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O 

engenheiro de segurança do tra-
balho e especialista em gestão de 
riscos, Demerval Warner Bastos 
Junior, apresentou o tema “Per-
cepção de Risco - como Desenvol-

ver a Cultura de Prevenção”, com uma aborda-
gem inovadora e repleta de citações históricas. 
Segundo Demerval Bastos,comentou, a palestra 
foi feita especialmente para os TSTs e discorreu 
sobre a força dos exemplos e a importância de 
desenvolver a cultura da prevenção. Para isso, 
ele fez uma retrospectiva com dados sobre os 
prejuízos gerados com os acidentes do trabalho 
e que existe um mercado muito grande para os 
profissionais prevencionistas. ...
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Em 1º de setembro de 1971, eu, com 22 
anos, iniciava minha vida no mundo do tra-
balho, como auxiliar de almoxarifado, em 
uma empresa nacional consagrada no ramo 
de armas e munições.   
Meu juramento silencioso ao transpor, pela 
primeira vez, os portões da empresacomo 
funcionário foi que, se dependesse de mim, 
só sairia dali aposentado...
Após alguns anos de trabalho, diante da 
pressão que o Brasil sofria por parte de or-

ganismos internacionais, como a OIT, pelos índices alarmantes de 
acidentes e doenças do trabalho, chegando em 1978 ao número de 
mais de 1.500.000 trabalhadores, com 4.342 óbitos e com o adven-
to da criação de cursos emergenciais para minimizar esta catástrofe, 
fiz a minha formação profissional em 240 horas, passando a atuar 
como Supervisor de Segurança do Trabalho, que posteriormente pas-
sou para Técnico de Segurança do Trabalho, permanecendo nesse 
primeiro emprego por 16 anos até surgir uma melhor oportunidade 
tanto financeira quanto profissional em outra empresa, multinacio-
nal, com uma cultura prevencionista consolidada.
Mesmo lembrando do meu juramento inicial de permanecer na primeira 
empresa até a aposentadoria, visualizando uma oportunidade de me-
lhoria, solicitei minha dispensa, mas por ser época de negociação cole-
tiva, tive de solicitar a liberaçãoatravés de uma carta de próprio punho.
Nesta segunda empresa cumpri meu juramento permanecendo por 
19 anos até a minha aposentadoria.
Relatei essa história inicialmente, porque hoje TUDO ESTÁ DOMINA-
DO pela Terceirização, Lei 14.429, de 2017, e Reforma Trabalhista, 
Lei 13.467 de 2017, devidamente respaldadas pela Supremo Tribu-
nal Federal, que no dia 30 de agosto de 2018, com julgamento de 7 
a 4 votos pela terceirização geral e irrestrita das atividades de traba-
lho, enterrou de vez qualquer possibilidade de alteração.
Dados do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos So-
cioeconômicos - Dieese, dão conta que 12,7 milhões de trabalhado-
res terceirizados (6,8%) do mercado de trabalho atualmente, rece-
biam em dezembro de 2013, 24,7% a menos do que aqueles que 
tinham contrato direto com as empresas, além de um acréscimo de 
três horas a mais na sua jornada semanal de trabalho, deixando-os 
mais suscetíveis aos acidentes de trabalho.

O que isso implica para nossa categoria? Tudo.
Aumento na demanda de trabalho em todos os aspectos envolven-
do à prevenção, provocado pela rotatividadeda mão de obra em 
função da competividade exacerbada do mercado, além da perda 
de direitos, como a falta de participação do sindicato como repre-
sentante legal na assessoria dos seus associados, seja na discussão 
de melhores condições no ambiente de trabalho, seja corrigindo dis-
torções do não pagamento do piso, quando da sua homologação, 
considerando que atualmente é  feito na própria empresa sem a 
presença do representante sindical.
A terceirização geral e irrestrita por si só provocará alterações sis-
temáticas na composição dos Sesmts, uma vez que sua aplicação 
é diretamente proporcional ao grau de risco e número de fun-
cionários constantes no CNPJ da empresa e terceirizando esses 
trabalhadores contratados, não teráa obrigatoriedade do cumpri-
mento da NR-4.
Com todo esse desequilíbrio reinante entre capital e trabalho, onde 
até a “justiça” que figurativamente “usa vendas” para não se desviar 
do foco, do que é justo, observamos ultimamente que legislam em 
causa própria ao invés do coletivo, do menos favorecido.
Então, quantas outras surpresas desagradáveis estão sendo reservadas 
para a nossa categoria diferenciada?
Eu acredito piamente que desejo sem ação, sem atitude, pode ser com-
parado com oferecer remédio para defunto; precisamos todos cantar, 
em uma só voz, a velha canção: “Vem vamos embora que esperar não 
é saber, quem sabe faz a hora não espera acontecer”.
Podemos não ter o poder do capital, mas temos, nesse momento, em 
nossas mãos, a arma mais poderosa que conduz ou afasta aqueles que 
são contra os interesses dos trabalhadores e da nação, o voto.
Chegou o momento de fazer o uso efetivo desta ferramenta como 
cidadão brasileiro.
Como prevencionistas que somos, independente da ideologia e do 
partido, vamos concentrar nossa energia, nosso foco, nosso poder de 
criticidade na seleção daqueles que possuem ideais em comum com 
a nossa realidade, com o mundo da prevenção, com o DNA voltado 
às questões de segurança e saúde dos trabalhadores em geral.
Vamos sair da desesperança, do desalento, do sentimento de ter sido 
dominado e virar o jogo, dominando quem tenta nos fazer prisioneiros 
do sistema da lei do Gerson, de somente querer levar vantagem.
Juntos e organizados, faremos uma grande diferença. 

Sebastião Ferreira 
da Silva

1º Secretário  
do SINTESP
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O 

engenheiro de segurança do tra-
balho e especialista em gestão de 
riscos, Demerval Warner Bastos 
Junior, apresentou o tema “Per-
cepção de Risco - como Desenvol-

ver a Cultura de Prevenção”, com uma aborda-
gem inovadora e repleta de citações históricas. 
Segundo Demerval Bastos,comentou, a palestra 
foi feita especialmente para os TSTs e discorreu 
sobre a força dos exemplos e a importância de 
desenvolver a cultura da prevenção. Para isso, 
ele fez uma retrospectiva com dados sobre os 
prejuízos gerados com os acidentes do trabalho 
e que existe um mercado muito grande para os 
profissionais prevencionistas. “Precisamos tra-
balhar nesses gaps, diminuir esses números e 
alcançar a meta zero. Zero é possível sim, mas 
precisamos ser eficientes e eficazes no forneci-
mento do nosso trabalho. Para isso, precisamos 
do conhecimento, da humildade, da perseve-
rança, acima de tudo. O mundo da informação 
está nos demostrando isso a todo momento”, 
destacou. 

O especialista chamou a atenção para o adven-
to do e-Social, sobre o quanto ele vai impactar 
nas empresas e é grande o desafio para os pro-
fissionais de SST atualmente. Ele lembrou que, 
no âmbito do e-Social, muitos questionam que 
isso é papel do RH, que é o responsável por 
controlar as informações, mas ele esclarece que 
são os profissionais de SST que influenciam nas 
decisões para melhores resultados em termos 
prevencionistas. “Nós somos a base e o profis-
sional que não se enxergar desta forma vai ficar 
alheio ao novo.E é com essa proposta que ela-
boramos essa apresentação: para mostrar 
o novo e onde nós podemos militar a 
partir dele”, argumentou.

