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RESUMO 

 

Após a escolha do tema, foi realizada revisão literária para levantar informações e 

fornecer a base de sustentação a respeito do tema abordado através de pesquisas 

em diversas fontes como: sites da web, artigos, teses e livros especializados. O 

presente Trabalho de Conclusão foi organizado de forma a facilitar o entendimento de 

todo o contexto e das atividades feitas durante a elaboração do mesmo. Assim, o 

objetivo desse trabalho não foi criar qualquer metodologia. Mas, sim criar ou 

apresentar o conhecimento cientifica já desenvolvido e possibilitar a apresentação do 

tema da ergonomia para apresentar o tema para outros. Busquei análises no material 

disponível para minha confecção da minha pesquisa, conforme referências 

bibliográficas seguidas. Observo o tema como essencial para a melhoria da qualidade 

da vida dos trabalhadores em modo geral e como melhoria da produção de uma 

empresa. A análise das condições de trabalho é elemento essencial para o 

desenvolvimento da ergonomia. 

 

Palavras-chave: Ergonomia; Trabalhador; Qualidade de vida, Análise ergonômica, 
Qualidade de Vida no Trabalho. 
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ABSTRACT 

After choosing the subject, literary review was carried out to get informations and 

provide a support base about the subject through researches in different sources, just 

like: websites, articles, theses and specialized books. The current Competition Work 

were organized in a way to make the understanding easier of all the context and the 

activities made during the elaboration. So, the goals of this work was not to create any 

methodology, but create or present the scientific knowledge already developed and 

enable the presentation about the ergonomics topics to show the theme to others. I 

have searched analysis of available material to my researching preparation, as the 

following references. I look at the theme as essential to improve the life quality for the 

workers and as improvement of the company production. The analysis of working 

conditions is an essential element for developing the ergonomics. 

 
 
 

 

Key-words:  Ergonomics; Worker; Quality of life, Ergonomic analysis, 
Quality of life at work. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Falar do tema Ergonomia, dentro da proposta do meu TCC, não foi tarefa fácil. 

Busquei entender como a ergonomia é apontada com um dos mais influentes, se não 

a mais destacada nos rumos da saúde ocupacional e vem auferindo cada vez mais 

terreno nos últimos anos, então, a execução da ergonomia atua para um melhor 

convívio entre trabalho e trabalhador no qual são assinaladas privações de mudanças 

para alcance de resultados que venha estipular ou reatar o equilíbrio do corpo e mente 

no sentido de ilidir rotinas algumas vezes despercebidas pelo trabalhador e só 

percebidas através de postura corporal e na saúde como um todo, portanto, a 

ergonomia possui como finalidade gerar gnoses específicas sobre a atividade do 

trabalho humano e o objetivo desejado no processo de produção de noções é o de 

orientar sobre a carga do trabalhador, sendo a atividade do trabalho especifica a cada 

trabalhador.  

Em todo o contexto mundial, a vida laboral de um trabalhador se inicia em 

média aos dezoito anos, atingindo até aos sessenta anos aproximadamente, 

permanecendo assim, por toda a vida praticamente dentro de uma empresa, em uma 

jornada de oito horas de trabalho por dia. Então é um ambiente interessante a ser 

estudado já que a partir dessa prática surgem uma série de processos patológicos, e 

uma das formas de se evitar algumas patologias em especial às posturais é através 

da ergonomia preventiva. Considerando tais premissas este estudo buscará 

responder ao seguinte problema da pesquisa: como uma adaptação ergonômica pode 

garantir a segurança do trabalhador e aumentar sua capacidade produtiva?  

Para responder ao questionamento este estudo tem como objetivo geral: 

investigar como uma adaptação ergonômica pode garantir a segurança do trabalhador 

e aumentar sua capacidade produtiva, sendo que através deste foram estabelecidos 

os seguintes objetivos específicos: compreender a importância da segurança do 

trabalhador; descrever como é realizada a análise ergonômica do trabalho, expondo 

seus benefícios e sua importância no ambiente de trabalho e compreender a Nr-17, 

sua origem e evolução. 

Sabe-se o quanto as empresas têm buscado utilizar a ergonomia no ambiente 

de trabalho tendo em vista minimizar o dano físico dos colaboradores. Portanto, o 

presente trabalho aborda sobre a importância da ergonomia para as empresas e o 

quanto ela pode fazer a diferença no processo produtivo e na vida dos colaboradores.  
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A ergonomia busca promover a adaptação do ambiente de trabalho aos 

colaboradores, e consequentemente há uma melhoria contínua através da criação de 

um ambiente favorável, a organização e limpeza do ambiente de trabalho e a 

padronização das atividades. Sua filosofia tem por finalidade diminuir os afastamentos 

dos colaboradores por doenças causadas por determinados tipos de atividades. 

