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Resumo  

 

 A ergonomia é uma ciência, que procura fornecer subsídios para adaptar o homem aos 

trabalho. Assim, ela busca a produtividade e visa proporcionar o conforto e a segurança nas 

atividades desempenhadas pelo homem. O comitê Ergonômico é de fundamental importância 

para redução desses riscos, pois é a junção de vários especialistas de diversas áreas da 

empresa, com o objetivo único, de identificar e intervir preventivamente e corretivamente em 

postos de trabalho que possam ocasionar distúrbios físicos nos colaboradores. Este artigo 

tem como objetivo destacar os fatores chave da ergonomia para mostrar a importância da 

redução do risco no posto de trabalho. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, 

identificando teorias semelhantes com abordagens e pensamentos diferentes, caracterizando 

assim como um ensaio teórico. O principal resultado alcançado foi a observação de que um 

ambiente de trabalho torna-se mais saudável e agradável, contribuindo para o aumento da 

produtividade, aplicando alterações ergonômicas no local de trabalho para a prevenção das 

doenças ocupacionais. É necessária a busca de soluções que eliminem esforços 

desnecessários para os colaboradores, mantendo um ambiente produtivo seguro e saudável e 

consequentemente as empresas irão economizar para pagamento do FAP-Fator Acidentário 

Previdenciário e dessa forma possam investir nas condições salubre no local de trabalho. 

Palavras-chave: Comitê Ergonômico; soluções; Ambiente de trabalho. 

1. Introdução 

 

A história da segurança do trabalho tem seu início no século XIX, momento onde se 

estabeleceram as primeiras leis de proteção aos trabalhadores. Em alguns países da Europa 

ocorreram verdadeiros massacres contra os trabalhadores que sofriam com o calor, gases, 

poeiras minerais, fibras vegetais, ruídos e baixos níveis de iluminação
1
. 

Ainda, conforme o autor, a expansão industrial após a 2ª Guerra Mundial resultou no 

progressivo aparecimento de leis prevencionistas na França, Espanha, Estados Unidos dentre 

outros países
1
. No Brasil, a legislação trabalhista incorporou estes conceitos e, através da 

Portaria nº 3.214 de 1978, criaram-se as Normas Regulamentadoras – NR´s, inicialmente em 

número de 28 e atualmente com 32 aprovadas
 2.

.  
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Entre os desafios do engenheiro em segurança do trabalho estão os principais tópicos, tais 

como: Proteção de Máquinas, Higiene Ocupacional, Gerenciamento de Riscos, Ergonomia, 

Normas e Legislação, Prevenção e Combate à Incêndios e explosões e, finalmente, Proteção 

ao Meio Ambiente. Nesse contexto insere-se esse trabalho, que visa auxiliar também as 

equipes multidisciplinares na aquisição de conhecimentos nessa área
1
.  

Uma visão panorâmica da ergonomia possibilita contextualizar o trabalho humano, de 

modo a encontrar as condições de trabalho que permitam a melhor integração do trabalhador 

do ponto de vista do conforto e segurança, assim como da confiabilidade e eficiência do 

sistema produtivo
3.
 

Em virtude da necessidade de agregar conhecimentos sobre segurança do trabalho e 

ergonomia, realizou-se este estudo, que tem a finalidade de apresentar os conceitos, 

características e importância destes temas. Salienta-se que as organizações procuram ser cada 

vez mais competitivas, e para isso devem cuidar do seu capital humano e intelectual, a fim de 

garantir sua produtividade e segurança
3
.  

Desta forma, objetiva-se com esta pesquisa, destacar os fatores chave da ergonomia a fim 

de garantir a segurança do trabalhador. Nesse sentido, a presente pesquisa busca trazer um 

breve histórico da segurança do trabalho, assim como alguns conceitos da mesma para, 

posteriormente, aprofundar-se nos conceitos de ergonomia
4
.  

Com isso, justifica-se a construção desse trabalho no âmbito teórico e conceitual da 

segurança do trabalho, ilustrando a importância da ergonomia na prevenção de acidentes, 

incidentes e doenças trabalhistas. Assim, através da leitura dessa pesquisa, as empresas 

poderão evitar prejuízos aos seus trabalhadores.  