Demerval afirma que o traba-
lho e o terreno foram mui-
to bem preparados pelos 
profissionais que estão há 
mais tempo no setor e, agora, 
temos que dar continuidade ao 
que foi feito de forma muito mais 
embasada, muito mais técnica e práti-

ca. Para isso acontecer de fato, o profissional de 
SST deve ter acesso aos números, por exemplo, 
onde constam as perdas indiretas com acúmulo 
de funções, gestão de atestados 
médicos, controle epidemiológico 
do afastamento e seus riscos, a 
gestão do FAP, entre outros, para 
conseguir mostrar aos gestores os 
custos dos acidentes e convencê-
-los que investir em prevenção é 
muito mais rentável do que pagar 
acidentados”, observou. Segundo 
ele, o eSocial, de forma direta, irá 
demonstrar às empresas a neces-
sidade de se fazer uma boa gestão 
devido ao acesso mais assertivo à 
realidade atual de seus negócios.  

Conforme Demerval, seguindo a 
percepção de riscos e como criar 
a cultura da prevenção, no início, 
a ideia que definia a fronteira 
entre os tempos modernos e o passado era o 
do domínio do risco. Uma das premissas para 
realizar a análise de risco de todas as atividades 
é que os conceitos devem ser passados aos tra-
balhadores. “Isso está, inclusive na NR 1, mas 
poucos o fazem. A maioria faz cópia de texto do 
que já está disponível no mercado e essa é uma 
das falhas”, acentua. 

Com exemplos de como era feito no século pas-
sado, de onde veio a análise de risco, por volta 
de 1654, o especialista explicou a origem da 

gestão de riscos e a importância 
de fazer o cálculo de probabili-
dade para diminuir os acidentes. 
“Vejam que o que já era observa-
do na Idade Média também está 
presente em 2018, só que hoje 
fazemos de forma diferente, po-
rém, para avançarmos na preven-
ção precisamos exercitar o conhe-
cimento do perigo, uma vez que 
os riscos são avaliados com base 
nele – o perigo -, e existe uma 
diferença muito grande entre os 
conceitos, os quais, para aten-
derem as expectativas em prol 
da SST, precisam estar firmes em 
nossas colocações rotineiras para 
os nossos gestores”, salienta.

Com base nesses conceitos, o especialista ex-
plicou que o risco é a chance ou probabilidade 
da ocorrência de um evento indesejável versus 
a severidade e consequência. “Daí falamos que 
riscos são avaliados com base em perigo, então 
a probabilidade é a chance da materialização. 
Severidade é a grandeza do dano causado pelo 
evento indesejável, ou seja, danos as pessoas, 

Es
pe

ci
al

Demerval: “Os conceitos 
Ágil e Antifrágil, que 
são antigos e foram se 
perdendo ao longo do 
tempo, estão voltando 
a ser desenvolvidos no 
mundo moderno”

Percepção de Riscos:  
 Como desenvolver a Cultura da Prevenção
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permanentes ou irreversíveis, danos materiais, 
danos aos outros, etc. Portanto, o perigo é igual 
a risco versus frequência, e risco é a frequência 
versus a consequência”, referenciou, comen-
tando simultaneamente com alguns exemplos 
práticos em situações de transportes terrestres 
e aéreos. 

Fundamentos técnicos da Gestão 
de Riscos

A palavra PERIGO tem origem Inglesa, HAZARD, 
sendo qualquer condição, característica ou cir-
cunstância de causar danos. “Perigos são iden-
tificados e reconhecidos”.

RISCO é a chance/probabilidade da ocorrência 
de um evento indesejável versus a severidade 
das consequências. “RISCOS são avaliados com 
base no PERIGO”.

Probabilidade é a chance de materialização. 
Severidade é a grandeza do dano causado pelo 
evento indesejável. 

Danos pessoais: 1) Permanentes; 2) Reversíveis.

Danos Materiais: 1) Patrimônio Próprio; 2) Pa-
trimônio de Terceiros.

Danos Outros: 1) Imagem; 2) Moral; 3) Autoes-
tima

Conceito Técnico 

PERIGO: Estado potencial para a ocorrência de 
lesão as pessoas, impacto ao meio ambiente ou 
dano econômico. 

RISCO: Associação entre a consequência ou se-
veridade de um perigo e a probabilidade deste 
se materializar. 

Definições - Perigo X Risco 

Perigo = Risco X Frequência 

Risco = Frequência X Consequência

Com os exemplos, Demerval deixou bem claro 
as diferenças entre os conceitos e a prática. As 
consequências de um acidente aéreo é muito 
maior do que de um acidente terrestre, por isso 
que muitas vezes achamos que o transporte 
aéreo não é tão seguro, mas quando olhamos 
para a frequência de exposição aérea, ela é 
muito menor do que o risco terrestre, que tem 
uma exposição muito maior. “Isso, para nós, 

profissionais de prevenção, causa um conflito 
de como devemos trabalhar, já que um é arris-
cado e o outro é mais ainda, o que fazer? Por 
isso, quando nos deparamos com esse tipo de 
situação precisamos ter humildade para apren-
der e entender as técnicas para que tenhamos 
maior assertividade”, observa.

Por que os acidentes ocorrem? Diante dessa 
pergunta, Demerval exemplifica que falando so-
bre o acidente aéreo, o dano é significativo, mas 
a frequência, não, por isso que é considerado 
um transporte muito seguro. Quando falamos 
do transporte terrestre, os danos não são signi-
ficativos, mas a frequência sim, então precisa-
mos o que fazer. Com sua atuação de mais de 
36 anos na área de SST, Demerval informou que 
esses casos o levaram a adquirir experiênciapa-
ra saber quando é preciso decidir investir com 
mais força em proteção e quando é que você 
decide investir em prevenção. 

Segundo ele, são decisões que poucos profis-
sionais da área conseguem mensurar.Existe o 
espaço, que chamamos de tempo, isto é, é o 
espaço do risco real, frequências e danos sig-
nificativos porque os danos são significativos 
em uma ou outra atividade. “Sendo assim, eu 
preciso saber mensurar até quando eu posso 
prevenir e até quanto eu devo proteger. É nis-
so que reside o novo. Com esses exemplos eu 
mostro camadas de proteção e de prevenção. 
Eu faço proteção quando tenho uma frequên-
cia muito alta de exposição e a prevenção eu 
que necessito quando tenho uma consequência 
muito danosa. É importante saber medir essas 
situações, caso contrário vou ficar correndo 
atrás de papéis, de documentos, tentando con-
vencer as pessoas e elas não vão me atender. 
Existem técnicas para fazer essas mensurações 

e precisamos amadurecê-las para aplicá-las em 
nosso dia a dia”, afirma.

Ele apresentou alguns conceitos de padrão clas-
se mundial, que nasceram no setor químico ou 
por meio das seguradoras, como o das pirâmi-
des de probabilidade onde o primeiro patamar 
é a identificação dos desvios operacionais e 
administrativos e o segundo são os incidentes 
que ocorrem. Demerval comenta que quando o 
profissional perde o controle desses dois pata-
mares, ele já entra na linha de comportamento 
de risco e ai são os eventos indesejáveis que 
começam a se materializar. “Por isso, quando 
tenho a gestão dos meus processos com foco 
na segurança, na qualidade, no meio ambiente, 
na saúde, eu tenho a gestão e tenho, de fato, 
a prevenção. Quando eu somente consigo ad-
ministrar acidentes, afastamentos e outras ocor-
rências, estou fazendo apenas proteção, não 
estou fazendo a prevenção. É aqui que está a 
grande diferença”, explica.

