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Por que no dia dos namorados o 
comércio vende mais do que do dia das 
mães? 
 – Porquê mãe a gente só tem uma! 


Na aula: Chegou atrasado de novo, 
Seguritnho!?  
– Professora, mas a senhora não diz que 
nunca é tarde para aprender? 

 
 

      m um passeio com meu afilhado Zedu, 
quando ele tinha de seis anos, e seu irmão 
de quatro anos, o Leozinho de repente 
aponta para fora do carro e diz: “Olha, 
Zedu! Um edifício bailarina”. 
Fiquei curioso e perguntei por que era um 
edifício bailarina. 
Ele respondeu o seguinte: “Porque tem 
aquele véu (o véu era a rede de proteção 
que é colocada na parte externa) e embaixo 
tem uma saia (a bandeja de proteção para 
evitar a queda de materiais)”. 
Achei aquilo genial e fiquei pensando o 
quanto uma criança tem uma imaginação 
fértil e apesar de ainda não saber aplicar 
cem por cento todo esse potencial, são 
muito criativas. 
Na verdade, todos nós nascemos muito 
criativos. 
Professor, o que isso tem a ver com 
Segurança do Trabalho? 
É o seguinte, meu filho, a criatividade deve 
ser utilizada para resolver problemas, e 
pense em uma profissão em que todo dia 
tem algum novo problema. Mas apesar de 
ser tão importante, em geral, pensamos 
mais em desenvolver as habilidades 
acadêmicas e esquecemos de ajudar no 
desenvolvimento da nossa criatividade. 
Mas eu não nasci com isso, professor. 
Como já disse, todos nascemos. Apenas 
alguns não exercitam e assim como um 
músculo atrofiado pode voltar a trabalhar 
normalmente após um bom tratamento, 
precisamos voltar a trabalhar a nossa 
criatividade. 
E como posso fazer isso, professor? 
Entre em contato com novos 
conhecimentos além da Segurança do 
Trabalho, este aumento de repertório 
facilitará as soluções de forma diferente de 
quem pensa igual a todo mundo. E 
principalmente, trabalhe duro na ideia. 
Sabe aquelas histórias de que o inventor 
estava olhando para o sol se pondo e de 
repente, “Eureca”, o problema saiu pronto e 
resolvido? Pois bem, a maioria é uma 
grande mentira que é divulgada para 
romantizar a criatividade. 
Pode ter certeza que antes deste pôr do 
sol, o nosso amigo inventor já havia 
estudado muito sobre o assunto e naquele 
momento, depois de um período de 
encubação das ideias, surgiu finalmente a 
solução. 
Então, acho que está na hora de você 
começar a se movimentar e tentar novos 
insights, pois no presente e muito mais, no 
futuro, o nosso diferencial será a inovação. 

Mário Sobral Jr  
Eng. de Seg. do Trabalho 
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O livro é composto de cinco 
seções com 21 capítulos e foi 
escrito por 51 autores que 
tratam de temas pouco 
abordados nos cursos de 
engenharia, como saúde, sentido 
do trabalho, direito dos 
trabalhadores, entre outros. 
Baixe em: https://bit.ly/3kr3ewe  
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Vamos lá, senhoras e senhores!  
 

Neste mês antecipamos seus 
pensamentos, identificamos suas 
necessidades, avaliamos quais 
seriam os melhores assuntos, 
controlamos a nossa vontade, tudo 
para monitorar a sua ansiedade por 
informação de SST. 
Espero que gostem da edição com 
assuntos sobre trabalho em pé, sono 
no trabalho, dificuldade de ser 
empresário na Segurança do 
Trabalho e um conto de fadas com 
equipamentos de medição. 
 
Prof. Mário Sobral Jr 
 

 

      m uma análise de acidente temos várias 
dificuldades para conseguir as 
informações, e na minha opinião um dos 
principais problemas não é 
necessariamente a coleta dos dados, mas 
sim “achar” que já sabemos como 
aconteceu o acidente. 
Muito “profissional” chega ao local e já 
deduz a forma como aconteceu o sinistro. 
Precisamos ficar continuamente nos 
policiando, lembrando que não estávamos 
presentes e tudo o que nós temos na 
mente é suposição enquanto não tivermos 
dados concretos para comprovar. 
Os argumentos que nos vêm à mente são 
os mais diversos: Ahhh mas já aconteceu 
outro caso assim. Este trabalhador é 
relaxado mesmo. Eu já havia dito que 
qualquer dia ia acontecer um acidente 
deste jeito. 
Tente ser o menos passional possível, 
porque no momento que criamos uma 
teoria sobre o acidente vamos, mesmo que 
inconscientemente, ser tendenciosos para 
confirmar a nossa versão. 
Então, volto a insistir na isenção e lhe 
lembrar que fizemos cursos na área de 
segurança do trabalho e não 
especialização em premonição. 