Portanto, o estudo contribui de maneira significativa quanto à necessidade de 

que as empresas deem a devida importância a essa NR, não sendo apenas utilizada 

temporariamente, mas implantado de maneira correta e definitiva sendo motivada por 

toda a organização, possibilitando o alcance de melhores resultados e destaque no 

mercado.  

Considerando tais pressupostos, para a construção deste estudo optou-se pela 

pesquisa bibliográfica, uma vez que esse tipo de pesquisa se configura a partir de um 

conjunto ordenado de procedimentos de busca de soluções, atentado ao objeto de 

estudo. Além disso, a pesquisa bibliográfica proporciona por meio da exposição de 

exemplo, da análise dos conceitos delineados por renomados autores, a 

fundamentação teórica do objeto usado. 

Nesse contexto, a proposta enquadra-se no paradigma qualitativo 

interpretativo, uma vez que há a reflexão crítica sobre o próprio fazer investigativo, 

sobre os métodos adotados. A pesquisa qualitativa se baseia em métodos de geração 

de dados flexíveis e sensíveis ao contexto social em que o dado foi gerado. 

A revisão literária foi realizada através de pesquisas documentais, artigos, 

teses e monográficas similares que foram produzidas no Brasil no período entre 1992 

a 2017, e livros. Podendo assim ter um conhecimento mais profundo sobre o assunto 

procurando-se analisar o resultado obtido com o objetivo abordado ampliando o 

conhecimento e qualificar as informações alcançadas, sendo que para uma busca 

pormenorizada adotou-se os seguintes descritores: Ambiente de Trabalho; 

Ergonomia; NR – 17; Segurança do Trabalho.  

Este estudo encontra-se estruturado da seguinte forma: o primeiro capítulo 

apresenta a importância da segurança do trabalhador; o segundo capítulo descreve 

como é realizada a análise ergonômica do trabalho, expondo seus benefícios e sua 

importância neste ambiente; o terceiro capítulo apresenta a Nr-17, sua origem e 

evolução. 
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2. CONCEITOS BÁSICOS DA ERGONOMIA 

 

Prefacialmente cumpre esclarecer que a palavra “Ergonomia” é originada de 

duas palavras Gregas: “ergon” que significa trabalho, e “nomos” que significa leis. Na 

atualidade, a palavra é empregada para descrever a ciência que tem por finalidade 

“conceber uma tarefa que se adapte ao trabalhador, e não forçar o trabalhador a 

adaptar-se à tarefa”. Também é chamada de Engenharia dos Fatores Humanos, e 

ultimamente, também se tem preocupado com a Interface Homem x Computador. As 

preocupações com a ergonomia estão a tornar-se um fator essencial à medida que o 

uso de computadores tem vindo a evoluir. 

A ergonomia contribui para o aumento da produtividade e maior 

comprometimento com a saúde dos colaboradores, a análise ergonômica do trabalho 

tem como objetivo a resolução de problemas, pois é um processo que estabelece 

conhecimento das atividades desenvolvidas para alcançar os objetivos. (SANTOS, 

2001) 

Compreende-se que a ergonomia tem o foco é na interação do colaborador 

com o seu ambiente de trabalho, para isso, é importante ressaltar que devem ser 

apontados os erros, com objetivo de eliminar hábitos, e ações que disseminam 

consequências indesejáveis para o colaborador e para a empresa. (GRANDJEAN, 

1998) 

De acordo com Assunção e Lima (2003), o objetivo da ergonomia é melhorar o 

bem-estar do colaborador, sua saúde, sua segurança e garantir satisfação ao 

realizarem suas tarefas, como resultado se gera eficiência. As condições de trabalho 

são estudadas pela ergonomia e essas condições atuam na qualidade de vida dos 

colaboradores e na qualidade da empresa, para realizar esse estudo devem ser 

analisadas as atividades, os colaboradores, a ergonomia física, organizacional e os 

componentes da empresa. 

Segundo Iida (2005), as normas da ergonomia no ambiente de trabalho são 

muito importantes pois diminuem os riscos, e aumentam o bem-estar do colaborador, 

a ergonomia é normatizada pela Norma Regulamentadora nº 17, onde são 

estabelecidos parâmetros que proporcionem mais conforto, segurança e melhor 

desempenho dos colaboradores, relacionando suas características. Essa norma 

imposta corretamente, com treinamento de funcionários e palestras, pode aumentar a 

produtividade e diminuir os riscos de acidentes das equipes. 
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Figura 1 – Ergonomia como uma tecnologia de conexão 

 

                             Fonte: Itiro Lida. 

 

Em sua atividade de trabalho o ser humano compartilha com os vários 

elementos do sistema de ocupação: com os objetos, aparelhos e móveis, formando 

interfaces palpáveis, ativas e posicionamento, com a regra e o ambiente formando 

conexão ambientais, cognitivas e corporativos. O homem, com seu físico, sua mente 

realiza essas ligações de forma sistêmica, cabendo à Ergonomia ressaltar essas 

interações e buscar formas de adaptação para o preenchimento confortável, eficiente 

e seguro às capacidades, limitações e demais características da pessoa em atividade. 

