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Resumo  

 

Objetivou-se com o artigo destacar a importância da utilização dos instrumentos de análise 

ergônomica para as empresas, ressaltando os que se destacam por sua utilização. De forma 

significativa, a ergonomia evoluiu nos últimos anos, sendo considerada por sua relação entre 

indivíduo e ambiente de trabalho. As empresas incorporam a ergonomia visando facilitar esta 

interação, permitindo que o ambiente de trabalho seja favoravel a execução das tarefas e benéfico 

aos colaboradores. Para a realização do artigo, utilizou-se como metodologia a revisão 

bibliográfica, buscando dados em bases acadêmicas indexadas on-line, publicadas nos últimos 10 

anos. Assim, conclui-se que os instrumentos de análise ergonômica são aliados a empresa e seus 

colaboradores, identificando os principais problemas de ambiência e posturais, e suas possíveis 

soluções, englobando por meio de métodos ergonômicos seus processos, reduzindo o custo das 

condições inadequadas de trabalho. 

Palavras-chave: Ergonomia; Produtividade; Instrumento de análise; Métodos Posturais; Análise 

Ergonômica. 

 

1. Introdução 

No Brasil cerca de 20% da população trabalhadora encontra-se afastada do trabalho, onde 

um terço dos casos está relacionado a sua rotina trabalhista, havendo assim o crescimento atual do 

quantitativo de indivíduos que apresentam a incapacidade para o trabalho de forma temporária ou 

prolongada, correspondente às muitas condições de saúde, introduzindo um novo desafio para a 

saúde pública, ou seja, o investimento em prevenir a incapacidade dos colaboradores, favorecendo o 

retorno ao trabalho de forma segura e com saúde para os que puderem e quiserem permanecer 

ativos como trabalhadores.1 

A palavra Ergonomia deriva-se do grego Ergon que significa trabalho e nomós, que significa 

normas, regras, leis e, de acordo com seu sentido etimológico, trata-se de uma abordagem mais 

ampla e abrangente, articulada a todos os aspectos da atividade humana.2 

_____________________________________________________________ 

1Engenheiro Ambiental, pós graduado em Segurança do Trabalho.  

2Fisioterapeuta, pós graduado em Cardiorespitatória. 
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Em Oxford foi criada a primeira sociedade de Ergonomia congregada por psicólogos, 

fisiologistas e engenheiros ingleses, assim como pesquisadores que se interessavam nas questões 

relacionadas à adaptação do trabalho ao homem.3  

A definição conforme o Conselho Executivo da Associação Internacional de Ergonomia 

(IEA), é de que a ergonomia "é a disciplina científica que trata de entender as interações em 

humanos e outros elementos de um sistema; é a profissão que aplica teoria, princípios, dados e 

métodos para projetar de modo a otimizar o bem-estar humano e a performance total do sistema".4 

A análise ergonômica do trabalho (AET) permite identificar, diagnosticar e elaborar medidas 

que resolvam os problemas ergonômicos que acometem a saúde e o desempenho do trabalho 

humano. Dada a situação de existência de um número mais frequente de trabalhadores afastados do 

ambiente de trabalho, acometidos por problemas de saúde resultantes das atividades que exercem, é 

de gtrande importância que se implementem estudos para reduzir ou eliminar as consequências 

negativas advindas da relação do homem com sua atividade laboral.5 

O profissional ergonomista interessa-se pela relação do homem e da empresa, do homem e 

da técnica, do homem e seu ambiente, ou seja, de cada nível que se pode conceber uma interface 

entre esses termos.6 

Discutir sobre as consequências sofridas pelos trabalhadores em seus postos de trabalho, nas 

organizações, é um tema muito discutido nos últimos tempos, acarretando em uma série de 

inquietações e descoberta de patologias, onde a competitividade existente no mercado, 

impulsionada pelos avanços tecnológicos, determinam mudanças no mundo do trabalho, o que pode 

ser um fator gerador de estresse, doenças e problemas.7 

Justifica-se a abordagem do tema na busca de melhorias na qualidade do trabalho, do o 

estabelecimento de programas que incentivem a saúde do trabalhador, demonstrando para as 

empresas necessitade de se utilizar os instrumentos para analisar seus colaboradores e a ambiência 

de trabalho, investindo assim em projetos e estudos sobre para a melhoria de sua produção. Com 

isso, obteve-se como objetivo destacar a importância da utilização dos instrumentos de análise 

ergônomica para as empresas, ressaltando os que se destacam por sua utilização. 

