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Periódico Para Rir e Aprender

Avaliação qualitativa
na futura NR 09

Mensagem
ao Leitor
Vamos lá, senhoras e senhores!
Neste mês a edição está com
assuntos
diversos,
temos
comentários
sobre
a
NR
09,
Ergonomia temos dois textos, um com
orientações sobre como começar as
atividades e o outro sobre perícia
judicial. Além disso vamos comentar a
possibilidade treinamentos online na
SST e Uso de tapete antifadiga para
quem trabalha em pé
Então se arrume na cadeira, comece a
leitura
e
adquira
novos
conhecimentos.
Prof. Mário Sobral Jr

I
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Sou bom em quê?

magine que eu seja o proprietário de
uma empresa que está procurando
um profissional de Segurança do
Trabalho e você chega à minha porta
para ser esse candidato. O problema,
para você, é que junto chegam
dezenas de profissionais. E aí me vem
uma dúvida: Por que eu o contrataria
e não outro candidato? Você tem
como responder a esta pergunta? E
não me venha com a história de que
você será o de maior empenho. Isto é
o mínimo que eu espero do meu
trabalhador e acredito que se você
está procurando um emprego, é o
mínimo que você e todos da fila
devem poder oferecer.
Na verdade, eu preciso saber o que lhe
diferencia dos demais. Você é o cara
no Excel, um excelente palestrante,
tem fluência em várias línguas, tem
conhecimentos
aprofundados
da
legislação
ou
é
professor
de
português?
Parece bobagem, mas é essencial
sabermos no que somos bons, pois se
soubermos a resposta, teremos como
tentar melhorar essas características
e também como nos vendermos
melhor.
Então, não se esqueça de antes da
próxima entrevista responder à
seguinte pergunta: Qual é o meu
diferencial?

N

ão sei se você já chegou a ler o
texto da NR 09 que está em consulta
pública (ou estava, pois acredito que
quando essa edição sair já terá sido
suspenso o período de consulta)?
Professor, li apenas rapidamente. Mas
fiquei na dúvida se será uma boa
mudança a importância que passarão
a dar para a avaliação qualitativa.
Pois na minha opinião é uma mudança
necessária.
Mas não é melhor trabalhar com
avaliação quantitativa?
Meu filho, o primeiro ponto é que a
forma como é feita a avaliação
quantitativa,
sem
o
amostral
adequado e sem nenhuma estratégia
planejada, que é o padrão na maioria
das empresas, acaba não sendo
vantagem nenhuma. Além disso, a
avaliação qualitativa quando bem
feita pode agilizar o processo e
fornecer informações que serão
suficientes para que o profissional
possa tomar a sua decisão.
O problema é que quando eu penso em
avaliação qualitativa não considero
algo técnico, considero um chute.
Não fale essa atrocidade. Entendo que
fomos educados a pensar dessa
forma, já pensei assim no passado,
mas
temos
técnicas
que
proporcionam análises com precisão.
Mas a NR 09 estabelece os
parâmetros para essa análise?
Sim, indica que o método a ser
utilizado deve considerar:
a) a toxicidade;
b) as propriedades físico-químicas;
c) as quantidades utilizadas;
d) as formas de utilização; e
e) formas de exposição aos agentes
químicos
Entendi, professor. Utilizando técnicas
que
considerem
todos
esses
parâmetros realmente devem permitir
uma análise melhor do que uma
avaliação quantitativa mal feita.
Um último alerta: no momento em que
estou escrevendo esse texto a NR 09
ainda não foi publicada, ou seja, muita
coisa ainda pode mudar.

Mariosobraljr

Técnicas de Avaliação de Agentes
Ambientais – Manual SESI – Mário
Fantazzini e Maria Cleide Sanches
Oshiro

Piadinhas
A certa altura alguém bateu na porta.
Um asterisco foi abrir: era um ponto.
- Você não pode entrar. Você é um
ponto, e esta é uma festa só para
asteriscos.
- Não está me reconhecendo? É que eu
passei gel…



Por que duas batatinhas foram ao circo?
Porque uma era Batati e a outra Batatá.