 

2. Fundamentação teórica 

 

2.1 História da Ergonomia 

 

 Ergonomia é o estudo científico, da relação entre o homem, seus 

meios, métodos e espaços de trabalho. Seu objetivo é elaborar, mediante a 

contribuição de diversas disciplinas científicas que a compõem, um corpo de 

conhecimentos que, dentro de uma perspectiva de aplicação, deve resultar em 

uma melhor adaptação ao homem dos meios tecnológicos e dos ambientes de 

trabalho e de vida.. International Ergonomics Association 
5 
IEA (2000). 

 

 

A primeira definição de Ergonomia foi feita em 1857 no auge da revolução industrial 

europeia pelo cientista polonês Wojciech Jarstembowsky, estabelecendo que: A ergonomia 

como uma ciência do trabalho requer que entendamos a atividade humana em termos de 

esforço, pensamento, relacionamento e dedicação
6
.  

Durante a Primeira Guerra Mundial, ocorrida no período de 1914 a 1918, foi fundada a 

Comissão de Saúde dos Trabalhadores na Indústria de Munições, formada basicamente por 

fisiologistas e psicólogos. Anos depois, essa comissão foi reformulada e se transformou no 

Instituto de Pesquisa sobre Saúde no Trabalho, ampliando assim seu campo de trabalho e 

realizando pesquisas mais abrangentes e com mais variáveis sobre posturas no trabalho, carga 
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manual, seleção, treinamento, preocupações com os aspectos físicoambientais: iluminação, 

ventilação e outras
6
. 

A História da Ergonomia é muito antiga, porém a sua aplicabilidade mais efetiva teve 

início após Segunda Guerra Mundial, em 1949. Com essa grande guerra, novas tecnologias 

em armas, submarinos e aviões foram desenvolvidas rapidamente e sem nenhuma 

preocupação com a adaptação dos soldados a essas novas experiências, ocasionando muitas 

mortes desnecessárias. Nessa situação, foram feitos estudos e pesquisas interdisciplinares com 

profissionais de várias áreas da Medicina, Ciência e Engenharia, objetivando melhor 

adaptação dos soldados ao uso desses novos equipamentos. Assim, a Ergonomia surgiu com 

objetivos práticos, principalmente, em relação à segurança dos trabalhadores nos sistemas 

produtivos. Depois da Segunda Guerra Mundial, surge na Inglaterra o Ergonomics Research 

Society, uma sociedade de pesquisadores preocupados em estudar o ambiente de trabalho, 

contribuindo para a difusão da ergonomia em nível 4 mundial, ao colocar em prática todo o 

conhecimento adquirido durante as duas guerras para melhorar as condições de vida das 

pessoas, principalmente, dos trabalhadores
7.

 

 

2.2 Ergonomia - Características 

 

Atualmente, a ergonomia propõe-se a gerar um entendimento com fundamentação 

científica para ser aplicável e viável no setor industrial. Esta relação entre a ciência e 

aplicabilidade que revela o caráter útil por tratar com eficiência os problemas que outras 

abordagens, têm deixado a desejar, o caráter científico por configurar o cruzamento 

interdisciplinar; prático pelo fato de buscar soluções adequadas aos usuários e de caráter 

aplicado por trazer os resultados para a compreensão dos sistemas produtivos
8
.  

Durante as atividades no ambiente de trabalho, é comum as pessoas sentirem 

desconfortos. Isso ocorre em função de posturas erradas, movimentos repetitivos, iluminação 

inadequada e equipamentos inadequados para quem os utiliza. A ergonomia é extremamente 

importante dentro das organizações, em busca da melhoria da qualidade de vida, e deve ser 

desenvolvida por um profissional qualificado que inspeciona o ambiente de trabalho para 

avaliar a postura, movimento, mobília para assim aplicar a ergonomia de acordo com a 

necessidade
9.

  

A importância da ergonomia está na contribuição para promover a segurança e bem estar 

das pessoas e consequentemente a eficácia dos sistemas nos quais estão envolvidas conforme 

o Ministério do Trabalho, através da NR-17, estabelece os parâmetros que permitem a 

adaptação das condições de trabalho ás características psicofisiológicas dos trabalhadores. As 

condições de trabalho incluem aspectos relacionados ao levantamento de peso, transporte e 

descarga de materiais, mobiliário, equipamentos e condições do posto de trabalho e à própria 

organização do trabalho
2
. 