 

2. Fundamentação Teórica 

Conforme a Associação Internacional de Ergonomia, a ergonomia trata-se da disciplina 

científica que está relacionada ao conhecimento das interações entre o ser humano e outros 

elementos de um sistema, assim como à aplicação de teorias, princípios, dados e métodos a projetos 

a fim de otimizar o bem estar humano e o desempenho global do sistema, aumentando assim 

naturalmente a produtividade.8 
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A análise ergonômica do trabalho é definida como “a metodologia da análise ergonômica de 

trabalho permite descrever de modo exaustivo as atividades dos operadores ou usuários, nas fases 

consideradas como críticas na utilização de um sistema técnico.” Dentre os principais motivos 

encontrados, permeando as causas que culminam no afastamento dos trabalhadores, classificam-se 

as fraturas em pernas, punhos e braços, e principalmente as doenças osteomusculares e dores na 

coluna.1,2,9 

Utilizar instrumentos para o dimensionamento da incapacidade e funcionalidade de 

trabalhadores, pode auxiliar na identificação de habilidades dos indivíduos assim como no 

reconhecimento e qualificação das limitações para execução das atividades diárias, as restrições na 

participação social e os obstáculos e facilitadores do ambiente, contribuindo com a composição de 

abordagens biopsicossociais que visem o processo de retorno ao trabalho.1 

Por meio da análise ergonômica do trabalho, pode-se compreender a atividade dos 

trabalhadores, destacando-se a comunicação ,postura, esforços físicos, como uma resposta pessoal a 

uma série de determinantes, algumas são relacionadas à empresa, como a organização formal do 

trabalho e outras relacionadas ao trabalhador, como por exemplo, as características pessoais, idade, 

experiências e outros.10 A NR17 tem estabelecida parâmetros que buscam permitir a adaptação das 

condições de trabalho que a empresa disponibiliza,  jutamenteb com às características dos 

colaboradores, objetivando o oferecimento de mais segurança, conforto e melhora no desempenho 

das atividades, atendendo diversas necessidades do trabalhador, em diversos campos de atuação. 

Para cada problema ergonômico, exige-se soluções especificas, bem como carga de trabalho ou 

interação homem-empresa, somando ambas as partes.3 

A classificação de análise ergonômica é realizda conforme a análise do observador e o modo 

de executar, descrita a seguir:11 análise macroscópica (visão geral do posto de trabalho, através de 

uma observação mais simplificada dos pontos analisados: postura corporal, posicionamento do 

mobiliário, manuseio de carga); análise microscópica (relacionadas ao trabalho manual e ao método 

de trabalho de forma mais detalhada); fatores ocultos (fatores qua não são visíveis na área laboral 

analisada, como exemplo número de horas extras); estudo de erros e falhas que estejam 

acontecendo no processo, de dados existentes no ambulatório médico e no serviço de pscicologia 

organizacional ou serviço social e inserção ambiental.  

As ferramentas mais aceitas e reconhecidas, que auxiliam a análise de um posto de trabalho 

são: método Rula (Rapid Upper Limb Assessment), que avalia a exposição de indivíduos a posturas, 

forças e atividades musculares; método OWAS, identifica posturas nas quais tensões no copo 

podem ser perigosas; método NIOSH – É usada na análise da coluna lombar, avaliando esse 

segmento corporal no levantamento de carga; Suzanne Rodgeres, que pauta a análise da cervical, 

tronco, membros superiores e inferiores; Moore&Garg investiga a sobrecarga biomecânica da 
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extremidade distal; OCRA pauta a avaliação dos distúrbios musculoesqueléticos de membros 

superiores; REBA verifica a quantidade de posturas forçadas em uma determinada tarefa; Check-list 

- existem vários check-list, são formulários com perguntas. Couto avalia membros superiores; 

escritótio – avalia mesa, cadeira, lay out do posto de trabalho; bipolar – verifica a fadiga dos 

trabalhadores.12 

Um dos métodos mais utilizados para avaliação da carga postural durante o trabalho é o 

método OWAS, baseado na observação, registro, classificação e na análise da postura de trabalho. 

Para obter melhores resultados, é necessário que os gestores estejam preparados para implementar 

mudanças, no sentido de oferecer, aos seus colaboradores, melhores condições de trabalho, com 

vistas à melhoria da qualidade de vida e de saúde dos trabalhadores13, 14 

 

3. Metodologia 

Para a elaboração do artigo, pautou-se a pesquisa baseada em uma revisão integrativa, com 

publicações em sites de pesquisas acadêmicas como SCIELO, BIREME, MEDLINE, e que 

abordassem o tema pertinente, onde os descritores adotados para a pesquisa foram: Ergonomia. 

Produtividade. Instrumento de análise. Métodos Posturais. Análise Ergonômica. 