Mário Sobral Jr 
Eng. de Segurança do Trabalho 
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período prolongado?  
Pode ocorrer o desenvolvimento de 
distúrbios venosos dos membros 
inferiores e desconforto no tornozelo/pé e, 
eventualmente, o desconforto pode levar a 
queixas no tornozelo/pé. Mas além dos 
problemas osteomusculares ainda outras 
consequências para a saúde. 
Quais, professor? 
Para facilitar vou listar algumas 
referências que li sobre o tema: 
A permanência prolongada em pé está 
associada a distúrbios venosos crônicos, 
problemas circulatórios e aumento do 
risco de acidente vascular cerebral 
(McCulloch, 2002).  
 

 
 

Trabalhadores de diferentes profissões 
que desempenham predominantemente o 
trabalho em pé (50% da jornada ou mais) 
têm um risco aumentado superior a 25% 
de desenvolver varizes nos membros 
inferiores (Sisto et al.., 1995; Tüchsen et 
al., 2000).  
Ocupações predominantemente em pé 
estão associadas a um risco maior de 
doenças cardíacas do que ocupações 
envolvendo predominantemente sentar 
(Smith et al., 2018).  
Ficar em pé por tempo prolongado sem 
movimento dinâmico, mesmo por períodos 
tão curtos quanto 30 minutos, leva à 
fadiga física, desconforto e dor em várias 
regiões do corpo. (Waters e Dick, 2015).  
Evidências sugerem pequenos aumentos 
nos riscos de nascimento prematuro, baixo 
peso ao nascer e tamanho pequeno ao 
nascer para a idade gestacional estão 
associados à permanência em pé 
prolongada durante a gravidez (Palmer et 
al., 2013; Waters e Dick, 2015) .  
Ficar em pé por longos períodos durante a 
gravidez aumenta o risco de inchaço, veias 
varicosas e trombose nas pernas 
(Gerhardsson e Lillienberg, 2020).  
Outra revisão concluiu que há evidências 
de aumento da incidência de natimortos, 

       rofessor, lá na empresa “inventaram” 
que a produção aumenta se o trabalhador 
ficar em pé devido à facilidade de 
movimentação quando comparado ao 
trabalho sentado, mas tenho recebido 
muita reclamação de parte dos 
trabalhadores. O senhor pode ajudar com 
alguma informação para eu ter 
argumentos para conversar com o patrão? 
Com certeza, meu filho! Por coincidência 
estudei sobre esse tema faz algumas 
semanas. Um detalhe que é importante 
considerar é que além de trabalhar em pé 
de forma estática o trabalhao restrito 
também tem consequências similares. 
O que o senhor chama de trabalho 
restrito? 
Seria estar perto de um ponto específico, 
sem possibilidade de deslocamento, 
dentro de 1 m2 sem sair da área. 
Entendi, mas a partir de quanto tempo 
pode ser considerado trabalhar em pé?  
Nos materiais que pesquisei havia a 
indicação de ficar em pé continuamente 
por mais de 1 hora ou ficar em pé por mais 
de 4 horas por dia.  
Se eu seguir esse critério a maior parte dos 
trabalhadores da minha empresa vão estar 
enquadrados. Mas quais podem ser as 
consequências de ficar em pé por um 
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P abortos espontâneos e partos prematuros 
associados à permanência prolongada por 
3 ou mais horas (Waters e Dick, 2015).  
Os trabalhadores que passam mais de 6 
horas por dia em pé ou andando no 
trabalho têm um risco 45% maior de 
necessitar de cirurgia de hérnia inguinal 
lateral do que aqueles que caminham ou 
ficam em pé por menos de 4 horas por dia 
(Vad et al., 2017)  
A exposição à vibração de corpo inteiro ao 
ficar em pé por períodos prolongados 
aumenta os riscos de problemas lombares 
e outros DORTs, especialmente se as 
posturas forem inadequadas.  
 

Nossa próxima postura é a 
melhor postura! Sente-se quando 

precisar, fique de pé quando 
quiser e ande ou mova-se 

quando puder. 
 