Culturas diferentes, procedimentos 
diferentes

Demerval destacou outro conceito, que pode 
ser considerado como efeito dominó: o das 
“análises das causas raízes contribuintes de 
uma perda”. Muitos conhecem esse concei-
to, mas, de acordo com Demerval, poucos 
sabem como colocá-lo em prática, muitas 
vezes porque não pensam no tempo certo 
do que precisa fazer nas organizações, en-
tre outros detalhes. “Nem toda empresa do 
mesmo segmento pode utilizar a mesma téc-
nica, similar da outra porque as culturas são 
diferentes. A cultura depende da pessoa ou 
de pessoas, então se eu copiar um programa 
de uma empresa que esteja no mesmo gru-
po, que seja do mesmo segmento, em uma 
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outra unidade, eu sou fadado ao fracasso. 
Eu preciso entender qual é a cultura da mi-
nha organização e elas diferem. Posso dar o 
exemplo da época que eu trabalhei na Petro-
bras e administrava 15 unidades de refino na 
América Latina e descobrimos com este tra-
balho a existência de ´várias Petrobras`, pois 
as 15, apesar de fazerem o mesmo produto, 

eram diferentes. Procedimentos que eram 
executados em uma unidade era totalmente 
diferente em outra e, assim, sucessivamente. 
Descobrimos coisas fantásticas e aprende-
mos muito com essa experiência e continua-
mos aprendendo porque essa nossa área nos 
permite isso: aprender todos os dias e a cada 
segundo”, garante.

Então, Demerval apon-
ta várias situações que 
podem influenciar para 
um resultado negativo, 
por exemplo, quando o 
profissional de SST não 
consegue adotar crité-
rios para a capacitação 
do trabalhador e que 
seja possível medir a 
eficácia desse trabalha-
dor, ou seja, identificar 
se ele tem dificuldades 
com funções cognitivas 
ou não, entre outros fa-
tores importantes para 
a eficácia da segurança 
e saúde do trabalho. 
Esse cenário nos leva a 
um quadro negativo, re-
pleto de desvios opera-
cionais e, consequente-
mente, de perdas. “Isso 
se chama gestão de ris-
co. Nós precisamos pra-
ticar o conhecimento da 
cultura organizacional e 

desenvolver o que essa empresa quer da fato. 
Conheci muitos gerentes e diretores que que-
rem evitar os acidentes, mas eram os primeiros 
a não comprarem o EPI, a não dar a infraestru-
tura necessária, entre outros pontos”. 

Segundo Demerval, situações como essa leva-
ram alguns especialistas a desenvolverem várias 
técnicas, como o inventário comportamental, 
por meio do qual é possível avaliar as empre-
sas para saber quanto deve cobrar de seguro 
dessas empresas para que elas ficassem de fato 
protegidas. Demerval reforça que é o que se 
faz hoje, ou seja, apesar do tempo, não mudou 
tanto. “Hoje, fazendo uma analogia com o novo 
que estou mostrando hoje, vocês vão perceber 
que o novo reflete nos parâmetros e bases do 
passado, mas agora de uma forma mais veloz”.

Sobre o padrão normativo de probabilidade, 
Demerval diz que se olha muito no papel, pois 
estão nas normativas de órgãos de controle, se-
guradoras, entre outros, por isso ele mostra que 
riscos maiores que 10-3 (1 em 1000) por ano 
são inaceitáveis; e Riscos menores que 10-5 
(1 em 100.000) por ano, em geral, são acei-
táveis, essa é uma margem de probabilidade. 
Que financeiros, empresas de capitais abertos, 
por exemplo, utilizam esses parâmetros para 
aprovar um empreendimento, fazer análise 
ambiental, entre outros. “Valores entre 10-3 e 
10-5 devem ser analisados e justificados. Os 
justificados devem ser buscadas metodologias 
que garantam a redução dos riscos para que 
de fato tenhamos o risco minimizado, porque 
acidentes é uma questão de probabilidade”, ex-
plica. Demerval citou o exemplo de possibilida-
de de queda de aviões e ou acidentes de carro 
durante o ano, com base no uso do cálculo das 
probabilidades.

Outra técnica citada por Demerval foi a do 30 por 
30, que ele aprendeu dentro do Inpe – Instituto 
de Pesquisas Espaciais. Essa técnica é utilizada 
para medir, por exemplo, a quantos quilômetros 
está a possibilidade de uma descarga atmosfé-
rica, chuvas, e outros adventos naturais. “Apesar 
de toda a tecnologia disponível para esse tipo 
de acontecimento, a técnica 30 por 30 é infa-
lível. Trabalhei na construção de um gasoduto 
na Amazônia, no meio da floresta, e lá a gente 
conseguia tirar 13 mil trabalhadores quando tí-
nhamos esses sinais 30 por 30, que muito me 
ajudaram. É uma técnica simples e prática. Se 
você escuta um trovão, olha para o seu relógio, 
se em 30 segundos não ter outro trovão, fique 

Advogando há mais de 20 anos, na área 
previdenciária junto ao INSS e no Judiciário, para 

ajudar nosso cliente na conquista dos seus direitos, 
aposentadoria, revisões e auxílios.

Na área das relações de trabalho buscando os 
direitos trabalhistas dos empregados, de maneira 

rápida e eficaz.

Na área cível, família, sucessões e responsabilidade 
civil, temos uma equipe capacitada com grande 
experiência para lhe apontar o melhor caminho.

Importante dizer que nosso escritório atua de forma 
harmônica e honesta com o cliente, evitando assim 

surpresas e criando um forte laço de confiança.

Tel. 11 3872-5396
www.mauriciofalco.com.br    

Com base em uma ampla retrospectiva histórica, Demerval fez uma palestra com conteúdo 
exclusivo para os TSTs e mostrou a importância do desenvolvimento da cultura da prevenção
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tranquilo, o raio está muito distante, há mais de 
30 quilômetros e você está protegido; mas se 
dentro dos 30 segundos der outro trovão, preste 
atenção nos próximos 30 segundos, ele pode 
estar muito próximo de vocês, por isso retire os 
trabalhadores, não espere chover”, diz.

 Só para ter uma ideia da eficiência dessa técnica, 
Demerval contou que a utilizou na construção 
das alças viárias em Itaquera. “Avisei o gerente 
de contrato, o diretor, o dono da empresa, os 
poucos técnicos de segurança da obra, que tiras-
sem todos os trabalhadores envolvidos na frente 
de serviço, mas acharam que eu estava maluco. 
Ao caminhar da frente de serviço até o canteiro, 
não estava chovendo, mas um trabalhador foi 
acometido de uma descarga atmosférica. Ele 
não foi a óbito, mas ficou com sequelas. Depois 
disso, os diretores passaram a utilizar a técnica, 
que até então eles tinham como procedimento, 
mas só era adotada quando eu chegava na área 
e falava com os técnicos. Eles passaram a acredi-
tar depois do que aconteceu com o funcionário. 
Isso mostra que as pessoas costumam aprender 
pela dor, eles precisam pagar para ver e é aí que 
a era digital nos auxilia”, acentua.

Conceitos Ágil e Antifrágil

Ele contou também que desenvolveu uma téc-
nica muito importante a partir da descoberta de 
um fator, que é o Fator Oculto Causador de Aci-
dentes, o EDA – Estímulo Descuidado Autônomo. 
“Todos nós temos o EDA, ele acontece quando 
estamos com pressa, estamos atrasados, temos 
um chefe chato na nossa cabeça, dizendo o que 
temos que fazer; quando tem alguém nos pres-
sionando para correr com o serviço, então, nós 
quebramos todas as regras e procedimentos, só 
que tem um detalhe, nossa máquina é maravi-
lhosa, o hipotálamo grava tudo o que fazemos 
de errado e quando esses atos viram hábitos (por 
exemplo, passar em sinal vermelho porque está 
de madrugada), é onde os acidentes se materia-
lizam”, ressalta. Ele comentou também sobre um 

conceito semelhante, o Stop, que foi a premissa 
da cultura dos comportamentos seguros basea-
dos em desvios, desenvolvido pela Dupont, em 
1808. “O EDA se transforma em comportamento 
humano, ou seja, atitudes”, salienta.

