avaliar a tendência 
dos indicadores e estabelecer controles ou 
ajustes nas ações para alcançar nossos 
objetivos. 
Autor: Mário Sobral Jr –. Engenheiro de 

Segurança do Trabalho. 

SST não é bico! 

 
 

 

 

Trabalhando com 

indicadores 
 

 

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

 

Por meio de diversas histórias, 
apresento o dia a dia atribulado do 
profissional prevencionista 
misturando a liberdade poética da 
literatura com a lucidez da 
Segurança do Trabalho. Desta 
união surgem enredos irresistíveis 
para os apaixonados pelas letras e 
pela prevenção.  
Adquira em www.jornalsegurito.com 
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 Eu morava numa ilha e me mudei pra 
outra, não foi um trocadilho, mas sim 
uma trocadilha. 


Maior declaração de amor: Eu te amo 
como quem ama um celular novo. 
 

 
 

 

Piadinha 

Vamos lá, senhores! 
 
O Carnaval já passou e o ano finalmente 
começou! E para este início de ano 
temos uma edição transbordando de 
informações. Vamos falar sobre: 
indicadores, registros de segurança do 
trabalho, auxílio doença acidentário, 
validade do capacete, importância das 
auditorias e muito mais. 
Aproveite o “início” do ano para fazer o 
planejamento da sua gestão em 2019, 
atualize o cronograma anual e os planos 
de ações. 

Prof. Mário Sobral Jr. 

http://www.jornalsegurito.com/
http://www.jornalsegurito.com/


 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

   
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ocê tem realizado o simulado de 
desocupação da empresa? 
Professor, até consigo, mas é a maior 
dificuldade porque tem muito impacto na 
produção e o patrão sempre pede para adiar. 
O último que fiz faz dois anos. 
 

 
Dependendo da empresa é bem difícil 
conseguir este tipo de simulado, mas quando 
você faz realiza algum cenário específico de 
sinistro? 
Como assim, professor? Na minha cabeça 
sempre pensei que bastava considerar que a 
empresa estava pegando fogo e que todo 
mundo deveria sair de forma segura o mais 
rápido possível. 
Concordo e em geral fazia apenas desta forma, 

       lguns profissionais de Segurança do 
Trabalho acreditam que ter maior número de 
registros nos diversos documentos significa 
que terão uma empresa mais segura, porém 
apesar dos registros terem a sua importância 
temos de tomar cuidado para que não sejam 
realizados com exagero e principalmente se 
estão sendo acompanhados. 
Vamos dar alguns exemplos de registros: 
Permissão de Trabalho, Inspeções diversas, 
APRs, Mapa de Risco etc. 
Pois bem, o primeiro ponto que devemos ter 
em mente é que aquilo que não está na 
legislação não é obrigatório e se não está 
agregando informações para diminuir 
acidentes ou doenças nas suas empresas, 
devem ser esquecidos. Por exemplo, é comum 
vermos empresas abrindo PTs preenchidas do 
escritório por não terem tempo para abrir para 
todas as atividades. Neste caso é melhor abrir 
só para os casos obrigatórios e mais críticos. 
Outro problema é verificar se os documentos 
têm a mesma informação. 
Parece estranho, mas em muitas empresas 
cada documento é feito de forma isolada e 
muitas vezes por profissionais diferentes, 
como consequência podemos ter um Laudo de 
Insalubridade indicando não ser necessário o 
pagamento do adicional em função da 
exposição a determinado agente, mas no PPRA 
da empresa termos a indicação deste agente 
estar acima do Limite de Tolerância e talvez no 
Mapa de Risco desta mesma empresa o agente 
nem apareça. 
Qual a consequência deste total 
desalinhamento de informações? 
Acabamos sem saber o que precisa ser e o que 
não precisa ser controlado e quais são as 
nossas prioridades. Por isso faça os controles 
necessários, mas avalie se todos estão falando 
a mesma língua. 
Autor: Mário Sobral Jr – Engenheiro de 

Segurança do Trabalho 

 

 

Qual o cenário? 
 