Por tanto, os fins práticos da ergonomia é o ajuste da função ao homem, 

envolvendo a segurança, a realização e o bem-estar dos trabalhadores com as 

características do local. Em outras sentenças, o conceito adotado foi o da inglesa 

Ergonomics Research Society. 

 

 2.1 TIPOS DE ERGONOMIA 

A literatura apresenta três formas de intervenção ergonômica, a fim de 

proporcionar conforto e bem-estar ao indivíduo em seu trabalho, na sua casa e no 

lazer. A ideia de encarar os desafios existentes no ambiente de trabalho e buscar 
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corrigir as situações que causam dor, desconforto, fadiga excessiva e afastamento 

pode trazer muitos benefícios. A ergonomia dispõe melhores condições de tarefas 

para um funcionário, evitando seu desgaste, físico e mental. 

 

 Figura 2 – Tipos de Ergonomia e suas aplicações 

 

                            Fonte: Tuiuti. (2016) 

 

 

Ergonomia de elaboração: a interferência é adicionada sobre a fase inicial do 

projeto, procedendo amplamente sobre o posto de trabalho (instrumentos, máquinas, 

formação do grupo, sistema de produção e na sistematização do trabalho etc.)  

Ergonomia de correção: a intervenção é feita sobre o posto de trabalho já 

instalado (móveis, instalações, funcionários e a ação realizada). Atua de forma restrita 

modificando elementos parciais do posto de trabalho e seu usuário;   

Ergonomia de percepção: a intervenção atua diretamente sobre os 

trabalhadores, através da reciclagem e ensinamento pessoal dando destaque aos 

meios seguros de trabalho, reconhecimento dos fatores de risco e possíveis soluções 

a serem tomadas pelos próprios trabalhadores para eliminação deles. 
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 2.2 PRODUTIVIDADE COM O USO DA ERGONOMIA 

Com o uso da ergonomia as empresas veem crescendo sua produtividade seja 

melhorando o bem-estar de seus funcionários, seja melhorando o equipamento de 

produção. Difundir está ciência é de vital importância para manutenção da melhoria 

da qualidade de vida e dentro da ótica humanista melhorar a vida das pessoas que 

atuam no dia a dia dessas empresas. 

O sistema capitalista sobrevive da produção logo, a ergonomia pode inclusive 

melhorar o sistema e ao mesmo tempo melhorar as vidas das pessoas. Do ponto de 

vista do dia a dia a ergonomia pode ser utilizada como referência em tarefa corriqueira 

como sentar-se a mesa ou sentar-se para utilizar o computador. Ampliar o 

conhecimento sobre está ciência é crucial para a melhoria de todos.    

 

            Figura 3 – Ergonomia e produtividade no escritório 

 

                           Fonte: Inter Offices. 

 

 

A ergonomia ampliou suas fronteiras indo ao encontro de outras áreas. Uma 

pessoa com saúde física e mental produz mais e se relaciona melhor com seus 

parceiros do dia a dia. Teremos menos filhos e pais em divãs. Para tal ergonomia gera 

bem-estar. Poderíamos falar da ergonomia do conforto que gera pessoas socialmente 

produtivas e de bem com a vida. 
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 2.3 ERGONOMIA CONTRIBUINDO PARA QUALIDADE DE CONDIÇÕES DE 

TRABALHO 

Analisando o dia a dia percebo que mesmo em uma pequena oficina se utilizado 

a ergonomia melhora o desempenho dos seus funcionários e o conforto dos seus 

clientes. Em uma borracharia, por exemplo, quando utiliza ferramentas ultrapassadas 

o borracheiro é obrigado a praticar mais esforço físico e repetitivo. Muitas das vezes 

se tornam um funcionário mal-humorado. 

 

Figura 4 – Posturas e carregamento de cargas inadequadas 

 

                                  Fonte: Pinterest. 

 

Aplicando o princípio e ergonômico do conforto e segurança nesta mesma 

borracharia quando adquire um maquinário pneumático, desmontadora de pneu, 

percebe se uma mudança produtiva e consequentemente de humor, gerando clientes 

mais satisfeitos o que consequentemente gerará mais lucro. 

No dia a dia poderíamos evidenciar um abatedouro de aves, onde um 

funcionário fraciona em um frango dezoito cortes sendo uma média de três mil frangos 

ao dia sendo manual com certeza teremos ao longo de período diminuição e estresse 

na produção.  

 

 

 

 



17 
 

            Figura 5 – Esforço repetitivo 

 

                      Fonte: Ambientes St. 