Demerval apresentou também o conceito Ágil & 
Antifrágil na prevenção. O Ágil remete ao ad-
jetivo de rapidez, pronúncia advinda do idioma 
inglês “ajaiel”, marca registrada das tecnolo-
gias de informação “TI” em desenvolvimento de 
software muito utilizada em gestão de Projetos.  
Conforme ele, as origens da filosofia ágil advém 
da era da Reengenharia nas indústrias auto-
motivas norte-americanas e aprimorado nas in-
dústrias japonesas utilizando sistemas Kanban, 
aprimorado pela Toyota criadora da filosofia 
Lean de gestão em seus processos com objetivo 
na redução e controle dos desperdícios (Perdas). 

Já o Antifrágil é a capacidade de aprimorar ex-
periências vividas, tornando-as melhores, tipo a 
evolução humana e suas gerações, determinan-
do o que é vivo e orgânico. “Ser Antifrágil é ter 
a capacidade de lidar com o novo (desconhe-
cido) fazendo coisas e ou buscando soluções 
sem o real conhecimento (experimentando). O 
ser humano desenvolve a capacidade Antifrágil 
com atitudes e não com pensamentos”, explica 
o executivo.

Esses conceitos que vieram desde a Era da pedra, 
mas que foram se perdendo ao longo do tempo, 
estão sendo desenvolvidos também no mundo 
moderno, só que com muito mais velocidade. 

Nessa linha do ágil, ele desenvolveu, em de-
zembro de 2017, uma tecnologia agregando o 
novo a todos os conceitos que foram mostrados 
na palestra, num aplicativo, chamado VAP – Vi-
são Antecipada do Perigo. “Ele éfruto de anos 
de estudos e aplicação de Técnicas em Gestão 

de riscos, nos diversos Segmentos empresariais 
com Excelentes resultados, chegando a marca 
de 1000 Dias sem Acidentes numa Planta Grau 
de Risco 4”, informa. Ele chegou a esse aplica-
tivo por meio de dados legais, para definir as 
probabilidades para 13 segmentos empresariais 
em ocorrências reais, em nível mundial. 

O especialista informa que o cálculo do custo 
de um possível acidente, está baseado na NBR 
14.280 e nos fatores considerados no FAP por 
CNAEX CID e Riscos correspondentes, dividido 
pela base da Pirâmide de Probabilidades de 
cada Segmento empresarial, Comportamentos 
de Risco. “Com isto, o cálculo estima o valor 
do Acidente se ele se materializar. Se nada for 
feito para corrigir os riscos Identificados. Sobre 
a eficácia do aplicativo, o tempo é o decisor, as 
avaliações devem ser realizadas de 25’ à no 
máximo 60’”, completa.

Técnica integrada com conceitos Padrão Classe 
Mundial, Demerval complementou que o VAP é 
um aplicativo simples que, em minutos, possibi-
lita ao seu usuário gerir um relatório e mostrar 
ao seu gestor o risco real. “Ele permite que o 
profissional antecipe a visão do perigo através 
de visitas dinâmicas nas áreas de trabalho e 
através do mapeamento de todos os riscos. Esta 
ferramenta calcula de forma eficaz e assertiva 
as possibilidades de ocorrência de um Acidente 
e seus possíveis custos a Empresa, permitindo 
uma análise rápida na tomada de decisões 
administrativas e operacionais. É um aplicativo 
para prevenção, é simples, versátil, assertivo e 
fácil. Está disponibilizado na Internet e pode ser 
utilizado por qualquer pessoa. Com essa ferra-
menta você pode gerar um plano de ação dinâ-
mico e de forma contínua você vai medindo até 
criar, de fato, a cultura e o padrão de segurança 
que você espera dentro da sua organização”, 
completou. 
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NO BRASIL, SER MULHER É FATAL
Feminicídio em números: A violência contra a mulher brasileira

Minha preocupação 
em abordar o tema 
Feminicídio, no Jornal 

Primeiro Passo, com foco para 
os profissionais de Segurança 
e Saúde do Trabalho, tem vá-
rios motivos dentre eles:

1. A diretoria que represento 
é Diversidade, e Mulher ou o 
que estiver relacionado é de 
interesse da pasta;

2. Temos trabalhadoras que 
podem estar sofrendo violên-

cia doméstica e comprometendo seu desempe-
nho profissional;

3. Tivemos a morte de uma TST, causada pelo ma-
rido: http://noticiaurbana.com.br/tecnica-em- 
seguranca-e-assassinada-a-tiros-na-frente-da-
-filha-em-campos/

4. Ocorreu, ano passado, outra morte de TST 
em SP, fato noticiado em vários órgãos da im-
prensa e teve até uma fala do nosso presidente;

5. O profissional Técnico em Segurança do Tra-
balho tem como uma das suas missões zelar 
pela segurança e saúde do trabalhador, além de 
contribuir para um bom ambiente de trabalho, 
um ambiente saudável.

Portanto, mesmo sendo um assunto que já está 
bem coberto pela imprensa em geral, creio ser 
essas algumas razões para esse tema ser abor-
dado no PP e trazer um alerta 
para o universo dos  Técnicos 
e Técnicas de Segurança do 
Trabalho sobre a importância 
do assunto.

 Inúmeras pesquisas mostram, 
há anos, a vergonhosa preva-
lência da violência contra as 
mulheres no Brasil. A realida-
de, no entanto, muda pouco. 
Também não muda o trata-
mento destinado aos agresso-
res, classificados como loucos 
e antissociais, quando na ver-
dade são o contrário: homens 
perfeitamente inseridos em 
uma sociedade que não dá o menor valor às 
vidas das mulheres.

Para tentar dar alguma dimensão da ba-
nalização da violência contra a mulher, 
compilei alguns dados importantes de pes-
quisas recentes, especialmente referente 
à agressões, violência sexual, feminicídioe 
percepções sobre violência. Todas já foram 
noticiadas pela imprensa, mas estão aqui 
reunidas em uma tentativa de compor um 
cenário maior.

VIOLÊNCIA SEXUAL
• O Brasil registrou um estupro a cada 11 minu-
tos em 2015. São os Dados do Anuário Brasileiro 

de Segurança Pública, os mais uti-
lizados sobre o tema. Levantamen-
tos regionais feitos por outros ór-
gãos têm maior ou menor variação 
em relação a isso.

• As estimativas variam, mas, em 
geral, calcula-se que estes sejam 
apenas 10% do total dos casos 
que realmente acontecem. Ou seja, 
o Brasil pode ter a medieval taxa 
de quase meio milhão de estupros 
a cada ano.

• Cerca de 70% das vítimas de es-
tupro são crianças e adolescentes. 
Quem mais comete o crime são ho-

mens próximos às vítimas. (Fonte: Ipea, com base 
em dados de 2011 do Sistema de Informações de 
Agravo de Notificação do Ministério da Saúde)

• Há, em média, 10 estupros coletivos notifica-
dos todos os dias no sistema de saúde do país. 
(Dados do Ministério da Saúde de 2016, obtidos 
pela Folha de S. Paulo). 30% dos municípios não 
fornecem estes dados ao Ministério. Ou seja, 
esse número ainda não representa a totalidade.

• Somente 15,7% dos acusados por estupro 
foram presos (Dados do estado de São Paulo ob-
tidos pelo G1, referentes aos meses de janeiro a 
julho de 2017)

• O mesmo levantamento apontou que na cida-
de de São Paulo há um estupro em local público 
a cada 11 horas.