 
 

Cuidado com os 

registros 
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mas li um dia desses um material interessante 
(antes que você peça, informo que 
infelizmente não guardei o link), em que o 
profissional indicava a necessidade de avaliar 
cenários específicos.  
Por exemplo, uma situação é o incêndio ser 
nos fundos das fábricas e os trabalhadores 
terem de sair para a área de estacionamento, 
neste caso não há interferências, mas agora 
imagine se o foco de incêndio é na circulação 
principal onde é o maior fluxo de saída. Neste 
caso quais seriam as nossas alternativas e 
seriam seguras para a saída dos nossos 
trabalhadores?. 
Interessante, professor. Concordo que o fogo 
não vai começar necessariamente onde 
esperamos, mas não irá confundir a cabeça do 
trabalhador, pois eles não vão nem saber por 
onde sair. 
Para evitar isto é necessário orientação, DDS, 
simulados, ou seja, contínua informação e 
além de tudo isso que você e eles entendam 
que em um momento de sinistro podemos ter 
cenários diferente. 
Autor: Mário Sobral Jr – Engenheiro de 
Segurança do Trabalho 
 
 

 

V 

Com muito esforço sempre alcançamos o 
nosso objetivo. Por exemplo, meia hora 
atrás eu estava com prisão de ventre... 


Pai, me empresta uma grana? 
Meu filho, neste mês eu estou mais liso 
do que asa de barata 

      s pessoas que estão expostas a tinta, cola 
ou gases desengordurantes no trabalho 
podem ter problemas de memória durante a 
velhice, de acordo com um estudo publicado 
na revista Neurology. O estudo incluiu 2.143 
aposentados, dos quais foram avaliados sua 
exposição ao longo da vida a solventes 
clorados e derivados de petróleo e benzeno, o 
tempo da última exposição e a dose 
cumulativa ao longo da vida. 
Dos participantes, 26% foram expostos ao 
 

 
 

benzeno, 33% a solventes clorados e 25% a 
derivados de petróleo. Os participantes 
completaram oito testes de memória e 
habilidades de pensamento cerca de dez anos 
depois de se aposentarem, quando tinham 
cerca de 66 anos de idade. 59% dos 
participantes apresentaram deterioração em 
um a três dos oito testes; 23% tinham 
deficiências em quatro ou mais testes e 18% 
não tinham pontuação deficiente em nenhum 
deles. A pesquisa descobriu que pessoas com 
alta exposição recente a solventes tinham um 
risco aumentado de declínio cognitivo e déficit 
de memória. 
O que realmente chama a atenção é que os 
problemas cognitivos também foram 
detectados naqueles que tiveram uma alta 
exposição por muito mais tempo, até 50 anos 
antes, o que sugere que o tempo não pode 
reduzir completamente o efeito da exposição 
ao solvente em algumas memórias e 
habilidades cognitivas quando a exposição ao 
longo da vida é alta. 
Fonte: Revista Neurologia 
(https://www.neurologia.com/noticia/4611/n
oticia) 

 

A exposição prolongada a tintas, colas ou 

desengordurantes afeta a memória 
 A 

https://www.neurologia.com/noticia/4611/noticia
https://www.neurologia.com/noticia/4611/noticia
https://www.neurologia.com/noticia/4611/noticia
https://www.neurologia.com/noticia/4611/noticia


 
  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    rofessor, estou com mais um problema lá na  

empresa. 

Qual, meu filho? 

Muitas inspeções relacionadas à Segurança do 

Trabalho foram transferidas para a 

manutenção e a princípio eu achei uma 

excelente ideia, pois não estava conseguindo 

realizar todas por falta de tempo e algumas 

por não ter conhecimento aprofundado sobre o 

equipamento, como por exemplo no caso das 

pontes rolantes. 

Ainda não entendi o seu problema. 

O problema é que hoje, rodando pela 

produção, percebi que a empilhadeira, uma 

das máquinas que foram repassadas para a 

manutenção está com o freio falhando e tenho 

quase certeza que não foi realizada a inspeção. 