 

2.3 Metodologia de avaliação Ergonômica 

 

A análise das condições de trabalho é elemento essencial para o desenvolvimento da 

Ergonomia - só existe se houver uma Análise Ergonômica - e se realiza para avaliar o entorno 
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de um posto de trabalho, com vistas a determinar riscos, observar excessos, propor mudanças 

de melhoria entre outros
11

. 

Uma Análise Ergonômica, também chamada de Parecer Ergonômico ou Laudo 

Ergonômico, tem como objetivo averiguar (quantitativa e qualitativamente) as condições de 

trabalho de uma determinada tarefa, com a observância dos vários aspectos a ela relacionados, 

do mobiliário à iluminação, uma vez que, como bem lembra o autor, “a influência sobre a 

qualidade de vida do ser humano dentro da empresa [mas não apenas nela] é reflexo do 

ambiente de trabalho como um todo”
12

.  

O diagnóstico dos problemas e suas conseqüências tanto para o funcionário como para a 

empresa
6
. É condição primordial para que se possa então proceder aos projetos de 

modificações, visando o bem estar do ser humano e a produtividade com qualidade
13

.  

A Análise Ergonômica está tradicionalmente ligada à Ergonomia Corretiva - ou de 

Manutenção - onde o trabalho é analisado conforme a tarefa que já é executada, podendo ser 

dividido em duas técnicas de análise, a saber: técnicas objetivas e técnicas subjetivas. A 

técnica objetiva (ou direta) se dá por meio do registro das atividades ao longo de um período 

pré-determinado de tempo, através de observações – “a olho nu” e/ou assistida por meio 

audiovisual. A observação é o método mais utilizado numa Análise Ergonômica, uma vez que 

permite uma abordagem de maneira global da atividade no trabalho, na qual o pesquisador, 

partindo da estruturação das “classes” de problemas a serem observados, faz uma espécie de 

“filtragem seletiva” das informações disponíveis, da qual advém a observação assistida
11

.  

O registro em vídeo, por exemplo, permite, com maior fidedignidade que a observação “a 

olho nu”, o registro completo do comportamento do executor da tarefa, capturando não apenas 

detalhes posturais, mas também comportamentais. “O vídeo pode ser um elemento importante 

na análise do trabalho, mas os registros devem poder ser sempre explicados pelos resultados 

da observação paralela dos pesquisadores. [...] Essa técnica, entretanto, está relacionada a uma 

etapa importante de tratamento de dados, assim como de toda preparação inicial para a coleta 

de dados (ambientação dos operadores), e uma filtragem dos períodos observáveis e dos 

operadores que participarão dos registros”
13

.  

A técnica subjetiva (ou indireta) é composta por questionários, check-lists e entrevistas. 

O questionário requer um maior tempo do pesquisador, ou então um maior número de 

pesquisadores, no entanto, é uma aplicação bastante oportuna em um grupo restrito de 

pesquisados. É importante considerar que o questionário levanta tão só as opiniões dos 

entrevistados, não permitindo o acesso ao comportamento real - objetivo. O check-list é um 

instrumento de tabulação similar ao questionário, preenchido pelo próprio pesquisador e 

permitindo que ele mesmo avalie o sistema, apontando os seus pontos fortes e fracos
13

.  

A entrevista pode ser consecutiva à realização da tarefa, solicitando-se, por exemplo, que 

o operador “explique” o que ele faz, como ele faz e por que, em determinada atividade. Sua 

realização pode ser dada em simultaneidade à observação e tanto em situação real ou como 

em simulação laboratorial. Destrincha as duas técnicas acima em três modalidades: análises 

por check-lists, quantitativas e qualitativas. Segundo o autor, os check-lists - aos quais 

reputam os questionários - têm, como principal vantagem, o fato de exigirem que o 

observador pesquise efetivamente todos os itens previamente propostos, minimizando a 

chance de algum destes ser esquecido
6
.  
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À análise quantitativa, atribui-se conceitos análogos aos vistos com a definição da 

“técnica objetiva”. “A análise qualitativa [por fim] apresenta a vantagem de poder explorar as 

diversas facetas da questão sem uma limitação a qualquer instrumento. Tem valor, porém sua 

aplicação deve estar limitada a pessoas que tenham um profundo conhecimento de ergonomia 

e, assim, sejam capazes da perceber bem além das aparências”. Essa ênfase ao conhecimento 

especializado do pesquisador - acima grifado - apesar de questionável do ponto de vista 

acadêmico, é corroborada por Santos
13 

quando diz: “A avaliação é um trabalho minucioso que 

requer extrema paciência, dedicação, além de profundo conhecimento técnico [...] Mencionar 

apenas se uma situação é satisfatória ou insatisfatória não leva a nada; tais conclusões 

independem de conhecimento ergonômico, são apenas uma questão de bom senso. Conseguir 

‘enxergar’ o que não é óbvio é tarefa para especialistas”. Outra classificação dada à Análise 

Ergonômica, também proposta, é a que a divide em: macroscópica; microscópica; dos fatores 

ocultos; e da inserção ambiental
6
.  