Institute for Work & Health (IWH) 
 

Poxa, professor é muito problema, mas 
nesses materiais que o senhor leu falava 
sobre o que fazer? 
A principal orientação é dar pausas para 
esses trabalhadores, podem fazer a 
diferença pequenas pausas a cada 30 
minutos. Outra orientação esperada é a 
rotação de tarefas. Além das pausas e 
revezamento uma ação possível é a 
aquisição de tapetes anti-fadiga e 
palmilhas almofadadas, porém em relação 
a essas medidas deve-se ter muito cuidado 
com a especificação, há muito materiais 
que ao invés de ajudar irão prejudicar a 
saúde do trabalhador.  
Tem mais alguma coisa que o senhor ache 
importante? 
Como dificilmente você vai conseguir 
mudar tudo na sua empresa, tente 
priorizar os postos que além de ficar em pé 
o trabalhador esteja carregando peso, pois 
terá um aumento da carga mecânica nas 
pernas, além é claro fatores como área de 
alcance, carga mental, atividade repetitiva, 
ou seja, todos os fatores que irão se 
acumular e potencializar o problema. 
Tem algum material para aprofundar as 
informações? 
Recomendo o material: Prolonged 
constrained standing at work - European 
Agency for Safety and Health at Work (EU-
OSHA). 

Mário Sobral Jr 
Eng. de Segurança do Trabalho 

 
 

 

Em uma reunião dos alcoólicos 
anônimos, o médico faz uma exibição 
dos efeitos do álcool, coloca um copo 
cheio de pinga em uma mesa e joga um 
verme dentro. O Verme começa a se 
contorcer todo e acaba morrendo. 
– Viram só! Que conclusões vocês 
chegam depois disso?  
Um bêbado lá no fim da sala grita: Que 
quem bebe não tem verme!!! 

Piadinhas 
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      eve ter sido em 1998 ou 1999, nessa 
época eu atuava apenas como Engenheiro 
Civil e com as bochechas ruborizadas digo 
que a Segurança do Trabalho estava bem 
longe de ser uma companheira no meu dia 
a dia.  
Estava trabalhando em uma empresa do 
Distrito Industrial de Manaus, a obra era a 
construção de um banheiro e um vestiário, 
obra pequena, mas que pagaria os boletos 
do mês. Aguardava ansiosamente o 
bombeiro hidráulico, quando recebo uma 
ligação informando que ele estava barrado 
na portaria e se eu poderia ir ao local para 
resolver a situação. 
Achei que deveria ser a falta de uniforme 
ou calçado adequado, o que já havia 
ocorrido anteriormente, mas quando 
chego lá vejo uma situação que nunca 
passaria pela minha cabeça ainda 
inexperiente, o bombeiro hidráulico estava 
alcoolizado, falando mole e tentando 
entrar de qualquer jeito para trabalhar. 
Após um longo e desconexo diálogo 
consegui convencê-lo a ir embora. 
Após esses três parágrafos o leitor deve 
estar se perguntando se eu não bebi 
alguma coisa antes ou mesmo durante o 

D preparo do texto, pois leu no título “Sono e 
Acidentes do Trabalho” e até agora falei de 
trabalhador alcoolizado. Peço um pouco de 
calma, mas acredite que antes de você 
pensar em tirar uma soneca já vou entrar 
no tema.  
 
 

 
 
 

O que eu gostaria de alertar é que 
consideramos um problema grave e 
provavelmente nunca deixaríamos um 
trabalhador entrar na empresa caso ele 
estivesse com sinais de bebedeira, mas 
caso esse mesmo trabalhador estivesse 
bocejando, olhos vermelhos e rosto 
cansado, talvez só fosse receber um 
gracejo do tipo: “Ontem a farra foi boa!”. 

M 

Só para você ter uma referência para 
comparação de horas de sono e bebida: de 
acordo com a Dra. Carmel Harrington (PHD 
em Medicina do Sono), após estar 
acordado em torno de 16 horas nossa 
capacidade cognitiva está no mesmo nível 
que 0,05 de consumo de álcool, ou seja, 
passamos a ter déficits cognitivos quando 
não dormimos e um aumento da 
possibilidade acidentes. 
Trabalhadores e empresas tomam 
decisões sobre horário de trabalho e 
descanso baseados em retorno econômico 
e desempenho esperado, sem considerar a 
fadiga como variável importante no 
processo e suas graves consequências, 
Lembrando que em uma empresa, além 
das poucas horas de sono que você pode 
trazer de casa ou o que trabalho pode 
exigir, ainda teremos fatores como esforço 
físico e mental que irão potencializar o 
problema. 
Consequentemente, o primeiro passo é 
informar empresa e trabalhadores sobre 
as consequências para que ocorra 
mudança do hábito e melhores decisões. 