• No estado do Rio de Janeiro, há um caso de es-
tupro em escola a cada cinco dias e 62% das ví-
timas tinham menos de 12 anos. (Dados do Insti-
tuto de Segurança Pública obtidos pelo EXTRA e 
referentes a Janeiro/2016 a Abril/2017. Nota-se 
aqui que não há distinção entre os níveis de ensi-
no e que há meninos vítimas de violência sexual)

• No Metrô de São Paulo registra-se quatro ca-
sos de assédio sexual por semana. (Dados de 
2016 obtidos pelo Estadão)

Mirdes de Oliveira 
TST, diretora do SINTESP, 
responsável pela pasta 
da Diversidade
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E 
FEMINICÍDIO*
• A cada 7.2 segundos uma mulher é vítima DE 
VIOLÊNCIA FÍSICA. (Fonte: Relógios da Violên-
cia, do Instituto Maria da Penha)

• Em 2013, 13 mulheres morreram todos os dias 
vítimas de feminicídio, isto é, assassinato em fun-
ção de seu gênero. Cerca de 30% foram mortas por 
parceiro ou ex. (Fonte: Mapa da Violência 2015)

• Esse número representa um aumento de 21% 
em relação a década passada. Ou seja, temos 
indicadores de que as mortes de mulheres estão 
aumentando.

• O assassinato de mulheres negras aumentou 
(54%) enquanto o de brancas diminuiu (9,8%). 
(Fonte: Mapa da Violência 2015)

• Somente em 2015, a Central de Atendimento 
a Mulher – Ligue 180, realizou 749.024 aten-
dimentos, ou um atendimento a cada 42segun-
dos. Desde 2005, são quase 5 milhões de aten-
dimentos. (Dados divulgados pelo Ligue 180)

• No estado de Roraima, metade das acusações de 
violência doméstica prescrevem antes de alguém 
ser acusado. Não foi conduzida nenhuma investi-

gação nos 8.400 boletins de ocorrência acumula-
dos na capital Boa Vista. (Dados do levantamento 
realizado pela HumanRightsWatch em 2017)

• 2 em cada 3 universitárias brasileiras disseram 
já ter sofrido algum tipo de violência (sexual, 
psicológica, moral ou física) no ambiente uni-
versitário. (Fonte: Pesquisa “Violência contra a 
mulher no ambiente universitário”, do Instituto 
Avon, de 2015).

*Há uma excelente análise sobre a dificuldade de 
obter esses dados feita pela Gênero e Número.

O QUE PENSAMOS SOBRE A 
VIOLÊNCIA?
• 94% da população acredita que uma mulher 
ser ‘encoxada’ ou ter o corpo tocado sem a sua 
autorização é uma forma de violência sexual 
(Dado obtido em pesquisa do Instituto Locomo-
tiva/agosto 2017)

• Outra pesquisa do Instituto Locomotiva, dessa 
vez de 2016, aferiu que 2% dos homens ad-
mitem espontaneamente ter cometido violência 
sexual contra uma mulher, mas diante de uma 
lista de situações, 18% reconhecem terem sido 
violentos. Quase um quinto dos 100 milhões de 
homens brasileiros. (Fonte: Pesquisa “Percep-

ções e comportamentos sobre violência sexual 
no Brasil”, de 2016)

• A quase totalidade da população (96%) acre-
dita que é preciso ensinar os homens a respeitar 
as mulheres e não as mulheres a terem medo.

• 90% concordam que quem presencia ou fica 
sabendo de um estupro e fica calado também é 
culpado.(Fonte: Pesquisa “Percepções e comporta-
mentos sobre violência sexual no Brasil”, de 2016)

• 54% conhecem uma mulher que já foi agredi-
da pelo parceiro. Em todas as classes econômicas. 
(Fonte: Pesquisa “Percepção da sociedade sobre 
violência e assassinatos de Mulheres”, de 2013)

• Pelo mesmo levantamento, a maior parcela 
da população (85%) acredita que mulheres que 
denunciam seus parceiros correm mais riscos de 
sofrer assassinato.

• Vergonha e medo de ser assassinada são per-
cebidas como as principais razões para a mulher 
não se separar do agressor e metade da popula-
ção considera que a forma como a Justiça pune 
não reduz a violência contra a mulher.  

Fontes: Estadão 
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a Você sabe o que é uma PT (Permissão de Trabalho)?

PT – Permissão de Tra-
balho é a autorização 
dada por escrito, em do-

cumento próprio para a exe-
cução de qualquer trabalho 
de manutenção, montagem, 
desmontagem, construção, 

reparo ou inspeção de equipamentos a ser 
realizado na área industrial. Tem por objetivo 
esclarecer as etapas para avaliação de libera-
ção de serviços com riscos potenciais de aci-
dentes a serem executados nas diversas áreas.

Ao preencher a PT leia atentamente antes de 
iniciar o serviço, verificando se foram atendi-
das todas as recomendações exigidas. Deve 
estar devidamente preenchida, assinada e 
permanecer junto à obra em local visível sob 
a responsabilidade da supervisão. É necessário 
também, que o preenchimento dessa autoriza-
ção seja bem feita, com critérios, para que te-
nham validade na orientação dos funcionários. 
Para auxiliá-lo descrevemos abaixo algumas 
instruções para o devido preenchimento da 
Permissão de trabalho:

A) Antes de iniciar o trabalho:
• Vá ao local de execução do trabalho para 
efetuar a inspeção, verifique e anote todas as 
condições que envolvam perigo antes de ini-
ciar suas atividades.

• Comunique-se com a supervisão, responsá-
vel pela área para que essa tome conhecimen-
to e para que possa contribuir nas instruções 
de segurança.

• Preencha o formulário no 
local que irá ser executado o 
trabalho, ao elaborar este pro-
cedimento, todos os respon-
sáveis devem participar com o 
objetivo de descrever as etapas 
de trabalho, verificando a cada 
etapa os perigos e as medidas 
preventivas a serem executa-
das.

• Após a elaboração da Análise 
de Risco e da Permissão de Tra-
balho (DEVIDAMENTE PREEN-
CHIDA), reúna todos os cola-
boradores e passe instruções 
de segurança de acordo com os 
dados registrados neste procedimento.

• A instrução dada à equipe de trabalho deve 
ser feita exatamente na área de trabalho com 
o objetivo de mostrar os locais perigosos, as 
formas adequadas de trabalho, o uso de equi-
pamentos de segurança, etc. Após as instru-
ções, solicite as assinaturas dos participantes 
no verso do formulário.

B) Ao iniciar o trabalho:
• Todas as etapas devem obedecer à determi-
nação da PT, desde a forma de trabalho até o 
uso de equipamentos de proteção individual.

• Todo local de trabalho deve estar devida-
mente isolado.

• Deixe a PT em local visível e o preenchi-
mento deve estar legível e preenchido 

com todos os itens de segurança ne-
cessário para a execução do traba-

lho com segurança.

• Todos os dias a su-
pervisão da empresa 

contratada, antes 
de iniciar as 

atividades, 
d e v e 

reunir sua equipe de trabalho e efetuar instru-
ções de segurança de acordo a Permissão de 
Trabalho e a Análise de Risco.

• Caso haja acidentes/incidentes, os respon-
sáveis devem parar o serviço, 
reunir todos seus funcionários 
e divulgá-los com o objetivo de 
apresentar as falhas e as medi-
das preventivas para evitar a re-
incidência.

• Todo local da obra/serviços, 
deve ter cartazes de segurança 
para orientação dos funcionários 
e pessoas que passam próximo 
ao local.

• Os responsáveis têm como 
obrigação, coletar dados sobre 
as falhas nas execuções das 
atividades com o objetivo de 

efetuar instruções de segurança visando 
à prevenção de acidente e a qualidade no 
trabalho.

• Os trabalhos devem iniciar somente após a 
leitura, entendimento e assinatura por parte 
dos executantes.

C) Término do Trabalho:
• Efetue inspeção em todo local da obra, eli-
minando as irregularidades apresentadas (lixo, 
peças soltas sobre equipamentos, materiais 
inflamáveis, estruturas soltas, estruturas amar-
radas, etc.) 

• Após a inspeção para liberar a área a em-
presa contratada deve comunicar a supervisão 
da área e ao contratante para que esses veri-
fiquem as condições do trabalho e também as 
condições de segurança do local.