Mário Sobral Jr
Eng. de Seg. do Trabalho

Mário Sobral Jr - Eng. de Seg. do Trabalho

Contatos:

Não é um livro novo, mas ainda
assim recomendo muito a
leitura. Em função da didática e
por ser um livro gratuito (Baixe
em: https://bit.ly/3vs7xgy).
Um detalhe importante, como
não é um livro recente, tenha
cuidado com alguns critérios
desatualizados em relação à
revisão das NRs.

Jornal Segurito

www.jornalsegurito.com

mariosobral@jornalsegurito.com

J O R N A L S EG U R I T O



Por onde começar na ergonomia?

C

aso
tivéssemos
que
definir
Ergonomia em uma única palavra,
qual seria?
(Pode pensar!). Eu utilizaria a palavra
conforto.
Vejamos um exemplo: imagine que
trabalhamos em um banquinho de
madeira (sem encosto ou estofado),
sentado durante todo o expediente.

Vamos nos sentir confortáveis?
Provavelmente não.
Agora vamos imaginar que a empresa
comprou
uma
cadeira
com
estofamento adequado (injetado),
com os ajustes necessários, encosto e
apoio para braços, porém o ambiente
é extremamente quente e barulhento.
Já estaremos confortáveis?
Ainda não.
No entanto, a empresa comprou um
ar condicionado e resolveu o
problema do ruído, mas a atividade na
empresa é no “chicote”, com o chefe
pressionando direto.
E agora, já estamos confortáveis?
Concluindo, podemos perceber que
para trabalhar em um posto de
trabalho ergonômico seria necessário

o mobiliário e ambiente adequados,
além de estar sentindo-se bem física
e psicologicamente.
Infelizmente ou felizmente, o ser
humano é extremamente exigente e
vive em contínua mudança, ou seja, o
que está adequado hoje, não
necessariamente lhe dará conforto
amanhã.
Agora, caso pudéssemos utilizar mais
duas palavras na definição da
Ergonomia,
introduziríamos
as
palavras saúde e produtividade.
A definição da ABERGO (Associação
Brasileira de Ergonomia) é a seguinte:
“A ergonomia é o estudo da
adaptação
do
trabalho
às
características
fisiológicas
e
psicológicas do ser humano”.
Em função das variáveis envolvidas e
dependendo do processo produtivo
da empresa em que estejamos
atuando, podemos vir a ter uma
grande incidência de problemas
relacionados à Ergonomia.
Para
podermos
gerenciar
os
problemas nesta área, precisamos
fazer a leitura da NR 17, norma que
trata deste tema e identificar todos
os itens irregulares com possibilidade
de serem revertidos em multa.
No entanto, principalmente neste
assunto, seguir a legislação é muito
pouco.
Mas qual seria o primeiro passo para
implantar um sistema de gestão de
Ergonomia na nossa empresa após a
leitura dos critérios legais?

Seria aplicar as famosas ferramentas
ergonômicas?
Não! Precisamos fazer o diagnóstico
da situação atual da empresa. Para
auxiliar nesse diagnóstico torna-se
importante
determinar
alguns
indicadores que serão utilizados para
essa visão inicial e para podermos
avaliar o avanço na gestão. Sugestão
de possíveis indicadores:
- Afastados B91 com doenças ligadas
a afastamentos relacionados à falta
de Ergonomia;
- Número de queixas no ambulatório;
- Número de horas extras realizadas;
- Trabalhadores com restrição pelo
serviço medico;
- Casos relacionados às doenças por
NTEP;
- Taxa de ocupação dos postos de
trabalho;
- Postos de trabalho com retrabalho;
- Setores sem trabalhadores reservas;
- Manutenção preventiva ineficiente;
- Postos com pagamento de bônus
como incentivo de produção;
Mário Sobral Jr
Eng. de Seg. do Trab.

Piadinhas
O que é o que é que o lápis disse para o
papel? - Você vive me desapontando.