 

2.3.1 Roteiro para Análise Ergonômica 

 

Pode citar como exemplo de roteiros para execução de uma Análise Ergonômica que já 

vêm sendo desenvolvidos desde a década de 70, alguns dos quais, por sua simplicidade e 

eficácia, se converteram em modelos e serviram de base para outras propostas metodológicas, 

como é o caso do modelo LEST, desenvolvido na França pelo Laboratório de Economia e 

Sociologia do Trabalho da C.N.R.S. (Centre National de la Recherche Scientifique)
14

.  

São encontrados pelo menos mais 11 métodos, a saber: Método INSHT; Método 

R.N.U.R.; Método mapfre; Método AET; Método politecni; Método Ergos; Método 

Ergonomic workplace; Método ansiI; Método ibv; Método Rula; e Método OWAS
14

.  

Autores nacionais, também expõem roteiros de análise em suas obras. Para esses autores, 

os três aspectos fundamentais de uma Análise Ergonômica são: um “metaconhecimento”, 

especificado com base na situação de trabalho a ser abordada pela pesquisa proposta; dados 

coletados, que visam a validação, ou não, das hipóteses previamente formuladas; e o 

processamento e análise desses dados
11

. Neste trabalho, toma-se como exemplo de roteiro 

para Análise Ergonômica um modelo baseado numa proposta dada pelo Ministério do 

Trabalho e Emprego (s.d.), que, por advir de um órgão oficial do Executivo, traz maior 

correlação às exigências normativas
2
.  

 

Sua sequência pode ser resumida nas seguintes ações:  

 

 Análise da demanda; definição das situações de trabalho a serem estudadas; 

observações gerais e preliminares; pré- diagnóstico; levantamento de hipóteses; plano 

de observação; observações detalhadas e sistemáticas; avaliação das exigências do 

trabalho; análise da atividade; diagnóstico (global e local) e recomendações.  

 Análise da demanda A análise da demanda dá-se, notadamente, no início do processo 

de pesquisa. É o ponto de partida; um evento, ou fenômeno, desencadeador da análise; 

a “solicitação” do estudo ergonômico. Aqui devem ser observadas tanto as demandas 

explícitas como implícitas, mesmo que partam de origens diferentes - da direção da 

empresa ao sindicato dos trabalhadores
4
. 
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O fato de uma Análise Ergonômica não ter como foco, necessariamente, toda a empresa, 

mas situações específicas, ou postos identificados como problemáticos, exige uma 

mutabilidade da demanda, que deve ser sempre revista a partir da interação com os fatores 

humanos envolvidos, promovendo a participação dos trabalhadores e/ou de seus 

representantes nesse processo. É o entendimento ou reconhecimento inicial, tanto da empresa 

como um todo, mas também, e principalmente, do(s) problema(s) nela identificado(s)
4
.  

Definição das situações a seres estudadas: Esta fase é o resultado imediato da feitura da 

análise da demanda, sendo, obviamente, tão bem ou mal estruturada quão bem ou mal 

realizada tenha sido a “radiografia” da etapa anterior. Aqui, as primeiras hipóteses já 

começam a ser formuladas pelo pesquisador, que define quais situações de trabalho 

apresentam problemas e devem ser estudadas, uma vez que, como já mencionado, não é toda 

a empresa que deve ser analisada, mas sim os setores específicos, identificados como 

problemáticos
4. 

 

2.4 Principais ferramentas Ergonômicas utilizadas 

 

Atualmente, existem  inúmeros  métodos  e  ferramentas  que  facilitam  a  identificação 

de  situações  que  prejudicam  a  saúde  e  o  bom  desempenho  do  trabalhador  no  seu  

local  de trabalho, sejam elas posturais, organizacionais ou ambientais
4
. 