• Todas as etapas de término de trabalho 
devem estar contidas na Permissão de Tra-
balhos. Após a conclusão dos trabalhos, o 
responsável pela execução, deverá devolver a 
ficha de liberação para o responsável da área 
ou solicitante, para vistoria e conhecimento 
da conclusão do serviço. A ficha de liberação 
deverá ser arquivada no Setor de Segurança 
do Trabalho. 

Herbert Bento 
Diretor da Escola da 
Prevenção
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A Política dentro da cidadania
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ode não parecer, mas é 
muito triste viver em um 
País onde a palavra po-

lítico quase sempre soa muito 
mal. Quase sempre noto que 
boa parte de nossa gente sim-
plesmente se contenta ou satis-
faz de chamar esse ou aquele 
de ladrão ou corrupto, certa-
mente pensando que isso tem 
algum significado para ouvidos 
que, diferentes dos nossos, têm 
filtros diferentes em teremos de 
valores e ética. Isso eles já sa-
bem que são e há muito tempo 
deixaram de se importar.

Pior do que isso é perceber que a grande maio-
ria das pessoas dissocia o grande sofrimento 
que nosso povo vive das ações de muitas des-
sas pessoas. Parece enfim, que a política se 
recolheu ao seu feudo, se dá em um mundo 
distante e inatingível sobre o qual só nos resta 

o direito ao lamento. Há muitas coisas a serem 
construídas no Brasil - mas antes delas há uma 
imensidade de outras tantas que 
precisam serreconstruídas. A nos-
sa visão sobre política e a forma 
como lidamos com ela, com cer-
teza, é uma delas.

A palavra política vem do grego e 
de forma simples significa aquilo 
que é relativo ao cidadãoou ao 
estado. Por incrível que pareça 
cidadão sou eu e você - as pes-
soas com direitos e deveres 
- cidadão é o individuo viven-
do em sociedade e como tal 
participando para que ela seja 
melhor e mais plena. Exercer a 
cidadania é atuar em todos os 
segmentos e sentidos para se 
obter uma sociedade melhor 
para todos, entre outras coisas na direção da 
justiça - não apenas como uma palavra mas 
como um bem, não apenas para si, mas para 
todos - liberdade e solidariedade - entre outros.

Muita gente usa a palavra cidadão e algumas 
vezes se refere a cidadania - mas poucos com-
preendem o quanto isso se materializa pelo en-
tendimento do seu papel e a participação ativa. 
Muita gente: pago meus impostos e faço meu 
papel, talvez o façam por desconhecer que de-
vem e podem muito mais do que isso e que e da 
sua omissão que surge um mundo como temos 
hoje a nossa volta.

O Brasil, com certeza, é um país de pessoas bem 
intencionadas. A grande maioria de nosso povo 
é composta de gente decente e honesta que, 
lamentavelmente, não percebeu ainda o quanto 
é preciso fazer para que isso se manifeste nas 
escolhas políticas que fazemos. Não é difícil en-
tender que aqueles que dizem nos representar, 
de fato, não nos representam. Talvez,difícil seja 
associar ao voto, caminho pelo qual essas pes-
soas chegam ao poder.

Na área de Segurança e Saúde no Trabalho isso 
não é diferente: nossa gente é trabalhadora e 
todos os dias enfrenta cenários bastante com-
plexos para a preservação da vida e da saúde 
dos trabalhadores e, ao mesmo tempo, da ca-
pacidade de produzir e dar resultados das or-

ganizações. No entanto, insiste em desconhecer 
que boa parte desse trabalho se perde pela falta 

de legislações mais adequadas e 
modernas, pela falta de equilíbrio 
nos grupos que tem o poder de 
decisão sobre as coisas. Sim, com 
certeza você é um ótimo preven-
cionista quando dedica seu dia 
a dia para que os ambientes de 
trabalhos se tornem mais seguros 
e saudáveis, no entanto, falta a 
capacidade para ver que é preciso 
mais do que isso e que sem a polí-

tica pouco ou nada mudaremos 
efetivamente.

Esse ano teremos eleições e, tal-
vez, seja essa uma grande opor-
tunidade para encontrarmos os 
melhores caminhos para nosso 
país. O momento do voto é algo 

simples e muito gente vai até lá, simplesmente, 
para se livrar da obrigação. No entanto, o mo-
mento mais importante em relação ao voto e a 
pesquisa que fazemos antes de tomar a deci-
são, a qual deve, acima de qualquer coisa, ser 
feita a partir de nossas convicções pessoais e 
não apenas pela beleza das campanhas ou pela 
forma bonita de alguém falar. Hoje em dia há 
uma série de meios disponíveis via internet de 
conhecermos a verdade sobre os candidatos, 
seu passado, seus projetos, a forma como vota 
e suas escolhas - análise tudo isso e veja se 
aquela candidato, de fato, lhe representa ou se 
apenas diz coisas bonitas e nada mais. 

Votar é um ato de cidadania - um gesto atra-
vés do qual indico alguém para ser a minha 
voz dentro da esfera das decisões políticas.  E 
o que importa nessa hora não é a capacidade 
de construir pontes, inaugurar praças ou empre-
gar amigos - muito antes isso - a honestidade, 
a forma clara de tratar as coisas e tudo isso é 
CLARAMENTE indicado pela forma como a pes-
soa conduziu e conduz sua vida. Escolher candi-
datos porque e desse ou daquele partido - em 
um país sem tradições partidárias é inocência. 
Optar por aquele que é da minha igreja nem 
sempre é uma decisão correta porque há muitos 
lobos entre as ovelhas.

Façamos a nossa parte, temos um país para re-
construir, temos um futuro a ser construído. 

Cosmo Palasio de 
Moraes Jr. 
Técnico de Segurança 
no Trabalho, diretor do 
SINTESP e responsável 
pela pasta de Ética, 
Cidadania e Trabalho

Campanha 
Associativa 2018
INDIQUE CINCO TÉCNICOS DE 

SEGURANÇA DO TRABALHO 
PARA ASSOCIADOS E GANHE 

UM CURSO NO SINTESP DE 15 
HORAS À SUA ESCOLHA!

Para que o profissional tenha direito 
ao curso, os cinco indicados, além 

de serem Técnicos de Segurança 
do Trabalho formados, deverão, em 
até três meses da indicação, ter sua 

condição de associados efetivada 
através de cadastro, envio de toda 

documentação solicitada e efetuar o 
pagamento da anuidade.

11 3362-1104 
www.sintesp.org.br 

sintesp@sintesp.org.br 

Mais informações:

Participe!!!
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O grave cenário dos acidentes do trabalho no Brasil

O 

s números sobre acidente do traba-
lho no Brasil são alarmantes. Dados 
do Observatório Digital de Saúde e 

Segurança do Trabalho do Ministério Público 
do Trabalho (MPT) revelam que o país re-
gistrou cerca de 4,26 milhões de acidentes 
de trabalho de 2012 até o último dia 3 de 
agosto. Ou seja, 1 acidente a cada 48 se-
gundos ocorre nos mais diversos setores e 
ambientes do trabalho brasileiros. Desse to-
tal, 15.840 resultaram em mortes, ou seja, 
uma morte em acidente estimada a cada 3h 
38m 43s.

As estatísticas revelam que são necessárias 
políticas imediatas e mais efetivas de pre-
venção de acidente nas atividades profissio-
nais, pois os reflexos para os cofres públicos 
são alarmantes.

Segundo estimativas do Observatório do 
MPT, cerca de R$ 28,81 bilhões foram gas-
tos de 2012 até agora com benefícios aci-
dentários, que incluem auxílio-doença, apo-
sentadoria por invalidez, pensão por mote 
e auxílio-acidente. Significa que o Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS) gasta R$ 
1,00 a cada sete milésimo de segundos com 
acidentes no país.