Por que não é bom guardar kibe no
freezer? Porque lá dentro ele esfirra.

Quem é o padrasto dos problemas de segurança do trabalho?

F

az tempo que escuto empresas
reclamando do paternalismo da
legislação,
mas
depois
que
começaram
a
aparecer
meus
primeiros fios de cabelos brancos,
comecei a perceber que, em geral,
essa adoção é forçada.
Mas por que ouvimos tanto falar que
a balança da justiça pende mais para o
lado do trabalhador?
Dois motivos são bem óbvios: o
trabalhador sempre terá uma imensa
dificuldade de provar os seus direitos,
por não ter acesso direto aos
documentos
que
comprovam
determinada solicitação e, em geral, o
empregador tem mais recursos em
um
embate
judicial.
Como

consequência, a balança da justiça
pode acabar colocando o direito da
dúvida do lado do trabalhador.
Mas isso não significa que o
empregador já entre com certeza de
perder a causa, apenas tem a
obrigação de comprovar a sua
inocência. E é exatamente neste
ponto que muita empresa acaba
falhando.
Pense um pouco sobre o assunto:
você acredita que se uma empresa
estiver solidamente documentada há
alguma possibilidade de a Justiça
pender a favor do trabalhador?
Não consigo pensar em outra
resposta, além de um sonoro “não”.
Infelizmente, na área de saúde e

segurança do trabalho, registros
incompletos ou inexistentes são
frequentes.
Em determinado cliente, a avaliação
de calor do finado PPRA estava acima
do limite de tolerância e estavam com
um processo sobre insalubridade
referente a calor e esperavam que eu
pudesse
defender
a
empresa.
Expliquei que se a própria empresa já
havia detectado, registrado (fazia
sete anos que os valores estavam
elevados) e não controlado o
problema, o que esperavam que fosse
feito?
(continua na próxima página)
Mário Sobral Jr
Eng. de Seg. do Trab.
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Quem é o padrasto dos problemas de segurança do trabalho? (parte 2)
ambientais
incompletas,
laudos
inexistentes,
treinamentos
sem
registros, falhas nas inspeções e
muito mais.
Ou seja, uma verdadeira “lambança”
documental, que covardemente tenta
responsabilizar a Justiça chamando-a
de paternalista, quando na verdade a
empresa é que está sendo uma mãe
para aqueles trabalhadores que
acionam judicialmente o empregador.
Para cortar todos esses “vínculos
familiares”,
o
profissional
de
segurança do trabalho precisa estar
consciente da importância de uma
atenta gestão documental. Dessa
forma, o trabalhador que agir de má
fé não conseguirá um pai nem com
Infelizmente há diversos exemplos: exame de DNA no Programa do
falta da cautela de EPIs, avaliações Ratinho.
Em outra empresa, a fiscalização
estava fazendo a terceira visita,
questionando sobre as análises
ergonômicas, as quais ainda não
estavam prontas e quando me
chamaram, precisavam que fossem
realizadas para anteontem (não
aceitei o serviço).

Além
disso,
sempre
estamos
produzindo documentos com objetivo
de comprovar uma necessidade, ou
seja, sempre elaboramos pareceres
técnicos. Mas esses documentos
precisam ter um respaldo técnico e
legal, para isso, é necessário um
pouco de dedicação no aprendizado
das diversas normas.
No entanto, percebo um total
desleixo com a Segurança do
Trabalho, casado com uma completa
falta
de
conhecimento.
A
consequência dessa impensável união
é uma ninhada de acidentes, doenças
e gastos exagerados. E o pior de tudo,
é que como filho feio não tem pai, o
padrasto acaba sendo o setor do
SESMT.
Mário Sobral Jr - Eng. de Seg. do Trab.

Processos judiciais na ergonomia

O

número de processos judiciais
relacionados
a
doenças
osteomusculares no trabalho está
cada dia mais elevado e os
profissionais
de
Segurança
do
Trabalho precisam trabalhar em
parceria com o setor de Saúde para
conseguir identificar as situações em
que há realmente a responsabilidade
da empresa.