Existem vários instrumentos para Análise Ergonômica do Trabalho, principalmente dos 

riscos posturais, que podem ser classificados como checklists, ferramentas semiquantitativas 

ou ferramentas quantitativas
15

. Os checklists compreendem em respostas a um conjunto de 

perguntas e os dados são interpretados como riscos em uma escala. O Checklist de Lifshitz e 

Armstrong leva em consideração as variáveis de estresse físico ou mecânico, força, postura, 

ambiente de trabalho, repetitividade e as ferramentas utilizadas para os membros superiores.                                 

O Checklist de Keyserling acrescentou aos 23 anterior 5 perguntas referentes as atividades 

manuais e avaliação dos hemicorpos (direito e esquerdo) em separado. O Checklist de Couto, 

adicionou, ainda, alguns critérios relacionados à organização do trabalho e sua relação com a 

quantidade de movimentos dos membros superiores
15

.  

Pode-se verificar que estas análises são superficiais, pois não determinam a intensidade 

dos fatores, apenas identificam a presença ou não deles
16

. 

 

2.4.1 Critério de NIOSH:  

 

O critério estabelece que para determinada condição de trabalho de levantamento manual 

de cargas, existe um limite de peso recomendado (RWL), que é definido, para parâmetros 

específicos nas condições de trabalho, como o peso da carga que aproximadamente todos os 

trabalhadores podem manusear por um substancial período de tempo (> 8 horas), sem o 

aumento do risco de desenvolvimento de lesões na coluna vertebral
4
. 

Esta equação foi desenvolvida por um grupo de 10 cientistas que estudaram, 

detalhadamente, várias bibliografias sobre o assunto e se basearam em critérios biomecânicos, 

fisiológicos, psicofísicos
17 

;
18

e   aspectos  epidemiológicos
19

. 

Segundo Andrés, Palmer  e  Guarch  (2008)
 20

,  esta  equação  estabelece  os  limites  de  

cargas admissíveis em função dos tipos de tarefas, caracterizados pelas posições de partida e 
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destino  da  carga,  assim  como  pela  freqüência  de  levantamento  da  carga  e  a 

porcentagem  de  jornada  de  trabalho  empregada  nas  tarefas  de  elevação  de  cargas. O  

método  estabelece  um  limite  de  carga,  correspondente  à  carga  que  praticamente  

qualquer  trabalhador  são  pode  levantar  durante  a  jornada  de  8  horas,  sem  que  possa  

aumentar  o  risco  de  lesões  da  coluna  vertebral
20

. 

 

2.4.2 Critério OWAS  -Ovako Working Posture Analysing  

 

Atualmente, os distúrbios osteomusculares são um dos maiores problemas de saúde 

ocupacional encontrados nas indústrias de todos os países. As posturas incorretas se 

constituem em um dos principais fatores de riscos que desencadeiam esses distúrbios, desde 

problemas de coluna às severas deficiências
21

. 

Uma ferramenta prática para análise de posturas é o OWAS, que foi criado pela OVAKO 

OY,  uma  indústria  finlandesa  especializada  na  fabricação  de  produtos  de  aço  
21

, em conjunto com o Instituto Finlandês de Saúde Ocupacional, na Finlândia. Os autores 

Osmo Karhu, Pekka Kansi e Likka Kuorinka o publicaram em 1977, na revista Applied  

Ergonomics,  intitulado “Correções das posturas de trabalho na indústria: um  método  prático  

para  análise” 
18,

 
22

. 

No método OWAS, a atividade pode ser subdividida em várias fases e, posteriormente, 

categorizada para a análise das posturas no trabalho. Na análise das atividades, aquelas que 

exigem levantamento manual de cargas são identificadas e categorizadas de acordo com o esforço 

imposto ao trabalhador, embora não seja este o enfoque principal do método. Não são 

considerados aspectos como vibração e dispêndio energético. Posteriormente, as posturas são 

analisadas e mapeadas a partir da observação dos registros fotográficos e filmagens do indivíduo 

em uma situação de trabalho
22

. 

 

2.4.3 Critério Rula- Rapid Upper Lim Assessment  

 
O RULA  é  uma  ferramenta  que  costuma  ser  usada  como  parte  de  uma  análise 

ergonômica feita no próprio local de trabalho, por ser de fácil manuseio e rápida aplicação.  