 

Então a ergonomia serviria para minimizar esse estresse. Sendo na postura ou 

nos intervalos dos cortes ou mesmo nos equipamentos a ergonomia gerará uma 

contribuição fundamental na produção e na qualidade desses funcionários. 

O processo educacional de formação de profissionais deveria atentar para a 

ciência ergonômica para que os profissionais que vierem a ser formados tenham 

noções, que sejam básicas para a melhoria da produtividade em suas áreas de 

atuação, seja ela ligada a tecnologia ou em qualquer área humana produtiva.  

 

Figura 6 – Intervenção psicopedagógica 

 

                      Fonte: Fundacion Cadah. 

 

Entendo que seria muito benéfico para todas as gerações que vem. Muitos 

trabalhadores que tiveram algum tipo de deformação devem se ao desconhecimento 

tanto das empresas quantos dos empregados. 
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3 A IMPORTÂNCIA DA SEGURANÇA DO TRABALHO 

 

As atividades desenvolvidas nos ambientes de trabalho, inúmeras vezes, 

proporcionam ao colaborador situações de deficiências ergonômicas ou riscos de 

acidentes de trabalho, podendo ocasionar lesões, doenças ou até mesmo morte, além 

de prejuízos legais e patrimoniais para as organizações (MELO 2010). Nos ambientes 

de trabalho, estudos evidenciaram que os profissionais enfrentam inúmeras situações 

de risco em seu ambiente de trabalho, sendo que inúmeros destes riscos são 

negligenciados e raras ações são priorizadas para que os mesmos não sejam 

recorrentes. Outro aspecto alarmante é que estes profissionais em grande parte 

trabalham sem a utilização de EPI (MÔNICO, 2014). 

Outro fator que merece destaque refere-se ao fato que, além do prejuízo 

financeiro, tais ocorrências também ocasionam para as empresas grandes impactos 

sociais de caráter negativo. Tais custos, compreensíveis ou não, seriam excluídos se 

a legislação trabalhista fosse rigorosamente cumprida. As pesquisas apontam que, 

medidas de segurança que propiciem um ambiente de trabalho promissor e 

resguardado efetivamente ocorrem após a ocorrência de acidentes, e 

consequentemente após a notificação pelo Ministério do Trabalho. Vale destacar que 

O Brasil possui leis de proteção que englobam todas as áreas, entretanto, as 

empresas desrespeitam as suas execuções e os órgãos governamentais na 

fiscalização.  

Para uma melhor compreensão, necessário registrar o que vem a ser 

considerado como acidente de trabalho conforme o preconizado pela Lei n° 8.213/91, 

a qual estabelece que este sinistro evidencia-se quando em exercício do trabalho a 

serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso 

VII do art. 11 desta citada lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que 

cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para 

o trabalho (BRASIL, 1991). 

No cenário nacional, de acordo com o Anuário Estatístico da Previdência 

Social, ocorreram aproximadamente 613 mil acidentes durante o ano de 2015, sendo 

que do total de acidentes com Comunicado de Acidente de Trabalho (CAT), os 

acidentes rotineiros representaram 76,28%; os de trajeto 21,08% e as doenças do 

trabalho 2,63% (BRASIL, 2015), o que se mostra um fator alarmante. 
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Outro aspecto a ser ressaltado, remete ao fato de que apesar de inúmeras 

campanhas em prol da conscientização do empresariado brasileiro em relação às 

necessidades eminentes para a promoção de medidas de segurança no ambiente de 

trabalho, o número de ocorrências ainda é significativo. De acordo com dados atuais 

do Ministério do Trabalho e Previdência Social, o Brasil ocupa o 4º lugar no ranking 

em acidentes de trabalho, totalizando em média 700 mil pessoas por ano (SOUZA, 

2017), gerando assim, concessão de um número considerável de benefícios pagos ao 

trabalhador impossibilitado de exercer suas funções em decorrência de acidentes 

ocorridos dentro ou relacionados às empresas. 

Insta esclarecer que os riscos ocupacionais podem ser desconhecidos no 

ambiente de trabalho por falta de informação, situação onde o profissional trabalhador 

sequer suspeita da sua existência. Por outro lado, podem ter conhecimento, mas não 

existe a valorização da saúde do colaborador nem tampouco políticas internas de 

segurança do trabalho, para a efetivação de uma gestão de riscos eficaz. Dado o 

exposto, tais premissas contribuem para a ocorrência de situações perigosas, sem 

possibilidades reais de controle, principalmente em situações extremas, com 

exposições a eventos graves com risco de vida (SECCO, 2002). 

Deste modo, vale ressaltar que compete ao empregador desvelar-se 
pela segurança de seus colaboradores e viabilizar a implantação de ações 
preventivas, não sendo negligente e promovendo ações para a 
conscientização dos funcionários acerca da importância da atuação em seu 
ambiente de trabalho observando as regras de segurança; divulgação das 
políticas internas de segurança; oferta de treinamentos; fiscalização da 
utilização de Equipamentos de Proteção Individual e adotar procedimentos 
que resguardem e protejam seus funcionários em cumprimento as Normas 
Regulamentadoras (BRASIL, 2001). 