Outro registro relevante é sobre o afasta-
mento do ambiente do trabalho: são mais 
de 335 milhões de dias de trabalho perdidos 
por causa dos acidentes de trabalho no Bra-
sil, desde 2012.

Apenas no ano passado, um total de 
895.770 acidentes foram registrados no Bra-
sil. Cortes, laceração, ferida contusa e punc-
tura (furo ou picada) responderam por cerca 
de 92 mil casos. Ainda contabilizam nos da-
dos 78.499 fraturas e 67.371 contusões e/
ou esmagamentos.

 O elevado número de acidentes do traba-
lho no Brasil está diretamente ligado ao 
modelo político que o país encara a relação 
trabalhista. O Governo Federal já enfrentava 
problemas em relação aos acidentes do tra-
balho e, agora, com a aprovação da reforma 
trabalhista, que vigora desde novembro do 
ano passado, essas estatísticas devem ser 
mais acentuadas. As medidas da reforma 

contrariam inúmeras convenções da Orga-
nização Internacional do Trabalho (OIT) e a 
nossa própria legislação, criam possibilidade 
de parcelamento de férias, jornada excessi-
va, entre outras. Por exemplo, no caso das 
horas extras, estudos comprovam que inú-
meros acidentes de trabalho acontecem na 
extensão da jornada de trabalho.

 Vale ressaltar que entre as novas regras 
está a liberação da terceirização para todas 
as atividades. Isso deixa claro que o gover-
no federal fez uma opção pela economia e 
não pelo lado humano do trabalhador. Im-
portante frisar que 70% dos acidentes, hoje, 
acontecem nas empresas terceirizadas, pois 
são as mais frágeis, com uma estrutura mais 
enxuta.

A lei tem que proteger o fato social, que nes-
te acaso é a saúde do trabalhador. Hoje, com 
a terceirização ampla, vai crescer em escala 
o número de acidentes no trabalho. E as pró-
prias empresas, que visam somente o lucro, 
vão sofrer prejuízos com o alto número de 
acidentes e afastamentos. Trata-se de uma 
das dezenas das armadilhas impostas pela 
reforma as empresas.

Outro dado revelador é que 5,5 mil aciden-
tes do trabalho acontecem por dia no mun-
do, que dá cerca de 200 milhões de acidente 
por ano. Ou seja, temos um Brasil dizimado 
por ano quando o assunto é acidente do 
trabalho. Esses são números relevantes, pois 
chancela que é uma questão universal.

O Brasil ratificou muitas convenções da OIT 
de proteção ao trabalhador, mas, como se 
vê, não aplica e nem respeita na prática. Vale 
ressaltar que a nossa Constituição Federal 
é clara nas regras de proteção à saúde do 
empregado no ambiente do trabalho, mas a 
própria reforma trabalhista contraria a nossa 
Carta Magna.

Cabe ressaltar que na história existem, em 
tese, dois tipos de capitalismo, além do 
chamado capitalismo consciente.

Temos dois tipos de 
empregadores. O capi-
talista tradicional e o 

capitalista industrial. O capitalista tradicional 
pensa exclusivamente no lucro a qualquer 
custo e não se preocupavam com os aci-
dentes. Eles contratavam menores, pessoas 
sem treinamento, não faziam obras ou in-
vestimentos para a melhoria do ambiente do 
trabalho. Já os capitalistas industriais vieram 
com uma outra ideia, investiram um pou-
co para explorar melhor a mão de obra. O 
pensamento era: “vou conseguir com que as 
pessoas trabalhem felizes e produzam mais”.

 Para ilustrar a questão do acidente do tra-
balho, vale contar, resumidamente, a história 
lâmpada de Davy. HumphreyDavy, consi-
derado um líder revolucionário da química 
mundial criou, em 1816, a chamada lâm-
pada de Davy, uma invenção fundamental 
para proteção dos operários das explosões 
provocadas pelo metano em mistura com o 
ar atmosférico. Essas explosões provocaram 
uma série de mortes e graves acidentes, pois 
como tinha muito gás metano nas minas, a 
temperatura da lâmpada aciona a explosão 
do gás. O químico, então, criou um sistema 
que colocava a gaze na lâmpada, que di-
minuía sua temperatura e evitava, assim as 
explosões. Essa simples solução diminui de 
sete por mil, para 0,69 por mil os acidentes 
nas minas.

 Esse exemplo serve para refletirmos que pe-
quenas soluções podem poupar vidas, evitar 
afastamentos, aumentar a produção e evitar 
litígios judiciais entre empregados e empre-
gadores. Entretanto, infelizmente, a relação 
de trabalho é vista como custo, 
lucro e custo, e não como uma 
relação humana. 

Fonte: Viaseg News
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APP ajuda na busca por EPIs

Respeito às normas de SST foi mote do congresso da ABHO
G

er
al

A 
Associação Brasileira dos Distribui-
dores e Importadores de Equipa-
mentos e Produtos de Segurança 

e Proteção ao Trabalho (Abraseg) lançou 
uma nova atualização do seu já consolida-
do aplicativo ACHE EPI. A aplicação surge 
como uma ferramenta para movimentar 
o mercado, aproximando empresas que 
produzem EPIs e outros produtos de SST 
àquelas que compram.  Os fabricantes e 
distribuidores estão, constantemente, bus-
cando oportunidades para ampliar sua 
participação mercadológica. Entretanto, 
esse universo se restringe a 25% do mer-
cado potencial, ou seja, médias e grandes 
empresas. “Como funciona a aquisição pelo 
restante do mercado, pouco mais de 75%, 
composto por micro e pequenas empresas 
e usuários individuais? Os produtos básicos 

são adquiridos em revendas de materiais de 
construção, home-centers, lojinhas de bair-
ro, pela internet ou, simplesmente, não são 
utilizados”, comenta Raul Casanova, presi-
dente da Abraseg. 

O aplicativo está preparado para indicar o 
EPI específico e adequado à necessidade do 
usuário. O cliente dispõe das mesmas fer-
ramentas de localização e direcionamento, 
mas com a certeza de que encontrará o pro-
duto desejado. Assim, para os revendedores 
que esperem atender aos 75% do mercado 
inexplorado e apresentar seu portfólio aos 
consumidores, basta entrar no ACHE EPI 
(www.abraseg.com.br/ache-epi/, App Store 
ou Play Store) se cadastrar e informar quais 
tipos de produtos comercializam, sem qual-
quer custo para essa revenda.  

A 
s ações de Higiene Ocupacional e seu 
impacto na saúde do Trabalhador” fo-
ram os temas principais do 12º Con-

gresso Brasileiro de Higiene Ocupacional e o 25º 
Encontro Brasileiro de Higienistas Ocupacionais, 
realizados pela Associação Brasileira de Higie-
nistas Ocupacionais (ABHO), entre os dias 13 a 
15 de agosto de 2018 em São Paulo – SP. Hi-
gienistas ocupacionais brasileiros e estrangeiros 
estiveram presentes a esses eventos comparti-
lhando experiências e conhecimentos na área 
de prevenção e controle dos riscos ambientais.

A parceria com entidades, como a Fundacentro 
foi destacado na abertura do congresso pelo 
presidente da ABHO, Osny Ferreira Camargo. “A 
presença dos pesquisadores de uma instituição 
que visa difundir conhecimento sobre seguran-
ça e saúde no trabalho e meio ambiente, neste 
evento que reúne um leque de especialistas, dis-
cussões e iniciativas em benefício do trabalhador, 
é, sem dúvidas, uma oportunidade especial. O 
tema que escolhemos este ano é bem abrangen-
te e possibilita tratar de vários tópicos relacio-
nados à saúde do trabalhador”, salientou Osny.

Segundo os organizadores, em 2018, o objetivo 
da ABHO foi tratar de assuntos sobre agentes 
químicos, insalubridade, perícias trabalhistas, 

gestão em segurança e saúde no trabalho, 
agentes físicos e a Portaria nº 3.214/1978.