Mário Sobral Jr 
Eng. de Segurança do Trabalho 

 

         uitos profissionais pensam em ser 
empresários, com a ilusão de que será 
muito mais fácil. Na verdade, 
independente da pretensa facilidade acho 
que o mais importante é saber se temos o 
perfil necessário para sermos consultores. 
É uma vida sem rotina e nem sempre 
haverá serviço, ou melhor, nem sempre 
haverá dinheiro, mas sempre haverá 
serviço, pois caso não esteja com algum 
cliente, seu atual serviço é o de correr 
atrás de novos clientes.  
E como vamos conseguir os clientes? 
Para responder essa pergunta, precisamos 
ter certeza que além de conhecimento 
técnico, temos a capacidade de vender. É 
isso mesmo, para ser um empresário, é 
essencial ser capaz de vender ou unir 
forças com alguém que tenha essa 
capacidade. 
O básico da venda é fazer com que o 
cliente perceba que ele tem uma 
necessidade e que você é capaz de 
solucionar esse problema. Apesar do 
óbvio, nem sempre a empresa sabe o que 
precisa e nem que tem um problema. Se 
conseguirmos mostrar isto a ela, teremos 
dado um grande passo para ter um cliente. 
Para isso precisamos chegar até ele, o que 

irá depender de saber vender a sua 
empresa, e isso começa pela propaganda. 
Mas digamos que finalmente chegamos à 
mesa do nosso cliente e agora vamos 
depender da negociação. 
E o que é negociar? 
Negociar é conseguir conciliar interesses 
divergentes para obter resultados que 
sejam interessantes para você e para o 
cliente. Ou seja, temos que saber no que 
podemos ceder para posteriormente 
podermos ganhar. É claro que alguns já 
têm um verdadeiro dom, mas é possível 
estudar sobre o assunto, treinar e 
conseguir desenvolver essa habilidade. 
Durante toda a negociação, é necessário 
ter a capacidade de perceber como o outro 
está recebendo as informações e 
conseguir redirecionar os caminhos, ou até 
mesmo parar momentaneamente para 
fazer nova abordagem em condições mais 
adequadas. De qualquer forma, em 
qualquer caso, revise todos os pontos para 
que não haja futura discordância. 
É importante ficar alinhado com o cliente o 
que será fornecido durante a realização do 
serviço.  
Na verdade, apesar da reunião e de toda a 
negociação, boa parte dos negócios só 

serão oficialmente fechados com o aceite 
de uma proposta por escrito. E depois de 
todo o trabalho de conquista do cliente, 
não podemos deixá-lo escapar ao 
elaborarmos um contrato mal redigido ou 
com péssima apresentação. 
Porém, digamos que o cliente realmente já 
sabe que precisa do tipo de serviço que 
você oferece. Como vou convencê-lo de 
que vale a pena investir na minha empresa 
e não nas outras três? 
Muitos devem pensar que o principal é ter 
preço baixo. 
Lógico que preço é muito importante, mas 
todos nós já pagamos um jantar um pouco 
mais caro em um restaurante de qualidade 
e achou que valeu a pena. Podemos tentar 
brigar por meio do preço baixo, mas 
sempre tem alguém que pode receber 
menos. No entanto, ter uma característica 
diferencial será um item bem mais difícil 
de ser copiado. 
Pare algum tempo para pensar o que a sua 
empresa pode oferecer de diferente em 
relação às outras. No final das contas, o 
que precisamos vender é credibilidade. Se 
o cliente acredita no resultado ele paga e, 
principalmente, pode vir a lhe indicar. 