 

Um fator alarmante é que no Brasil, os acidentes de trabalho continuam sendo 

tratados de forma imperceptível, tendo em vista que inúmeras vezes prioriza-se tão 

somente os índices, que não se mostram capazes de apontarem as repercussões 

desses sinistros para as condições de vida e de saúde dos trabalhadores acidentados, 

pois além de impactar o trabalhador, configura-se como uma ocorrência não isolada, 

mas que atinge todo o núcleo familiar, afetando a família em todo o seu contexto, 

fazendo que se encontre na mesma situação do acidentado, interferindo nas relações 

sociais e emocionais dos envolvidos (GOMES, 2013).  

 Diante do exposto, torna-se imprescindível que questões relacionadas à 

Segurança no Trabalho sejam evidenciadas e façam parte do cotidiano de uma 

empresa, sendo considerada como um investimento no material humano das 
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empresas, tendo em vista que, quando a precaução ao acidente se torna fator 

primordial, o ambiente se torna promissor, harmonioso e os trabalhadores se sentem 

incentivados e valorizados, ampliando sua produtividade, além de executarem suas 

funções com segurança, fator imprescindível em todos os segmentos. 

Oportuno evidenciar que tais perspectivas, proporcionam ainda um avanço 

considerável na relação entre empregados e empregadores, sendo que ao observar 

progressos em seu ambiente de trabalho, o empregado demonstra confiança e 

respeito por seus empregadores, e este fato, impactará positivamente na 

produtividade e na melhoria da qualidade dos serviços prestados pelos funcionários. 

Observa-se atualmente que com finalidade de melhorar a qualidade de vida no 

trabalho, estão sendo projetos nas empresas os programas de segurança, cada qual 

com suas especificidades e atribuições, mas todos com um objetivo comum:  

Proporcionar cada vez mais segurança aos seus colaboradores. A 

redução de acidentes em níveis mais significativos só será conseguida 

adotando-se um programa de segurança do trabalho, com atuação em longo 

prazo. Este inclui a fixação clara de objetivos e metas a serem alcançadas, 

definição de uma estrutura e uma organização administrativa e, de 

trabalhadores, e investigação dos acidentes com elaboração de registros, 

relatórios e análises estatísticas. (IIDA, 2002, s.p.). 

 

Cumpre dizer que garantir a segurança dos funcionários é ter a certeza de estar 

fazendo as escolhas acertadas e deste modo é de fundamental importância que as 

normas regulamentadoras sejam respeitadas. Registre-se que a segurança no 

trabalho deve ser valorizada, sendo uma possibilidade que trará benefícios globais 

para os resultados obtidos pela empresa e para a qualidade de vida dos trabalhadores, 

e considerando tais pressupostos a seção a seguir abordará aspectos relacionados á 

sua relevância para a prevenção de acidentes em ambientes de trabalho. 

Dado o exposto, reforça-se a que apesar de todos os cálculos e gastos com 

equipamentos, o valor da vida humana não pode ser matematizado, sendo o mais 

importante no estudo o conjunto de benefícios, se todas as empresas conseguem com 

a adoção de boas práticas de Saúde e Segurança no Trabalho, pois, além de prevenir 

acidentes e doenças, está vacinada contra os imprevistos acidentária, reduzindo os 

custos, aperfeiçoa conceito e imagem junto à clientela e potencializa a sua 

competitividade. 
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4. A ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO 

Inicialmente compete registrar que desde os tempos do Homem das Cavernas, 

a Ergonomia já existia e era aplicada. Quando se descobriu que uma pedra poderia 

ser afiada até ficar pontiaguda e transformar-se numa lança ou num machado, ali 

estava se aplicando a Ergonomia. Quando se posicionavam nos galhos ou troncos de 

árvores sob rochas ou outros obstáculos, como alavancas, ali estava a Ergonomia 

(LENCHINSKI, 2012). 

A Ergonomia, pois, é a ciência aplicada a facilitar o trabalho 
executado pelo homem, sendo que interpreta-se aqui a palavra “trabalho” 
como algo muito abrangente, em todos os ramos e áreas de atuação. O nome 
Ergonomia deriva-se de duas palavras gregas: ERGOS (trabalho) e NOMOS 
(leis, normas e regras). É, portanto uma ciência que pesquisa, estuda, 
desenvolve e aplica regras e normas a fim de organizar o trabalho, tornando 
este último compatível com as características físicas e psíquicas do ser 
humano (LENCHINSKI, 2012, p. 11). 

