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Resumo 

O objetivo deste artigo foi verificar, através de revisão literária, a importância da 

ergonomia e a segurança do trabalho em beneficio do trabalhador dentro do ambiente de 

produção, portanto contribuirá para a melhoria das condições do ambiente de trabalho 

quanto para a saúde e bem estar do trabalhador.  Para tanto, o método foi realizar um 

breve histórico sobre ergonomia, segurança do trabalho e ambiente de produção risco 

para o trabalhador através de artigos livros e sites. O resultado e discussão deste artigo 

proporcionou uma visão positiva e teve o intuito de demonstrar como a ergonomia e a 

segurança do trabalho pode contribuir para um ambiente laboral, devido a programas de 

segurança e da aplicação de alterações ergonômicas, já estão sendo implantadas dentro 

das empresas, tornando o trabalho mais saudável e agradável em beneficio do 

trabalhador, como contribuindo para o aumento da produtividade e uma diminuição no 

índice de afastamento por doenças. Este trabalho permitiu concluir que não basta ter 

apenas programas dentro da empresa, porém é de suma importância que estes sejam 

monitorados para ser eficazes para a prevenção de acidentes e queda nos índices de 

doenças ocupacionais. 

 
Palavras-chave: Ergonomia, Segurança do Trabalho e Riscos Ambientais. 

 

1. Introdução 

O termo ergonomia foi utilizado pela primeira vez em 1857 pelo polonês Woitej 

Yastembowky. Ele publicou um artigo intitulado “Ensaios de ergonomia ou ciência do 

trabalho, baseado nas leis objetivas da ciência sobre a natureza”. ¹ 

 
 

1. Pós Graduada em Ergonomia: Produto e Processo. 

2. Fisioterapeuta, Pós Graduado em Cardiorespiratório. 
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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 manual, seleção, treinamento, preocupações com os 

aspectos físico ambientais: iluminação, ventilação e outras. ² 

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 mundial, ao colocar em 

prática todo o conhecimento adquirido durante as duas guerras para melhorar as 

condições de vida das pessoas, principalmente, dos trabalhadores. ³ 

Na evolução histórica, dentre os principais fatos que marcaram a segurança do 

trabalho, na Europa no ano de 1802, tem-se a promulgação da primeira lei de proteção 

aos trabalhadores, a “Lei de Saúde e Moral dos Aprendizes”, reduzindo a jornada de 

trabalho para 12 horas, restringindo o trabalho noturno e regulamentando a idade 

mínima para trabalhar. Em meados dos anos 1840 a 1860, a aprovação das primeiras 

Leis de Segurança no trabalho, que regulamenta os problemas de saúde e doenças 

profissionais. 4 

Consideram-se riscos ambientais os agentes físicos, agentes químicos e 

biológicos existentes nos ambientes de trabalho que, em função de sua natureza, 

concentração ou intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde 

do trabalhador. 5 

A obrigatoriedade da elaboração e implementação, por parte de todos os 

empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados, do Programa 

de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, visando à preservação da saúde e da 

integridade dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e 

consequente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a 

existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e 

dos recursos naturais. 6 

Portanto o objetivo desta pesquisa é identificar a importância da ergonomia e a 

segurança do trabalho em beneficio do trabalhador dentro do ambiente de produção 

através de uma revisão literária. O trabalho permitiu concluir que não basta ter apenas 
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programas dentro das empresas, porém é importante que estes sejam monitorados para 

ser eficazes para a prevenção de acidentes e queda nos índices de doenças ocupacionais. 

 

2. Fundamentação Teórica 

2.1 Ergonomia 

A ergonomia, reconhecida inicialmente na luta pela saúde do trabalhador contra 

os acidentes e pela melhoria das condições de trabalho, trouxe contribuições 

significativas para a adequação do sistema técnico, propiciando vantagens econômicas e 

financeiras com a introdução das novas tecnologias. 7 

A ergonomia é a disciplina científica relacionada ao entendimento das interações 

entre seres humanos e os elementos de um sistemas; é um conjunto de ciências e 

tecnologia que busca a adaptação confortável e produtiva entre o homem e seu trabalho, 

basicamente procurando adaptar as condições de trabalho as características do ser 

humano.8 

A ergonomia, é considerada uma disciplina orientada para uma abordagem 

sistêmica de todos os aspectos da atividade humana, necessita de uma abordagem ampla 

em seu campo de ação. A ergonomia antes era aplicada exclusivamente na indústria e se 

concentrava no binômio homem-máquina. Esse conceito cresceu de uma forma 

impressionante neste último século e sua área de abrangência tornou-se bastante ampla 

estudando sistemas complexos, onde dezenas ou até mesmo centenas de homens, 

máquinas e matérias interagem continuamente entre si, na realização de um trabalho. 9 