Entendi! Meu filho, assim como você estava 

com o tempo curto, pode ter certeza que a 

manutenção também estará. Então o que 

precisa ser feito, na minha opinião, é o 

seguinte: as inspeções mais específicas podem 

permanecer com a manutenção, porém é 

preciso que sejam realizadas auditorias pelo 

setor de Segurança do Trabalho para poder 

verificar se as inspeções estão sendo realizadas 

e principalmente se as não conformidades 

estão sendo tratadas. 

Professor, não sei se isto vai dar certo. O 

pessoal da manutenção vai achar que eu estou 

querendo criar problema e que eu não estou 

confiando no serviço deles. 

Negativo, meu filho! Apesar de muita gente 

pensar desta forma o objetivo de uma 

auditoria é justamente auxiliar os setores para 

uma contínua melhoria. 

Autor: Mário Sobral Jr – Engenheiro de 
Segurança do Trabalho 
 
 

auxílio-doença, inclusive aquele originado por 
um acidente laboral, consistirá em um valor 
mensal correspondente a 91% do salário de 
benefício do segurado em questão. Outro 

ponto a ser ressaltado, é que o auxílio-
doença não pode exceder à média aritmética 
simples dos últimos 12 salários de 
contribuição, inclusive em caso de 
remuneração variável, ou ainda caso não seja 
alcançado o período de 12 meses, a média 
aritmética simples dos salários de 
contribuição existente até então; conforme 
podemos verificar no art. 29 § 10, da Lei 
8213/1991. 
O benefício será mantido até que o 
funcionário seja considerado reabilitado para 
o desempenho da atividade ou quando 
considerado não recuperável, seja 
aposentado por invalidez. Devemos ainda 
verificar que o funcionário afastado pelo INSS 
é considerado como licenciado conforme 
determina o art. 63 da Lei 8.213/1991. 
Caso o funcionário seja considerado incapaz 
de desenvolver as suas atividades habituais 
novamente, deverá ser submetido a processo 
de reabilitação profissional com o objetivo de 
ainda tentar retornar a sua função com 
restrições previamente determinadas ou 
então direcionado a uma outra atividade 
profissional. 
Autor: Prof. Gustavo Rezende de Souza 
(Técnico de Segurança do Trabalho) – Sócio 
Proprietário na GV Segurança e Saúde do 
Trabalho 
  

      o caso de um acidente de trabalho o 
funcionário acidentado pode ficar afastado de 
suas atividades por um determinado período 
de tempo, nos primeiros 15 dias de 
afastamento compete ao empregador pagar o 
salário integral devido ao empregado, 
conforme arts. 59 e 60, da Lei 8.213/1991. 

 
Caso nosso hipotético funcionário continue 
sem capacidade de retornar ao trabalho, ou 
seja, seu afastamento dure mais de 15 dias, o 
mesmo passa a gozar do benefício 
denominado auxílio doença acidentário 
estabelecido no art. 60 da Lei 8.213/1991 caso 
a Perícia Média do INSS – Instituto Nacional de 
Seguridade Social caracterize o nexo de 
causalidade entre o dano causado e a 
atividade laborativa do funcionário 
O auxílio-doença (seja acidentário ou 
previdenciário), assim, é devido ao funcionário 
(segurado da Previdência Social) a contar do 
16° dia de afastamento da atividade. 
O valor do benefício pago ao segurado 
afastado está descrito no art. 61 da Lei 
8.213/1991 com base na Lei 9.032/1995, o 

Considerações sobre o auxílio  

doença acidentário - B91 
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O que são três tomadas juntas? 
Um trio elétrico. 