As explanações frisaram que é necessário res-
peitar as normas de saúde, higiene e segurança 
do trabalho, para que nos dias atuais e com mu-
danças na legislação trabalhista, a saúde do tra-
balhador não seja prejudicada. A respeito disso, 
os especialistas citaram a jornada de trabalho 
que em excesso pode levar os trabalhadores à 
síndrome da fadiga crônica ou esgotamento fí-
sico e mental. Outro ponto destacado foi sobre 
a insalubridade para mulheres grávidas. A nova 
regra permite que as grávidas e lactantes podem 

exercer atividades em condições insalubres.

Diante disso, os higienistas ocupacionais infor-
mam que o programa de higiene do trabalho é 
fundamental porque compreende o reconheci-
mento, avaliação e o controle dos riscos ambien-
tais nos locais de trabalho. Contudo, o higienista 
é um profissional capacitado para compreen-
der os agentes ambientais, os quais englobam 
agentes físicos, químicos e biológicos.

Além das palestras e conferências foram ofereci-
dos cursos de atualização em temas de Higiene 
Ocupacional e a Feira de Produtos e Serviços.  

“

http://www.abraseg.com.br/ache-epi/
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Cobrança excessiva e assédio moral favorecem lesões ocupacionais

Funcionários podem contribuir para a atualização das NRs

O 
trabalho que se repete diariamente, acom-
panhado de esforço, acaba gerando dores 
e prejuízos à saúde – são os chamados 

“transtornos traumáticos cumulativos”. Um artigo 
publicado na revista Saúde e Sociedade, da USP, 
escrito por Maria do Carmo Baracho de Alencar, 
do Departamento de Gestão e Cuidados em Saú-
de da Unifesp; e Álvaro Roberto Crespo Merlo, do 
Departamento de Medicina Social da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRS), apresenta re-
sultados de uma pesquisa que enfocou o transtorno 
conhecido por LER (Lesões por Esforços de Repeti-
ção) ou DORT (Distúrbios Osteomusculares Relacio-
nados ao Trabalho).

Ao contrário do que se imagina, esse transtorno 
não acontece só no trabalho com computadores. 
Toda atividade que envolve esforço repetitivo tem 
consequências. O estudo apresentado, por exemplo, 
foi feito em um hospital público de grande porte, em 
Porto Alegre (RS), com atendentes da Seção de Dis-
tribuição de Alimentos acometidos por LER/DORT. 
Os resultados revelados pelas entrevistas mostram 
“modos de organização do trabalho e gestão com 
cobranças excessivas, assédio moral e falta de re-
conhecimento no trabalho, que geram sofrimento e 
influenciam nos processos de adoecimento”. Para 
os autores, a produtividade a qualquer custo, carac-
terística do sistema capitalista, provoca um impasse 
nas relações sociais de trabalho, comprometendo 
assim a saúde dos trabalhadores.

Na Seção de Distribuição de Alimentos, contam os 
pesquisadores, foram entrevistados atendentes de 
nutrição, sendo estes selecionados por sofrerem 

exigências físicas além do normal, no trabalho, que 
acabaram por provocar LER/DORT e influenciar os 
índices de faltas por motivo de doença, segundo 
informações obtidas no Serviço de Medicina Ocu-
pacional desse hospital. A maioria dos atendentes 
participantes da pesquisa eram mulheres atuando 
em copas de internação, algumas em bancos de lei-
te, central de alimentação especial e de emergência, 
entre outros setores.

Como método foi aplicado um questionário e foram 
realizadas entrevistas coletivas com 19 atendentes, 
na maioria funcionárias de copas, entre 25 e 59 
anos, com escolaridade entre fundamental incom-
pleto e superior incompleto e de três a 10 anos de 
serviço, apresentando “algum sintoma osteomuscu-
lar em várias regiões do corpo: em ombros, punhos/
mãos, coluna lombar, entre outras regiões corporais, 
e algumas delas com sintomas em mais de uma re-
gião”, com características de dor crônica que levou 
os atendentes à automedicação. O afastamento por 
LER nesse setor indicava uma elevada sobrecarga 
de trabalho, revelando que a falta de pessoal e con-
dições inadequadas de infraestrutura da instituição 
podem contribuir para elevar o absenteísmo.

Constatou-se que as técnicas de nutrição contro-
lavam rigidamente as atendentes, com escalas de 
trabalho em constante mudança e diversas tarefas 
a serem cumpridas ao mesmo tempo: “das datas 
de validade dos alimentos (sobremesas, sucos etc.), 
além dos controles e registros em planilhas dos 
tempos e temperaturas de geladeiras, das refeições, 
entre outras tarefas”. Os registros das “falhas” 
eram arquivados em uma “pasta pessoal” de cada 

trabalhador, medidas tomadas em razão das “atuais 
ideias culturais do culto ao desempenho”. As aten-
dentes que não reclamavam, que não questiona-
vam, que se submetiam às exigências e “ordens” 
das técnicas eram cercadas de privilégios.

O assédio moral das técnicas para com as atenden-
tes foram expressos nos depoimentos marcados por 
sentimentos de impotência e injustiça. “O assédio 
moral é uma forma de violência que afeta a saúde 
mental da pessoa […] Algumas eram humilhadas 
por não terem concluído o ensino médio e/ou al-
gum nível técnico, como se fossem culpadas por 
essa situação”. Os autores ressaltam os resultados 
“perversos e danosos” de alguns modelos atuais de 
gestão hospitalar e a importância da criação de “es-
paços de escuta e discussão entre os trabalhadores 
e com a participação dos profissionais de psicologia 
do serviço de medicina ocupacional do hospital”, 
para atender às necessidades dos funcionários, além 
de constantes conversas e debates entre todos os 
envolvidos nesse processo.  

O 
s acidentes de trabalho represen-
tam uma preocupação recorrente 
da sociedade. Os prejuízos à saúde 

dos profissionais podem ser imensuráveis. 
Não é à toa que o Ministério do Trabalho 
dispõe de 36 Normas Regulamentadoras, 
as chamadas NRs. O objetivo é garantir 
segurança e saúde ao trabalhador. O que 
muita gente não sabe é como essas nor-
mas são redigidas e se o local onde tra-
balha está de acordo com as regras. Mas 
é possível entender mais sobre o tema e 
até mesmo contribuir para a atualização 
das normas.

“O Ministério do Trabalho tem um e-mail para 
que os trabalhadores façam sugestões ou tirem 
dúvidas (normatizacao.sit@mte.gov.br). Os pro-
fissionais também podem procurar seus repre-
sentantes, como sindicatos e federações. Todas as 
normas atualmente são redigidas em consonância 
com representantes de trabalhadores, governo e 
empregadores. Geralmente as decisões têm quase 
100% de consenso. Atualmente temos 25 comis-
sões ou grupos de trabalho tripartites que tratam 
das normas já em vigor, bem como da criação de 
outros regulamentos ainda não existentes”, expli-
ca o coordenador-geral de normatização do Minis-
tério do Trabalho, Elton Machado Costa.

O coordenador destaca apenas que as sugestões 
precisam estar bem fundamentadas. Outra dica 
para o trabalhador é checar se o que ele vai suge-
rir não está contemplado em normas já existen-
tes. “Muito do que é sugerido, já está normatiza-
do. Falta às vezes um manual ou divulgação. Por 
isso, as sugestões também ajudam”, descreve.

Costa acrescenta que o Brasil é referência na ela-
boração de normas regulamentadoras e tem o 
reconhecimento da Organização Mundial do Tra-
balho (OIT), sendo o Brasil signatários da Con-
venção nº. 144, que aborda o processo tripartite 
para promoção e aplicação das normas. 

Fonte: Jornal da USP
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