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. 10 

 

 

2.2 Segurança do Trabalho 

 

O Ministério do Trabalho e Emprego tem o papel, entre outros, de realizar a 

inspeção e a fiscalização das condições e dos ambientes de trabalho em todo o território 

nacional. Para dar cumprimento a essa atribuição, apoia-se fundamentalmente no 
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Capítulo V da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que trata das condições de 

Segurança e Medicina do Trabalho. O referido capítulo foi regulamentado pela Portaria 

n.º 3.214/78, que criou as chamadas Normas Regulamentadoras (NRs) e, em 1988, as 

Normas Regulamentadoras Rurais (NRRs). Essas normas vêm sendo continuamente 

atualizadas, e constituem-se nas mais importantes ferramentas de trabalho desse 

ministério, no sentido de vistoriar e fiscalizar as condições e ambientes de trabalho, 

visando garantir a saúde e a segurança dos trabalhadores. 11 

A segurança do trabalho é o conjunto de medidas técnicas, educacional, médica 

e psicológicas utilizadas para prevenir acidentes sejam eliminadas condições inseguras 

do ambiente, seja instrumento ou convencendo as pessoas da utilização de praticas 

preventivas. Ela é indispensável ao desempenho satisfatório do trabalho. 12 

Durante muito tempo, a segurança do trabalho foi vista apenas como um tema 

que se relacionava ao uso de equipamentos de proteção individual (EPI). A evolução 

tecnológica gerou novos ambientes de trabalho e riscos associados, e hoje, o setor de 

segurança no trabalho é multidisciplinar e tem como objetivo principal a prevenção dos 

riscos profissionais. A Legislação Trabalhista Brasileira reconhece a importância da 

segurança do trabalho com a finalidade de preservar a saúde e a integridade física do 

trabalhador. 13 

 

2.3 Ambiente de Produção e risco para o trabalhador 

 

Para Slack (2002) 14, entender como os locais de trabalho afetam o desempenho, 

a fadiga o desgaste e os danos físicos é parte da abordagem ergonômica do posto de 

trabalho. A análise ergonômica é um trabalho construtivo e participativo para a 

resolução de problemas complexos que exige o conhecimento das tarefas, da atividade 

desenvolvida para realizá-las e das dificuldades enfrentadas para se atingirem o 

desempenho e a produtividade exigidos. 

A Prevenção de acidentes e administração de riscos ocupacionais relacionam-se 

com segurança do trabalho, sua finalidade e antecipar os riscos de acidentes e com isso 

minimizá-los. A prevenção de acidentes é a eliminação das condições inseguras e isso 

se dá através do mapeamento de áreas de riscos, uma análise profunda dos acidentes e 

apoio irrestrito da alta administração. A informação, o treinamento e a capacitação de 

todos os envolvidos no processo são elementos-chave para empreendimentos seguros e 

saudáveis, com produtividade e qualidade. 15 
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2.4 A ergonomia e a segurança do trabalho em beneficio do trabalhador 

 

De acordo com o pesquisador francês Henri Savall apud Bispo. 16 vários são os 

benefícios que se manifestam quando uma empresa investe na ergonomia. A ergonomia 

desde que surgiu, contribui de forma significativa para melhorar a eficiência e a 

qualidade das operações industriais. Conforme baixo: 

 
1 - Redução de até 3% no absenteísmo (ausência do funcionário do posto de 

trabalho). Sabemos que quando um talento não está presente para realizar as suas 

atividades, muitas vezes não apenas a sua produtividade fica comprometida, mas 

também a de outros colegas de trabalho pode ser prejudicada. 

2 - Investimento na ergonomia significa melhoria na qualidade de vida das 

pessoas, pois estudos comprovam que também ocorre a queda de índices de 

acidentes e incidentes (quase acidentes) no dia a dia dos trabalhadores. 

 

De acordo com Iida.3 “a ergonomia, assim como qualquer outra atividade 

relacionada com o setor produtivo, só será aceita se for capaz de comprovar que é 

economicamente viável, ou seja, se apresentar uma relação custo/benefício favorável”. 

Mediante a essa perspectiva, verifica-se que os custos incidiram-se em curto prazo 

benefícios, ou seja, o retorno de investimento ocorre gradativamente. 