 

Com a ergonomia existem técnicas que são aplicadas ao ambiente de trabalho 

com objetivo de gerar mais conforto e segurança ao ser humano e como resultado 

gera o aumento da produtividade. Na ergonomia o colaborador evita o esforço 

extremo, pois quando se investe na adaptação da máquina ao colaborador, o manejo 

dela é mais produtivo. (ABERGO, 2000) 

Segundo Slack et al. (1997), a ergonomia foca na integridade física do 

colaborador no ambiente de trabalho, e, portanto, alcança métodos de desempenho 

ideal para a prática adequada. A Segurança do Trabalho estabelece leis, normas, 

procedimentos e tem como objetivo minimizar as doenças ocupacionais, os acidentes 

de trabalho, e proteger a integridade e a capacidade física e mental do trabalhador, 

então a segurança do trabalho procura a causa dos acidentes para propor medidas 

de minimização de riscos. (PINHEIRO, V. C.) 

Na ergonomia é importante realizar as tarefas de maneira adequada, como diz 

o Manual de Aplicação da Norma Regulamentadora nº 17, para se atingir o objetivo 

satisfatório é necessário o uso da análise ergonômica. (NR17, 2007). A análise 

ergonômica do trabalho contém três fases: Análise da demanda, análise da tarefa e 

análise das atividades.  

Segundo Santos e Fialho (1997) a análise da demanda é definida como um 

problema a ser averiguado a partir do envolvimento os atores, já na análise da tarefa 

o é analisado o que o colaborador deve realizar avaliando condições ambientais, 

tecnológicas e organizacionais, e na análise das atividades, é o que é alcançado pelo 



22 
 

colaborador, sua conduta. De acordo com Ferreira, M. C. (2011, p.107) “O papel da 

ergonomia da atividade na melhoria do bem-estar dos trabalhadores que apontam na 

direção de qualidade de vida no trabalho.” Ou seja, a ergonomia é importante para a 

conservação da saúde do trabalhador, e pela análise das tarefas, o resultado da 

ergonomia depende de como ela foi imposta no ambiente de trabalho, a ergonomia 

prioriza a saúde do colaborador, a organização do ambiente de trabalho com ações 

que melhorem a qualidade de vida do operador, na ergonomia existem benefícios 

como: diminuição de riscos, economia de matéria prima, energia, mão de obra e 

aumento da produtividade. 

O foco do estudo ergonômico é a interação do homem, da máquina e do 

ambiente, para que isso seja melhorado, é fundamental que os trabalhadores 

colaborem com os métodos ergonômicos. É fundamental que a empresa inclua esses 

métodos no seu dia-a-dia, pois a produtividade aumenta, a qualidade do produto fica 

superior, o absenteísmo é reduzido, e os colaboradores ficam mais motivados, e com 

tudo isso o ambiente de trabalho fica organizado e as chances de sucesso são 

maiores. Mureel (1978, p.15) 

As máquinas eram construídas com pouca ou nenhuma consideração pelos 

indivíduos que iriam trabalhar com elas... Em anos recentes, porém, a 

situação mudou muito rapidamente; as máquinas tornaram-se cada vez mais 

sofisticadas e as pessoas que trabalham com elas passaram a atuar cada 

vez menos como executores, e cada vez mais como controladores. E isto, por 

sua vez, transferiu a ênfase do aspecto físico do trabalho humano para o 

aspecto mental. 

 

Outro benefício da ergonomia, é a redução da fadiga, a fadiga é a diminuição 

da disposição do organismo, ou seja, é o esgotamento físico ou mental que fazem o 

indivíduo realizar suas atividades de forma não segura. Ela pode prejudicar muito o 

colaborador na empresa e é por isso que os métodos ergonômicos são tão 

importantes para a redução da mesma, existe também a fadiga psíquica onde Couto 

(1988, p.9) a descreve como: 

Um estado reversível de diminuição da capacidade de trabalho do 

indivíduo, decorrente, basicamente, de uma incapacidade de ̂ tolerar, superar 

ou se adaptar às exigências de natureza psíquica existentes em seu ambiente 

de trabalho. 
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Conforme Ilda (2005, p. 22): “A ergonomia, assim como qualquer outra 

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

que é economicamente viável”. Deste modo, tendo em vista os aspectos 

mencionados, sua aplicabilidade deve ser valorizada sendo uma possibilidade que 

trará benefícios globais para os resultados obtidos pela empresa e para a qualidade 

de vida dos trabalhadores. Desta forma, deve ser considerada como um investimento 

e não como um custo adicional. Vale destacar que, mesmo que a empresa possua 

treinamentos internos é fundamental ainda contar com parcerias externas tais como: 

palestras sobre Segurança do Trabalho privilegiando o comportamento dos 

profissionais que atuam em outras empresas e possuem experiências a serem 

compartilhadas. 
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5.  NORMAS REGULAMENTADORAS PARA SEGURANÇA DO TRABALHO 

 

É inegável que o empregador possui a responsabilidade de capacitar os 

trabalhadores em relação aos riscos, às medidas de prevenção e àquelas a serem 

adotadas em casos de acidentes ou incidentes; e o empregado tem o direito de ser 

capacitado, sendo que todo o treinamento deve ser ofertado no início das atividades 

do colaborador em uma emprea e ainda de forma continuada. Vale ressaltar que o 

registro das capacitações deve ser documentado e estar à disposição, tanto da 

fiscalização quanto das avaliações para certificação da qualidade e/ou auditorias de 

risco. 