Qual é o detetive que tem um irmão 
gêmeo idêntico? 
O Xerox Holmes. 
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     ando uma lida no item 6.9.1 da NR 6 vamos 
aprender o seguinte: Para fins de 
comercialização o CA concedido aos EPI terá 
validade: 
a) de 5 (cinco) anos, para aqueles 
equipamentos com laudos de ensaio que não 
tenham sua conformidade avaliada no âmbito 
do SINMETRO; 
b) do prazo vinculado à avaliação da 
conformidade no âmbito do SINMETRO, 
quando for o caso. 
E é bom ter em mente que este prazo de 
validade se refere ao produto na embalagem, 
sem uso. Quando você começa a usar, talvez 
este prazo venha a reduzir devido à exposição 
ao sol, produto químicos, batidas etc. 
Temos que observar o prazo indicado para 
todos os EPIs. No entanto, um dos 
equipamentos que é meio deixado de lado é o 
capacete. 

 
Aproveite para dar uma olhada na aba do seu 
capacete e verificar se ele ainda está no prazo 
de validade. Alguns vêm com dois ou mais 
“reloginhos” indicando o ano e a semana do 
prazo, outros vêm com um calendário. 
Porém, independente da forma como é 
apresentado precisamos monitorar para 
garantir que o trabalhador está protegido. 
Autor: Mário Sobral Júnior – Engenheiro de 
Segurança do Trabalho 
 

Validade do capacete 
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     esta semana visitei uma empresa para um 

orçamento, e não tem jeito, posso estar com 
foco em um assunto específico, mas se vejo 
alguma bronca na área de Segurança do 
Trabalho acabo comentando com o cliente. 
Nesta empresa percebi que algumas 
circulações tinham uns 2,0 m de largura, mas 
tinham vasos de planta, armário para os 
trabalhadores e extintores. Como 
consequência em uma situação de emergência 
a rota de fuga estaria bem prejudicada. 
 

 
 

Mas qual a relação com o projeto, professor? 
Isto foi depois de pronto. 
Este é exatamente o problema que eu quero 
alertar. Quando o engenheiro faz um 
determinado projeto ele está esperando a 
utilização do seu projeto de uma determinada 
forma e será responsável pelo projeto dentro 
daqueles parâmetros, porém a partir do 
momento que houver mudanças que impeçam 
do uso correto o projetista também não terá 
mais responsabilidade em relação a mudança. 
O mesmo ocorre por exemplo no caso de 
sistema de exaustão que iniciou com dois 
pontos de exaustão e posteriormente tem o 
aumento do número de pontos utilizando o 
mesmo sistema sem aumentar a sua 
capacidade ou, por exemplo, no caso de 
equipamentos que têm uma carga máxima de 
uso e são utilizados acima deste limite. 
Em todas estas situações, infelizmente 
frequentes em diversas empresas, o correto 
seria entrar em contato novamente com o 
projetista ou contratar um novo profissional 
para verificar se a nova forma de uso não 
prejudicará o projeto ou se serão necessários 

ajustes para seu uso seguro. 
 Autor: Mário Sobral Jr –. Engenheiro de 
Segurança do Trabalho 
 

 
 
 
 