Devemos lembrar que na área de
saúde não temos a exatidão da
engenharia e que as doenças podem
ter múltiplos fatores.
Alguns devem estar resmungando,
somos da Segurança do Trabalho, não
somos médicos.
Ok, mas também somos da equipe do
SESMT, e sendo da equipe devemos
ajudar no todo, mesmo sem ser um
expert no assunto.
Por exemplo, há uma perícia marcada
em que a reclamante, era costureira e
indica ter ficado doente de Síndrome

de DeQuervain.
Com essa descrição, teoricamente a
empresa não tem muito que fazer, o
trabalhador
realizava
contínua
atividade
com
o
polegar
e
aparentemente
a
doença
do
reclamante tem nexo com o trabalho.
Na verdade, apesar de a doença
aparentemente ter nexo, talvez a sua
origem não seja ocupacional.
E como podemos provar isso?
Primeiro,
temos
quarenta
trabalhadores no mesmo posto de
trabalho e nenhum caso similar,
mesmo no levantamento dos últimos
cinco anos, ou seja, devemos ter o
histórico epidemiológico da empresa.
Segundo,
apesar
da
contínua
movimentação dos polegares, temos
análise ergonômica indicando baixo
risco para a atividade. Pois para este
esforço, temos medidas de controle
como: pausa, ginástica laboral, rodízio
e outros mecanismos de regulação
que são utilizados para atenuar a
sobrecarga dos riscos biomecânicos.
Terceiro, há várias causas de origem
não
ocupacional
que
podem
contribuir para a referida doença,
como por exemplo: dupla jornada de

origem do problema, como por
exemplo:
Diabetes,
Gota,
Hipotireoidismo, Artrite Reumatóide,
Tuberculose, Infecção Fúngica, etc.
Esta análise, em parceria com o setor
de saúde, é essencial, pois em uma
perícia o Médico do Trabalho irá
solicitar do reclamante os exames
necessários
para
excluir
a
possibilidade de alguma doença ser a
verdadeira origem de sua patologia.
Sempre que possível a empresa deve
se disponibilizar para realizar estes
exames.
Com estas ações, caso venhamos a
perder a causa, pelo menos teremos
um
estudo
embasando
nossos
argumentos
para
solicitar
investimentos com o objetivo de
eliminar os riscos do posto de
trabalho.
Mário Sobral Jr - Eng. de Seg. do Trab.

trabalho, poucas horas de sono, baixa
qualidade
da
alimentação
do
trabalhador, baixa satisfação com o
trabalho. Além disso, temos outras
doenças que podem ser a verdadeira
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É possível treinamento prático on line?

P

rofessor, estou programando os
treinamentos para o ano que vem,
mas estou com um problema.
Qual a novidade, meu filho? Não teve
um dia que você tenha vindo falar
comigo com uma boa notícia ou só
para jogar conversa fora, só lembra de
mim quanto tem bronca.
Poxa, professor! Desculpa, não achei
que o senhor ficava chateado.
Estou brincando. Pode trazer as
dificuldades que sinceramente não
fico incomodado, para ser sincero
gosto de pensar em possíveis
soluções. Mas diga lá. Qual a bronca
de hoje?
A empresa está pressionando para eu
realizar
a
maior
parte
dos
treinamentos na modalidade EAD e
para ser sincero não acho que valha a
pena. Para assuntos teóricos eu já
acho complicado, agora para assuntos
práticos acho inviável e não acredito
que eu venha a mudar de opinião. O
que o senhor acha?
Vamos lá! Realmente o treinamento
EAD precisa de um grande cuidado,
mas para ser sincero, com a qualidade
de alguns treinamentos presenciais
não sei se é tão ruim assim. A minha