No caso da ocorrência de sinistros, com ou sem afastamento do trabalhador, a 

emissão da CAT(Comunicação de Acidente de Trabalho) é obrigatória; inclusive 

quando se trata de exposição a agentes biológicos. Cumpre evidenciar que na 

elaboração e implementação do PPRA (Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais) e do PCMSO Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional) devem 

ser consideradas as atividades desenvolvidas pela CCIH(Comissão de Controle de 

Infecção Hospitalar) e as do PPR(Plano de Proteção Radiológica) do serviço de saúde 

(BRASIL, 2001). 

Por sua vez, O PPRA, PCMSO e o PPR, entre outros documentos pertinentes 

à saúde e segurança do trabalhador, devem ficar à disposição dos trabalhadores de 

inspeção fiscal. O empregador deve garantir a conservação e a higienização dos 

materiais, dos instrumentos  e do local de trabalho. Deve também providenciar 

recipientes e meios de transporte adequados para materiais infectantes, fluidos e 

tecidos orgânicos (BRASIL, 2001). 

Os EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), descartáveis ou não, devem 

estar à disposição em números suficiente nos postos de trabalho. O seu fornecimento 

e reposição deve ser garantido imediatamente. Os trabalhadores não devem deixar o 

local de trabalho com equipamentos de proteção individual. O empregador também 

deve implementar todas a medidas de proteção relacionadas aos riscos radiológicos 

e manter um profissional habilitado responsável por essa atividade (BRASIL, 2001). 

Efetivamente a utilização do equipamento de proteção individual (EPIs) vem 

demonstrando ao longo do tempo ser um dos caminhos exequíveis para a diminuição 

de riscos ou acidentes, os quais eram constantes nas empresas, as quais esta 

perspectiva se tornar uma prioridade, evidenciou-se diversos benefícios entre eles, o 
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bem estar do funcionário, o qual aumentou sua produtividade, e ainda, a diminuição 

do absenteísmo e processos judiciais. E assim consequentemente, empregador e 

empregado caminham com o mesmo objetivo. (VASCONCELOS, 2012). Entretanto o 

autor reitera que, apesar de tais avanços, as pesquisas apontam que na atualidade, 

empregados que desconhecem seus direitos e não compreendem a necessidade do 

uso correto dos EPIs, acabam sofrendo com as consequências, dado que 

empregadores se valem desta falta de informação e burlam ordenamentos legais 

(ibidem, 2012). 

Em vista disto, o não uso de EPI’s pode acarretar em sérios danos a vida do 

colaborador que não os utiliza, e ainda, ao cliente/paciente que está participando 

daquela atividade, dem como o descarte incorreto dos perfurocortantes pode gerar 

doenças, tornando esse problema um risco biológico e ainda, o armazenamento 

inadequado dos EPIs, pode acarretar em contaminação dos mesmos entre outras 

situações adversas e assim as normas regulamentadoras e as leis de segurança no 

trabalho devem ser seguidas com seriedade. No que se refere à NR 6 (2012), é de 

competência do empregador em relação aos Equipamentos de Proteção Individual: 

a) adquirir o adequado risco de cada atividade; b) exigir seu uso; c) 
fornecer ao trabalho somente o aprovado pelo órgão nacional competente em 
matéria de segurança e saúde no trabalho; d) orientar e treinar o trabalho 
sobre o uso adequado, guardar e conservar; e) substituir imediatamente, 
quando danificado ou extraviado; f) responsabilizar-se pela higienização e 
manutenção periódica; g) comunicar ao Ministério do Trabalho e emprego 
(MTE) qualquer irregularidade observada; h) registrar o seu fornecimento ao 
trabalhador, podendo ser adotados livros, fichas ou sistemas eletrônicos. 

 

Esta mesma legislação estabelece ainda que o colaborador deve dentro de seu 

ambiente de trabalho seguir determinadas prerrogativas, sendo elas: 

a) usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina; b) 
responsabilizar-se pela guarda e conservação; c) comunicar ao empregador 
qualquer alteração que o torne impróprio para uso; d) cumprir as 
determinações do empregador sobre o uso adequado (BRASIL, 2012).  