O método ergonômico RULA foi desenvolvido por Lynn McAtamney e Nigel Corlett da 

University of Nottingham’s Institute of Occupational Ergonomics e publicado, em 1993, na 

revista científica Applied Ergonomics
19

. 

Foi desenvolvida com o objetivo de providenciar um método de avaliação rápida de uma  

população  trabalhadora,  exposta  a  riscos  de  lesões  musculoesqueléticas. Tem como 

finalidade avaliar situações que possam levar os indivíduos a riscos de disfunções, 

relacionadas a posturas extremas, força excessiva e atividades musculares (esforços 

repetitivos), dando ênfase nos membros superiores
18,19,23

. 

 

2.4.4 Ferramenta Moore & Garg 

 

O método Strain Index O Strain Index é um método semi-quantitativo, que nasceu para 

determinar se os trabalhadores estão expostos a um risco aumentado de contrair afecções 

músculoesqueléticos nos membros superiores. Estas afecções, denominadas Distal Upper 
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Extremity (DUE) compreendem patologias dos cotovelos, pulsos, mãos além da síndrome do 

Túnel Carpal
24

.  

É oportuno antecipar que este método nasceu para se fazer avaliação de uma só tarefa 

operacional e que só recentemente foi desenvolvida a possibilidade de se analisar o trabalho 

como um todo envolvendo várias tarefas. O Strain Index baseia-se em variáveis relativas à 

tarefa ocupacional como a intensidade da força exigida, a duração do esforço e a recuperação 

relativa dos membros afetados. Para o cálculo do Strain Index (SI) são considerados seis 

determinantes de risco: Intensidade da força (em % da MCV); Duração do esforço; Nº dos 

esforços executados a cada minuto; Postura do pulso e da mão; Velocidade de trabalho;                                     

Duração da tarefa por dia. A posição do pulso, o tipo de pegada e a velocidade de trabalho são 

considerações através de seus efeitos sobre a força máxima exprimível. Cada uma das seis 

variáveis é caracterizada por um rating em uma escala de 1 a 5, onde 1 representa a situação 

melhor e 5 a pior
24.

 

 

2.4.5 Ferramenta OCRA 

 

A Ferramenta OCRA tem uma especificidade para atividades repetitiva. Na inexistência 

das mesmas, sua aplicação traz o conhecimento maior da organização do trabalho, mas não 

estaria condizente com sua função específica. É interessante a aplicação do RULA, e no caso 

de muitos registros de atividades consideradas repetitivas aplicar, também, OCRA, na 

intenção de gerar não apenas sugestões de posicionamento diferentes de materiais e uso de 

outros equipamentos, mas também sugerir algumas alterações relativas a organização da 

ordem de operações ou tempo das mesmas. Contudo, nos resultados individuais das atividades 

analisadas, a autora, encontra variações entre as tarefas no que diz respeito à OCRA, como é o 

caso da atividade de montador de PCI, neste caso, o OCRA obteve um resultado totalmente 

diferente, visto que identificou a atividade do montador como de risco vermelha, que indica 

uma a exposição à riscos significativa e a necessidade de melhoria das condições de trabalho, 

bem como, acirrar a supervisão dos efeitos à saúde, ao contrário dos resultados obtidos por 

OWAS e RULA que indicaram risco moderado
25

. 

Para Serranheira (2007)
26

, o índice OCRA limita as regiões corpóreas somente para as 

extremidades dos membros superiores, conforme sua validação. Desta forma, articulações 

como o ombro, devem ser analisadas separadamente e apenas ser utilizadas para fins de 

reconcepção, já que não é possível indicar uma frequência constante, como para os outros 

segmentos. Contudo, o índice pode ser objeto de estudo no sentido de sua validação, 

particularmente em nível de prever os efeitos adversos (lesões músculo-esqueléticas dos 

membros superiores). 

O Checklist OCRA foi escolhido pelo autor para realização de seu estudo, segundo ele, 

pelo fato da Ferramenta ter se destacado entre as demais Ferramentas pesquisadas 

bibliograficamente em 4 fatores: especificidade, grau de confiabilidade (estatística), 

ponderação com atividades não repetitivas ou de recuperação fisiológica e por sua referência 

com norma padrão internacional
15

. 

 

2.5 Redução dos riscos Ergonômicos 
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As organizações estão cada vez mais empenhadas na criação de um dinamismo 

facilitador para sua evolução, produtividade, economia, ou seja, meios que otimizem tempo e 

o alcance de suas metas. Nesse contexto um dos fatores de grande importância e influencia é a 

ergonomia, que segundo
17

. 