 

Metodologia 

 

A presente pesquisa é de caráter descritivo e apresenta como objeto de estudo o 

levantamento bibliográfico, através de uma revisão de livros publicados no período 

1995 até 2016. E escrito na língua portuguesa. A população constituiu-se de livros 

encontrados no acervo disponível na biblioteca da Pós-graduação da Bio Cursos, além 

de materiais disponíveis em meio eletrônico. Foi levada em consideração primeiramente 

a relevância do tema e do conteúdo em relação ao tema abordado. A amostra foi 

composta de 18 fontes de pesquisa, dos quais foram selecionados para sistematização. A 

catalogação das fontes abordaram os seguintes assuntos: Ergonomia, Segurança, Riscos 

Ambientais e Programas de Segurança. Critérios de inclusão: - Publicação entre o 

período de 1995 até 2016 para maior abrangência do tema. Foi efetuada a leitura 

seletiva, sendo assim possível determinar as bibliografias a serem usadas na pesquisa 

selecionada e Foram exclusos os estudos de pouca relevância. 

Durante toda a construção desta revisão, foram tomados os devidos cuidados 

éticos que são necessários para a utilização de obras literárias de outros autores, 
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conforme rege a NBR 10520 (2002) da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT). 

 

4. Resultado e Discussão  

De acordo com o artigo publicado em 2016 a ergonomia tem como papel 

principal promover a relação adequada entre o trabalho e o individuo, buscando 

melhorar as condições físicas e psicossociais do ambiente laboral para preservar a saúde 

e a segurança do trabalhador. Assim quando aplicada corretamente e seu objetivo é 

atingido, um dos benefícios da ergonomia já passa a ser alcançado, porém é possível 

elencar diversas vantagens que o trabalhador pode perceber quando há ergonomia na 

empresa. 17 

Conforme 17 quando os gestores decidem tornar o ambiente mais agradável, mais 

seguro e mais qualificado, consequentemente, a transformação física do local reflete 

uma transformação no comportamento e no clima da empresa. Os benefícios da 

ergonomia no ambiente de trabalho envolvem além do óbvio: a segurança, também a 

estética do lugar, o que agrada os olhos dos trabalhadores, enviando sensação de bem-

estar ao cérebro, da mesma forma acontece com o público, que passa a frequentar mais 

o local: aumenta também a praticidade, o que contribuir para a redução do estresse. Em 

relação ao clima organizacional, o ambiente de trabalho após as intervenções 

ergonômicas se torna mais favorável, fonte de mais motivação, leveza e boas relações. 

Muitas empresas são se atentam aos benefícios da ergonomia para a própria 

organização, para os funcionários e para o ambiente de trabalho, mas a ergonomia é 

realmente em atributo essencial e que proporciona diferencial à empresa. 

Para 18 Os aspectos ambientais são de suma importância para a realização de 

atividades de forma eficaz, tornando-se um grande desafio projetar ambientes 

adequados que respondam as necessidades dos usuários e permitam a realização das 

atividades sem ocasionar mais esforço na realização de tarefas e sem causar impactos na 

saúde do usuário, o que compromete o desempenho e a segurança. São componentes do 

ambiente de trabalho os espaços físicos, as ambiências (luminosa, sonora, térmica, 

tóxica, etc), os equipamentos, a organização do trabalho/tempo, os aspectos de 

segurança e as relações profissionais. Todos esses tópicos interferem no cotidiano do 

trabalhador.  
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5. Conclusão 

 

O resultado desta pesquisa foi baseado nos critérios de escolha de diversos 

estudos que fundamentam com maior clareza e exatidão a importância do tema 

abordado. O presente estudo teve o objetivo de destacar os benefícios de ergonomia e 

segurança do trabalho na saúde do trabalhador como formas de prevenção. Após esta 

revisão literária¸ verificou-se que os estudos na área mostram que várias abordagens 

podem ser tomadas na prevenção, destas pausas, programas, ginástica laboral. Na 

ausência de segurança e ergonomia as empresas teriam um alto índice de afastamento e 

doenças. Verificou-se que em geral, não basta ter programas, treinar ou mudança 

ergonômicas. Percebe-se que é de suma importância a ergonomia no ambiente de 

produção. 

 E fica evidente que programa de segurança e alterações ergonômicas causa 

considerável mudança, pois proporciona um local mais adequado e confortável para os 

colaboradores que neles laboram. Portanto é preciso monitorar as ações realizadas na 

área ergonômica e de segurança para ter resultados eficazes. Acredita-se que após todo 

o conteúdo analisado e o encerramento da pesquisa, percebe-se que os programas e 

mudanças ergonômicas estão sendo de grande ajuda para o trabalhador dentro da 

empresa. Um estudo ergonômico ou de segurança não é garantia de que os problemas de 

postura, saúde e segurança no trabalho estejam resolvidos, mas uma diminuição 

significativa no índice de acidentes e afastamento ocorre. Como também é fundamental 

que haja comprometimento por parte da empresa e mudança de cultura dos 

colaboradores. 
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