Na busca dos artigos, para atingir o objetivo proposto, adotou-se como critérios de inclusão: 

artigos disponíveis em língua portuguesa, publicadas nos últimos 10 anos, entre os anos de 2007 a 

2017 durante os meses de abril e maio do presente ano, que descrevessem os instrumentos de 

análise ergonômica. 

Primeiramente fora realizada a busca pelos artigos. Após este passo, identificaram-se os 

mesmo após a leitura detalhada e análise destes, pautando e separando os de inclusão neste.  

Para critérios de exlusão, pautou-se: publicados antes do ano de 2007 e em outros idiomas. 

Após termino da pesquisa, 14 destes foram utilizados para a montagem do artigo e 7 dos 

mesmos pautados para a análise e discussão.  

 

4. Resultados e Discussão 

4.1 Resultados  

Após a análise dos artigos, fora desenvolvida uma tabela com os mesmos, dendo dividos 

conforme o ano de publicação, autores, título e interveção e conclusão (Tabela 1). 
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ARTIGOS ANALISADOS 

AUTOR/ ANO 
DE 

PUBLICAÇÃO 

TÍTULO INTERVENÇÃO 
 

CONCLUSÃO 

Veronesi.(2008).1

1 

Fisioterapia 

do Trabalho. 

A análise ergonômica do 

trabalho visa avaliar os 

aspectos como:  duração da 

jornada de trabalho, a 

função, o ciclo da tarefa, 

número de movimentos, as 

pausas, as posturas 

inadequadas, o esforço 

muscular, e os ritmos 

necessários para realização 

da tarefa,  

A análise ergonômica 

é um tipo de 

ferramenta, que 

agragada aos 

equipamentos e as 

condições globais de 

trabalho, minimiza os 

problemas que 

culminam o 

trabalhador. 

Pizo; Menegon 

(2010).6 

. 

Análise 

ergonômica 

do trabalho e 

o 

reconhecimen

to científico do 

conhecimento 

gerado. 

Por meio dos instrumentos 

pode-se identificar e 

averiguar a realidade de uma 

possível classificação da 

análise ergonômica do 

trabalho. 

Pauta-se para o 

trabalhador e para a 

empresa a 

identificação dos 

problemas pertinentes 

e suas resoluções. 

Ferreira (2011).4 

 
A Ergonomia 
da Atividade 
pode 
Promover a 
Qualidade de 
Vida no 
Trabalho? 
Reflexões de 
Natureza 
Metodológica. 

A qualidade de vida no 
trabalo atenua ou remove as 
causas primeiras do mal-
estar que acomete os 
trabalhadores, voltada a 
organização, condições e 
relações socioprofissionais 
de trabalho. 
 

A ergonomia agraga-
se a qualidade de vida 
no trabalho, 
preconizando para o 
ser humano a 
adaptação do trabalho. 

Silva ( 2011).12 Enfermagem 

do trabalho e 

ergonomia: 

prevenção de 

agravos à 

saúde. 

A maioria desses agravos 

são passíveis de redução 

mediante ações preventivas, 

implementadas por 

empregados e 

empregadores. 

Trata-se de uma forma 

de contribuir para a 

melhoria das 

condições laborais e 

de saúde dos 

trabalhadores. 

Pereira et al 

(2013).13 

Melhoria 

ergonômica 

em postos de 

trabalho do 

setor de 

acabamento 

de uma 

fundição 

através do 

O método Ovako Working 

Posture demonstra a 

necessidade de intervenções 

em algumas tarefas 

analisadas. 

Tais métodos são 

necessários para uma 

rotina diária 

satisfatória do 

trabalhador. 
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método 

OWAS 

(Ovako 

Working 

Posture. 

Analysing 

System), de 

análise de 

posturas. 

Magalhães et al 
(2016).1 

Instrumentos 
de avaliação 
da 
incapacidade 
e 
funcionalidade 
de 
Trabalhadores 
com distúrbios 
musculoesque
léticos 
relacionados 
ao trabalho: 
análise das 
propostas 
existentes. 

É clara a necessidade do 
desenvolvimento teórico-
metodológico, fomentando 
instrumentos 
interdisciplinares 
empresariais. 

Tais instrumentos 
favorecem a 
comunicação, bem 
como as dimensões 
biopsicossociais 
direcionadas ao 
trabalhador-doente. 

Paula et al. 

(2016).14 

Ergonomia e 

gestão: 

complementar

idade para a 

redução dos 

afastamentos 

e do stress, 

visando 

melhoria da 

qualidade de 

vida do 

trabalhador 

Nota-se que as diversas 

doenças apresentadas pelos 

trabalhadores nos estudos, 

identificadas pelos 

instrumentos de análise, 

relacionam-se a LER (Lesão 

por Esforço Repetitivo) e a 

DORT (Doenças 

Osteomusculares 

Relacionadas ao Trabalho). 