Não podemos deixar 

os projetos para o 

segundo plano 
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      EXILENO GLICOL - CAS NUMBER 107-41-5 
Também conhecido como 2,4-pentanodiol; 2 -
metil-2,4-pentandiol; HGL; Diolano; Isol; 
Pinakon; Diacetonaglicol; Metilamilenoglicol; 
1,1,3-trimetil-trietilenodiol; 3,4-dihidroxi-2-
metil-pentano; 2-metil-propano-2-4-diol; 
Ácido isoftalico; 
É um líquido incolor, de odor doce, ponto de 
fusão a -50°C, fulgor 93°C, ebulição 197°C e 
autoignição a 306°C. Inflamável e miscível em 
água. 
Utilizado como solvente, umectante, 
absorvedor de água e dispersante na indústria 
farmacêutica, de cosméticos, tintas, vernizes, 
artigos de couro, agroquímica, entre outros. 
As principais formas de contaminação com o 
produto são devido ao contato do líquido, 
névoa, neblina ou vapores com a pele, 
mucosas, olhos e pela respiração, em que os 
sintomas podem ser irritações e lesões na 
pele, olhos, trato respiratório superior e 
mucosas. 
Possui ação narcótica, causando depressão do 
sistema nervoso central, inconsciência, 
sonolência, vertigem, dores de cabeça, perda 
de apetite, vômito, diarreia, degeneração 
gordurosa das vísceras, edemas, anemia, 
leucocitose, entre outros. 
Deve ser armazenado em local seco, fresco, 
ventilado, aterrado, afastado do calor, de 
faíscas, chama aberta, superfícies quentes e 
evitar e acúmulo de cargas estáticas. Manter 
em recipiente de alumínio, aço inoxidável ou 
aço carbono, hermeticamente fechado, 
utilizando equipamentos anti-faiscante, piso 
impermeável, com bacia de contenção e 
afastado de materiais incompatíveis, tais 
como, ácidos fortes, agentes redutores fortes, 
agentes oxidantes fortes, anidrido ácido e 
cloretos ácidos. 
Manusear em local seco, fresco, com sistema 
de exaustão e ventilação adequados, com 
chuveiro de emergência, lava olhos, com 
sistema de aterramento, afastado do calor, de 
faíscas, chama aberta, superfícies quentes. 
Utilizar EPIs adequados. Não inalar, ingerir, 
entrar em contato com pele, mucosa e olhos. 
Ao final das atividades, as roupas e o 
equipamento de proteção contaminados 
devem ser retirados, os equipamentos de 
proteção devem ser higienizados, as roupas 
contaminadas devem ser trocadas e lavadas 
antes da sua reutilização, lavar as mãos, rosto 
cuidadosamente após o manuseio e antes de 
comer, beber, ir ao banheiro e fumar. 
Em ambiente controlado utilizar óculos de 
proteção modelo ampla visão. Luvas de 
borracha butílica. Camisas com manga longa e 

calças de tecido impermeável, antiestático e 
retardador de chamas. Máscara facial com 
filtros para vapores orgânicos. Em ambientes 
onde a concentração é desconhecida utilizar 
respirador facial com suprimento de ar, em 
pressão positiva. 
 
Limites de Tolerância: ACGIH-2018: TLV TWA - 
25ppm(V); STEL - 50ppm(V) e 10mg/m3 (I,H) 
 
NR-15: LT não estabelecido 
 
V= Fração vapor 
 
I = Fração Inalável 
 
H = Apenas aerosol 
 
 Para atender a ACGIH, TLV-TWA, recomenda-
se coletar o mínimo de 75% da jornada do 
colaborador, para TLV-STEL, coletar durante os 
15 minutos mais críticos de exposição ao 
produto, durante a jornada do colaborador. 
Método de análise/coleta: OSHA PV 2101 - 
utilizar bomba gravimétrica, mangueiras, 
redutor de fluxo e TUBO DE CARVÃO ATIVADO 
COCONUT SHELL CHARCOAL 6x70mm, com 2 
seções de 50/100mg, com protetor de tubo, 
com vazão adequada de 0,02L/min e volume 
de 3L. Transportar sob refrigeração. 
Com baixa volatilidade, contamina corpos 
d'água, infiltra-se facilmente no solo 
contaminando o mesmo e o lençol freático. 
Tóxico para os organismos. 
Autor: Carlos Eduardo Caetano Moreira - 
Técnico de Segurança do Trabalho, Biólogo, 
especialista em Biotecnologia. 
 

H 

 

Pobre é tão apegado às coisas que guarda 
até o comprovante de votação no RG. 

 

O Facebook poderia ter o status de 
cobrança: Fulano está  devendo a Cicrano, 
para aparecer a lembrança: Hoje faz um 
ano que você tá devendo Cicrano! 

 
O entregador foi deixar uma televisão 
numa casa e o menininho diz: 
- Oba! Oba! Uma TV nova! O pai que 
comprou, não foi, mãe? 
A mãe do menino responde: 
- Deixa de ser besta, menino, fui eu que 
comprei. Se fosse esperar pelo teu pai, 
você nem tinha nascido. 
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