 

Em relação à segurança no ambiente de trabalho, a NR 6 determina que o 

fabricante nacional de Equipamentos de Proteção Individual ou o importador deverão 

seguir alguns preceitos, sendo eles: 

a)cadastrar-se junto ao órgão nacional competente em matéria de 
segurança e saúde no trabalho; b) solicitar a emissão do Certificado de 
Aprovação (CA); c) solicitar a renovação do Certificado de Aprovação (CA) 
quando vencido o prazo de validade estipulado pelo órgão nacional 
competente em matéria de segurança e saúde do trabalho; d) requerer novo 
Certificado de Aprovação (CA) quando houver alteração das especificações 
do equipamento aprovado; e) responsabilizar-se pela manutenção da 
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qualidade do EPI que deu origem ao certificado de aprovação – (CA); f) 
comercializar ou colocar á venda somente EPI, portador de Certificado de 
Aprovação (CA); g) comunicar ao órgão nacional competente em matéria de 
segurança e saúde no trabalho qual quer alteração dos dados cadastrais 
fornecidos; h) comercializar o EPI com instruções técnicas no idioma 
nacional, orientando sua utilização, manutenção, restrições e demais 
referências ao seu uso; i) fazer contar do EPI o número do lote de fabricação; 
j) providenciar a avaliação da conformidade do EPI no âmbito do Sistema 
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (SINMETRO), 
quando for ocaso e h) fornecer as informações referentes os processos de 
limpeza e higienização de seus EPI, indicando quando for o caso, o número 
de higienização acima do qual é necessário proceder á revisão ou á 
substituição do equipamento (BRASIL, 2012). 

 

As citações apontam a relevância do cumprimento das Normas 

Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho, onde todas as atividades devem 

ser planejadas e executadas com segurança visando à prevenção de acidentes, pois, 

estes se apresentam como fatores extremamente negativos para a empresa, para o 

trabalhador acidentado e para a sociedade. A seção a seguir registra a relevância da 

utilização dos EPIs por parte de colaboradores. 
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5.1 NORMA REGULAMENTADORA 17 - NR-17  

Conforme a Norma Regulamentadora nº 17 (2007), ela propõe medidas que 

ajustem as condições de trabalho ao colaborador, gerando mais conforto, melhor 

desempenho e segurança no ambiente de trabalho. Para que seja avaliada o ajuste 

das condições de trabalho aos colaboradores, é necessário o uso da análise 

ergonômica do trabalho abordando as condições da empresa.  

Segundo Grandjean (1998), A aplicação da ergonomia no ambiente de trabalho 

é constituída pelas seguintes etapas: concepção do programa de ergonomia, 

conscientização dos funcionários e correção do programa de ergonomia. Na 

concepção do programa de ergonomia são baseados na observação dos riscos 

ergonômicos e análises de como o programa pode reduzi-los, na conscientização dos 

funcionários é quando há a necessidade de treinamentos para os colaboradores da 

empresa de modo que os mesmos tenham noção em relação aos riscos ergonômicos 

e como podem se prevenir, já na correção do programa de ergonomia, o foco é no 

aperfeiçoamento do programa e nas correções dos erros. 

Segundo a Norma Regulamentadora nº 17 – NR- 17 (2007) esta norma é 

marcante, porque permite maior consciência com a saúde do colaborador e é muito 

importante para que os empreendedores compreendam os riscos, desconforto e 

algumas das causas do baixo rendimento dos colaboradores, portanto, a desrespeito 

a NR – 17 não é interessante para o colaborador e nem para o empregador. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para nós, país que ainda busca o caminho do desenvolvimento industrial e uma 

maior qualificação de nossa mão de obra, a ergonomia ainda caminha na direção da 

ampliação de seus conceitos. Muitos desconhecem suas ferramentas científicas. Para 

nós, engenheiros da produção, cabe a missão, entre tantas outras, a difusão dos 

instrumentos da ergonomia em nosso dia a dia.  

 

A ergonomia melhora a qualidade de vida e promove uma maior produtividade, 

e o Brasil que tem todos as dádivas da natureza e de seu povo talhado no esforço de 

progresso e trabalho precisa da ergonomia em nossa realidade. Para atingir estes e 

outros objetivos, algumas mudanças nos hábitos profissionais. Imobiliário e 

equipamentos ergonômicos, carga horária adequada a atividade, ginástica laboral, 

evitar passar horas na mesma posição, cuidados com a iluminação no ambiente de 

trabalho e pausas ai longo do dia. 

 

Não temos todas as respostas, até mesmo porque a ergonomia é uma ciência 

que ainda busca seu espaço entre a realidade do nosso dia a dia, mas temos todas 

as condições objetivas para implantação em vários campos da vida de nossa gente, 

seja na produção seja em nossa vida diária, em nosso emprego ou em nossa família. 

Ergonomia pode ajudar e muito na melhoria da qualidade de vida da nossa gente.  
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