A ergonomia pode contribuir para a prevenção destas doenças, na medida em que 

consegue adequar o ambiente e tarefas do trabalho, evitando malefícios à saúde do 

trabalhador e proporcionando maior conforto. Permite diagnosticar de forma objetiva as 

possíveis alterações ou adaptações necessárias ao posto de trabalho, da organização do 

trabalho, ou das condições ambientais a que são submetidos os trabalhadores
4
. 

Com a prevenção de DORT baseia-se em medidas relativas quanto ao tempo de 

exposição ao agente agressor, alterações no processo e organização do trabalho, adequação de 

máquinas, mobiliário, dispositivos, equipamentos e ferramentas de trabalho às características 

dos trabalhadores
4
. 

       

 

3. Metodologia  

 

O presente estudo trata-se de uma revisão de literatura, é de caráter descritivo e apresenta 

como objeto de estudo o levantamento bibliográfico, através de materiais, ou seja, livros, 

artigos, dissertações e sites. publicados entre 1990 até 2017. Escritos na língua portuguesa, 

Espanhol e Inglesa. Encontrados nos bancos de dados de universidades e indexados: através 

de meios eletrônicos em diversos sites entre eles, Google acadêmico, Scielo e Bireme. 

A amostra foi composta de 42 fontes de pesquisa, dos quais foram selecionados 29 fontes 

para sistematização. Cujas obras foram consultadas no período de novembro/2016 à abril/2017.          

O motivo da utilização de referência de 1990 até 2011 foi devido à identificação de teorias 

semelhantes até o momento atual, com abordagens diferentes a respeito da Importância da 

ergonomia no posto de trabalho, bem como a introdução da história da Ergonomia e as suas 

ideias, podendo assim encontrar na literatura teorias diferentes e contrastantes a respeito dessa 

metodologia, organizando esses conceitos para um melhor entendimento. 

 

4. Resultados e Discussão 

 

Moraes (2003)
27

, diz que o papel da ergonomia no sistema de produção visa contribuir 

mais efetivamente na transformação do trabalho, participando ativamente na implantação de 

projetos ergonômicos com objetivo de modificar os ambientes e proporcionar assim, 

condições laborais físicas e psicologicamente aceitáveis contribuindo na prevenção e 

atenuação dos efeitos nocivos à saúde causados pelo trabalho. 

A falta de ergonomia nos ambientes de trabalho muitas vezes é imperceptível. O pouco 

que se faz nesta área é adequar níveis de iluminação e dotar postos de trabalho com mesas e 

cadeiras ditas ergonômicas. Muitas vezes as regulagens não são óbvias nem simples para que 

o trabalhador as faça adequadamente. O treinamento para que o trabalhador utilize 

adequadamente o mobiliário é quase inexistente e as vantagens entre um móvel ergonômico e 

outro não ergonômico acabam sendo perdidas
4.
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Estes aspectos da ergonomia são perceptíveis pela maioria dos profissionais da área de 

Segurança do Trabalho, porém nem sempre são bem controlados nas empresas. Os grandes 

problemas são os riscos associados ao stress e as pressões do trabalho moderno e as doenças 

relacionadas com as articulações em decorrência de trabalho repetitivo e sem planejamento 

que não leva em conta o conforto de execução nas atividades. Estes dois problemas são o 

motivo de grande número de afastamentos de trabalhadores no INSS (Instituto Nacional de 

Seguridade Social) e causam perda de produtividade na empresa sem que alguém leve em 

conta, pois  são o principal motivo do presenteísmo que é quando o trabalhador vai a empresa 

trabalhar mas por estar doente ou estressado ao extremo, não rende no trabalho o que poderia 

render
28

.  

Medidas simples e que não necessitam de altos investimentos podem ser concretizadas 

através de métodos ergonômicos, evitando perdas humanas e financeiras como gastos 

desnecessários em tratamentos e recuperação
7
.  

Usualmente os principais fatores de risco podem estar: 

• No ambiente de trabalho: mobiliário e equipamentos que obrigam a adoção de posturas 

incorretas durante a jornada, má iluminação, temperatura inadequada, ruídos, etc; 

• Nas tarefas e modos de organização do trabalho; 

• Fatores psico-sociais como estresse no ambiente do trabalho
7
. 