principal preocupação é conseguir
garantir que o trabalhador está
realmente
acompanhando
o
treinamento,
por
isso
priorizo
treinamentos on line, mas ao vivo.
Facilita um pouco a interação.
Mas não é melhor presencial?
Sim, hoje ainda prefiro presencial,
mas acredito que com o avanço da
tecnologia teremos a possibilidade de
treinamentos remotos com qualidade
similar ou até mesmo superior ao
presencial.
E a parte prática? Nesse caso não tem
como.
Discordo, meu filho. Li um artigo bem
interessante sobre Treinamento de
Evacuação de Incêndio que utilizava
realidade virtual.
Já joguei com realidade virtual, mas
não é exatamente igual a uma
situação real.
Sim,
mas
para
trazer
mais
proximidade à situação de evacuação
de incêndio além do feedback
audiovisual, os pesquisados usaram
também estimulação de calor (com
aquecedores) e cheiro (com difusores
de aroma) em tempo real. Ou seja, a
simulação está cada vez mais próxima

CAT

da
realidade
com
a
principal
vantagem de não expor o trabalhador
ao risco. Sei que parece algo caro e
para um futuro distante, mas acredito
que não vá demorar tanto para
termos treinamentos ao alcance de
boa parte das empresas utilizando
essas ferramentas.
Mário Sobral Jr
Eng. de Segurança do Trabalho

Piadinhas
Um homem foi até a farmácia e
perguntou: Você tem remédio para
barata?
O vendedor repondeu: O que a barata
tem?



Já pensou se chovesse achocolatado?
A gente ia se molhar Toddynho



Sabe qual é o cereal favorito do
vampiro? Aveia.


O que um instrutor de direção foi fazer
no forró? Foi ensinar o Frank Aguiar.

Uso de tapete antifadiga para quem trabalha em pé

P

rofessor, estou com um problema
sério na minha empresa.
Qual o problema, meu filho?
A maioria dos postos de trabalhos
realizam atividades na posição em pé
e os trabalhadores estão reclamando
de dor nas pernas, mas do jeito que os
postos foram concebidos não tem
como trabalhar sentado sem uma
mudança radical no layout e a
empresa já disse que não tem como
liberar verba.
Tentou
estabelecer
pausas
ou
revezamento?
O patrão falou que as pausas iriam
atrapalhar muito na produção e
praticamente não tenho postos
sentados
para
revezar.
Estava
pensando em solicitar tapetes antifadiga. O senhor acha que pode
funcionar?
Um tempo atrás busquei informações
sobre este tipo de intervenção e
entendi que esses tapetes são
concebidos para fazer com que o
corpo tenha pequenas oscilações, o

que deveria incentivar o movimento
sutil dos músculos da panturrilha e
das pernas, como consequência seria
esperado um melhor fluxo sanguíneo
nos membros inferiores.
Mas na sua pesquisa o que o senhor
descobriu?
Descobri que não há consenso na
eficácia desse tipo de intervenção.
Não há tantos estudos e há dezenas
de variáveis, como espessura, tipos de
materiais, altura, sexo e idade dos
trabalhadores.
Professor, mas já vi trabalhador
falando que é confortável.
Exatamente! Alguns estudos indicam
uma percepção de melhora dos
trabalhadores, mas em estudos com
análises objetivas com leituras de
temperatura da pele e respostas
musculares eletromiográficas não se
chegou a uma conclusão.
Então não serve para nada?
Não foi isso que eu disse, apenas não
há consenso nos estudos, ou seja, é
preciso mais estudos para que

consigamos ter certeza da efetividade
desse tipo de controle.
O senhor sugere algum material para
eu entender um pouco mais sobre o
tema?
Li alguns artigos, mas tem uma
revisão sistemática de 2018 que
considero um bom material: The
effect of cushioning materials on
musculoskeletal
discomfort
and
fatigue during prolonged standing at
work: A systematic review.
Professor, mas o meu inglês é muito
fraco!
Meu filho, hoje com Google tradutor a
leitura em outros idiomas não é mais
uma grande limitação. Antes de me
despedir, tente aplicar a pausa em
alguns postos de trabalho como
projeto piloto para avaliar se
realmente terá um impacto negativo
para a produção da sua empresa,
acredito que pode até ocorrer o
oposto.
Mário Sobral Jr
Eng. de Segurança do Trabalho