Mário Sobral Jr -Eng. de Seg. do Trabalho 
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      Técnico de Segurança do Trabalho 
acabou de fazer avaliação de ruído e após 
baixar os dados no seu computador, foi 
guardar o equipamento no armário com os 
outros medidores, um luxímetro e um 
acelerômetro. Todos já bem utilizados e 
um pouco ultrapassados. Porém, assim 
que o TST saiu do recinto, pode-se ouvir o 
seguinte diálogo. 
- Vocês nem sabem o que eu vi na mesa do 
TST! 
- Não faz suspense, Dosímetro. Brilha logo, 
eu sei que você é o maior bisbilhoteiro. 
Não aguenta ficar sem escutar os outros 
para depois vir fofocar. 
- Que é isso, Lux! Me respeita! Você que é o 
cara que vive atrás de um facho de luz, 
senão fica aí pelos cantos todo sofrido.  
O acelerômetro, mais velho, mais rico e 
utilizando da sua autoridade, se 
pronunciou: 
- Vocês querem parar de ficar nesse 
treme-treme. Todo mundo aqui sabe que o 
DOS vai falar de qualquer jeito. E você Lux, 
pode parar com esse rompante que só está 
aqui porque o nosso técnico é muito 
desatualizado. Em qualquer outra 
empresa, já estaria no lixo, pois não atende 
e nunca vai atender à NHO 11. 
Enquanto caía uma lágrima pela fotocélula 
do Sr. Lux, o Dosímetro deu um risinho de 
canto de microfone e sem fazer 
estardalhaço iniciou chamando medidor de 
vibração pelo apelido que ele odiava, mas 
ouviu com toda elegância e deixou passar. 
- Ok, Sr. Parkison, vou contar mesmo. O 
que acontece é o seguinte, lembra da D. 
Bomba de vazão? Achávamos que ela 
estava na manutenção e ia voltar novinha. 
Pois conversei com ela na mesa do TST e 
ela me disse que acredita estar 
desenganada, a asma piorou com o tanto 
de droga pesada que ela puxou, agora 
estragou tudo por dentro.  
- Pelas barbas das Lâmpadas de Led, como 
assim desenganada!? Temos que dar um 
jeito nisso, o TST deve ter mandado ela 
para esses laboratórios de beira de 
estrada, caso mande para um RBC, tenho 
certeza que tem como recuperá-la. 
O Parkison olhou triste para o horizonte e 
comentou: 
- Lux, eu até concordo com você, mas 
caíram muito os serviços e não acredito 
que ele esteja com dinheiro sobrando para 
fazer esse investimento. Por exemplo, nem 
lembro da última vez que senti uma 
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trepidação diferente da gaveta fechando 
aqui no armário. 
- Precisamos conseguir algum trabalho, 
não tão grande para ele não pensar em 
comprar novos equipamentos, mas o 
suficiente para ele resolver dar uma 
revisão geral. Falou o dosímetro com a voz 
embargada. 

 
Parkison, que sempre era a razão do trio, 
os trouxe para a realidade perguntando: 
Mas como três equipamentos aqui no 
armário vão conseguir novos clientes? 
 - Não vamos deixar a esperança apagar, já 
que não temos como ganhar novo clientes, 
podemos tentar ganhar dinheiro com as 
nossas habilidades via internet quando o 
TST sair do escritório. 
O Dosimetro irritado, berra: Vamos vender 
o quê? Você com certeza está 
descalibrado, Lux. 
Parkison, se desliga do bate boca dos dois 
e depois de alguns minutos pensativo fala: 
Lux, você é um gênio! 
- Sou? 
- Sim, se conseguirmos essa grana 
podemos convencer o Sr. Celular a nos 
ajudar com o PIX e com número do cartão 
do TST e a gente mesmo mandaria a D. 
Bomba para manutenção. Caixa é o que 
mais tem aqui e já vi o estagiário pegar 
material para levar para o Correios. 
Mas, Parkison, como vamos ganhar 
dinheiro pela internet? 
Parkison, perdeu até a sisudez normal e 
chamou o amigo pelo apelido: Te acalma, 
orelhudo, vou só pensar melhor nos 
detalhes. 
A ideia era a seguinte, o Parkison e o 
Dosímetro iam se conectar no computador 
pelas portas USB e o luxmetro ficaria no 
teclado. Fizeram a inscrição, com os dados 
do TST fornecido pelo Sr. Celular, em 
diversos torneios de Free Fire, League of 

O marido perguntou pra mulher:  Vamos 
tentar uma posição diferente essa 
noite?  
A mulher respondeu: Boa ideia, você fica 
na pia lavando a louça e eu sento no 
sofá. 


O sujeito, decepcionado, se lamenta 
com o amigos: Você não vai acreditar! 
Minha mulher agora está cobrando para 
fazer sexo comigo! Outro dia ela cobrou 
100 reais!  
— E você ainda reclama? Para mim ela 
está cobrando 200! 


O que é um pontinho branco fazendo 
abdominal?  
É o Abdominável Homem das Neves. 


– Pai, eu fui adotado?  
– Foi, mas te devolveram para a gente! 


- Comida gordurosa é romântica? 
 - Sim, vai direto pro coração. 

Piadinhas 

Legends, Valorant, WildRift, Counter-
Strike: Global Offensive e Rainbow Six. 
Com a percepção de ruído e vibração, mas 
a velocidade do luxímetro no teclado fez 
com que ganhassem uma boa grana. 
Depois foi só fazer os pagamentos via pix, 
pelo amigo Celular. Conseguiram pagar o 
laboratório RBC e o Correios. A D. Bomba 
de vazão chegou feito nova e o TST nunca 
entendeu como aquela manutenção tinha 
ocorrido. 

Mário Sobral Jr 
Eng. de Segurança do Trabalho 

 
 
 
 

 