A ciência, em seu processo de análise e adequação dos postos de trabalho não se limita 

apenas à adequação dos postos de trabalho, mas também contribui para uma nova postura e 

comportamento do trabalhador na realização de suas atividades. Modificando e ampliando 

assim a visão do trabalhador em relação à sua função social no trabalho
29

. 

Com a falta de conhecimento e despreparo dos trabalhadores em relação à ergonomia é 

um fator que converge fortemente para uma realização inadequada do trabalho
15

. 

A ocorrência das DORT em grande número de pessoas em diferentes países provocou 

uma mudança no pensamento das pessoas e contradiz o conceito tradicional de que o trabalho 

pesado, envolvendo esforço físico, é mais desgastante que o trabalho leve, envolvendo esforço 

mental, com sobrecarga dos membros superiores e pequeno gasto de energia, como acontece 

no ambiente informatizado. Na medida em que avançam a informatização e o ritmo da 

competição, com o conseqüente aumento do estresse, até o escritório tornou-se local de riscos 

à saúde do trabalhador, em níveis antes comuns apenas na presença de maquinaria pesada ou 

outros tipos de trabalho
15.

 

Segundo Marconi e Lakatos (1990)
29

, um estudo ergonômico não é garantia de que os 

problemas de postura, saúde e segurança no trabalho estejam resolvidos. Assim, é 

fundamental que haja determinação da empresa em promover mudanças e em criar uma 

cultura de segurança do trabalho, aliada com os conceitos de ergonomia como fatores chaves 

para a melhora na qualidade de vida e trabalho dos funcionários.  

As mudanças tecnológicas poderiam resolver alguns problemas encontrados no chão de 

fábrica, relativos à ergonomia. Pode-se citar o uso de robôs nas áreas de solda, dispositivos 

que fixam as peças na altura do operador, pontes-rolantes que facilitam o manuseio de 

aparelhos de parafusar, entre outros itens que são pensados somente como intuito de não gerar 

desconforto ao trabalhador ou amenizar o mesmo
28

.  

É necessário uma equipe técnica para esse papel fundamental nesse âmbito, pois devem 

garantir que as normas sejam utilizadas e que a segurança e a ergonomia de todos os novos 



  
12 

 

 

projetos e instalações de produtos e processos sejam revisadas antes da liberação da produção. 

São eles os principais responsáveis por resolver os problemas de ergonomia, garantir 

treinamentos necessários de como utilizar novas ferramentas e de como manusear as peças da 

melhor forma possível. Ainda, a equipe multidisciplinar pode desenvolver e implementar 

soluções que auxiliem a melhorar a ergonomia do trabalhador em seu posto de trabalho. 

Devem auxiliar com avaliações de riscos proativas e garantir que problemas de ergonomia 

sejam resolvidos com ações corretivas adequadas, com foco nas soluções
4
.  

Com todas essas melhorias aplicadas, pode se dizer que será, evitada a fadiga, o cansaço, 

o desconforto, e o incomodo no local de trabalho é papel fundamental da ergonomia. 

Melhorar o ambiente de trabalho é fator chave da ergonomia, no momento que faz com que o 

funcionário se sinta motivado para trabalhar, realizando seu trabalho de maneira segura e 

atenta, a fim de evitar acidentes, incidentes e lesões
4
. 

 

 

5. Conclusão 

 

Medidas simples e que não necessitam de grandes investimentos podem ser concretizadas 

através de métodos ergonômicos, evitando perdas humanas e financeiras como gastos 

desnecessários em tratamentos e recuperação. 

Seria interessante a realização de treinamentos e reciclagens com os trabalhadores, com o 

objetivo de minimizar esforços e ações incorretas simples. Neste âmbito, também se veem 

necessários cursos e orientações sobre doenças ocupacionais, saúde e segurança no trabalho, 

incentivos à prática de atividade física ou ginástica laboral e principalmente orientações sobre 

ergonomia que funciona como uma eficiente ferramenta de prevenção de doenças 

ocupacionais e consequente melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores. 

Enfim, deve-se ter em mente que qualquer programa ou projeto visando a qualidade de 

vida, significa um investimento a médio e longo prazos. Ainda, salienta-se que a empresa 

também ganha com isso, pois elimina movimentos desnecessários, resultando em ganho de tempo, 

eliminação de desperdícios e elevação da sua produtividade.  
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