A ergonomia pauta o 

diagnóstico e a 

melhoria das 

patologias culminadas 

pelo mal ambiente de 

trabalho. 

Martins et al. 
(2017).5 

Análise 
ergonômica 
no transporte 
manual de 
cargas: um 
estudo de 
caso em uma 
empresa de 
produção de 
cimento. 

Os sintomas de grande parte 
dos trabalhadores afastados 
estão identificados pelos 
instrumentos e relacionados 
as exigências posturais por 
longos períodos e 
movimentos repetitivos, o 
que difere do exigido e 
previsto pelas legislações 
específicas. 

A análise ergonômica 
identificará, por meio 
de seus instrumentos, 
problemas posturais. 

Fonte: Dados do pesquisador (2017). 
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4.2 Discussão 

Dentre as principais causas do afastamento do trabalhador da sua tarefa, são as Lesões por 

Esforço Repetitivo, ou Distúrbios Osteomoleculares Relacionados ao Trabalho, onde estas 

pertencem ao grupo de patologias clássicas entre os trabalhadores: tendinite e tenossinovite, 

causadas pela repetição contínua de movimentos no desempenho de alguma atividade. Justamente a 

estas se encontram as doenças ocupacionais, provocadas devido à submissão contínua das mais 

diversas situações de elevado estresse, send de suma importância a adequação ergonômica de 

máquinas, ferramentas e equipamentos diversos que são usados no local de trabalho. 2,14 

Já de acordo com as avaliações das posturas através do método OWAS, por diversas vezeso 

resultado demonstra a necessidade de mudanças de algumas posturas assumidas pelos 

colaboradores nos postos de trabalho, demandando ações de curto prazo, de posturas exigindo 

levantamento de peso, mudando imediatamente a postura de trabalho, evitando assim futuros 

afastamentos e, consequentemente prejuízos para empregado e empregador.3,13 

Análise ergonômica no transporte manual de cargas: um estudo de caso em uma empresa de 

produção de cimento Estabelecer um método que permita o revezamento das tarefas, de maneira a 

reduzir os efeitos de repetitividade, ou seja, intercalar a tarefa de carregamento com outras tarefas 

mais leves, com o objetivo de reduzir a carga de trabalho, evitando fadigas no trabalhador ao final 

do expediente.1,4,5 

O instrumento de a análise ergonômica macroscópica demonstra falha em seus resultados e 

pode ser perigosa, já que limita à superficialidade dos problemas e podem gerar resultados 

inadequado com sugestões erradas para as empresas.6,11  

O Método Rula detecta posturas de trabalho/ fatores de risco que valem uma atenção 

especial, avaliando os trabalhadores expostos a posturas contribuintes para distúrbios de membros 

superiores. Já o Método OWAS, visa analisar as posturas corporais em situações ocupacionais. Bem 

como o método Suzanne Rodgeres, busca a exigência ergonômica, nível do esforço e tempo do 

esforço, diferentemente do método Moore&Garg que verifica a posição do punho, ciclo de trabalho 

e tempo de esforço.12 

A abordagem proposta pelos instrumentos de análise ergônomica supera os desafios que são 

inerentes, possibilitando a contribuição para as empresas e na qualidade de vida no trabalhor, 

transformando em sinônimo de vivências de bem-estar neste ambiente, de reconhecimento 

institucional e coletivo, com uma melhor perspectiva para o crescimento profissional e de respeito 

às características individuais, possibilitando diminuir o custo humano provocado para a tríade: 

trabalhador, empresa e sociedade.4,7,8,14 
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5. Conclusão 

Conclui-se que uma empresa investir em ergonomia sugere um menor gasto, economia para 

a empresa, resultando na melhoria da saúde do trabalhador. Para uma empresa a aplicação de 

métodos ergonômicos é essencial, pois reduz o absenteísmo, aumenta à produtividade, qualidade do 

produto, motivação e qualidade de vida no trabalho proporcionando mais do que um posto de 

trabalho melhor, mas também uma vida melhor no trabalho; além de levar a organização a um 

crescente desenvolvimento, contribuir para que permaneça competitiva e alcance o sucesso. 

Conforme o objetivo proposto, e com base em toda a fundamentação, pesquisa e análise, 

descreve-se portanto que utilizar instrumentos de análise ergonômica nas empresas é de fato um 

fator determinante no bom andamento dos processos de trabalho, e que ao longo do tempo, se 

tornando cada vez mais presente e necessário, não somente nas atividades corriqueiras 

organizacionais, mas em todo o conjunto de procedimentos diários. 
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