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ERGONOMIA – CIÊNCIA DO CONFORTO

 Ergonomia é uma palavra de origem grega.

Ergon=trabalho  //  Nomos = regras/lei 

 É uma ciência multidisciplinar que envolve aspectos

ligados a anatomia, biomecânica, fisiologia,

antropometria, etc...

 Definição: estudo entre o homem e o seu trabalho,

equipamentos e meio ambiente.



 Não é o trabalhador que tem que se adaptar às

condições de trabalho, mas as condições de trabalho

que devem se adaptar ao trabalhador, não somente às

questões físicas, mas às suas características

psicofisiológicas, como atenção, estresse, pressão por

resultado, dentre outras.

 Tríade básica da ergonomia:

 - Conforto, Segurança e Eficiência!



EXEMPLOS!



NORMAS DE ERGONOMIA E O MINISTÉRIO

DO TRABALHO

o A NR-17 (Ergonomia) do Ministério do Trabalho e Emprego é

regulamentada pela Portaria Nº 3.214, de 08 de Junho de 1978,

que aprova as NRs do Capítulo V, Título II, da Consolidação das

Leis do Trabalho – CLT, relativas à Segurança e Medicina do

Trabalho.

 OBJETIVOS:

1. Humanização do trabalho;

2. Melhoria da produtividade (o trabalho específico; o

ambiente; a tarefa, a jornada de trabalho; o horário de

trabalho; salários)...



RISCO ERGONÔMICO

 É altamente recomendável a realização da Análise

Ergonômica do Trabalho – AET. E assim, proporcionar

aos trabalhadores um maior bem estar, segurança e

saúde no trabalho,



ERGONOMIA X MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

 Segundo a norma regulamentadora 12 – 12.96, os aspectos ergonômicos

da NR-12 são obrigatórios para todos equipamentos e máquinas

operados, esta exigência começou desde dezembro de 2010, onde foi

necessário levar em consideração características antropométricas dos

trabalhadores.

 Principais requisitos ergonômicos relacionados a máquinas e

equipamentos definem que as máquinas e equipamentos devem ser

projetados, construídos e mantidos com observância aos seguintes

aspectos:

 Atendimento da variabilidade das características antropométricas

dos operadores;

 • Respeito às exigências posturais, cognitivas, movimentos e esforços

físicos demandados pelos operadores.



 Padrões posturais na operação dos equipamentos: Ou

seja, se o equipamento exigir força excessiva, terá de

possuir algum sistema auxiliar que evite a sobrecarga do

trabalhador.

 Painéis de comandos;

 Alavancas e pedais;

 Assento;

 Iluminação;

 Entre outros....

CARACTERÍSTICA NA ERGONOMIA 
DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS



EXEMPLOS!



PRINCIPAIS VANTAGENS DA APLICAÇÃO

DA ERGONOMIA.
 Quanto mais ergonômico o equipamento, menor o esforço

exigido e menores as chances de um impacto negativo na saúde

do trabalhador, portanto, melhoria da qualidade técnica nas

atividades realizadas e redução do absenteísmo;

 Promoção de um clima organizacional mais sadio;

 É possível perceber portanto, sem precisar fazer muitas contas,
que investir um pouco mais em máquinas mais modernas e com
projetos ergonômicos é uma estratégia inteligente e fator decisivo
na escolha do fornecedor de equipamentos;

 Prevenção de avarias (danos) em máquinas e equipamentos.



APRESENTAÇÃO PESSOAL

- Fisioterapeuta formada pela UNIMEP (Universidade Metodista de Piracicaba –

1998).

- Pós graduada em Fisioterapia Desportiva pela UNIMEP (Universidade

Metodista de Piracicaba – 1999).

- Pedagoga formada pela ULBRA (Universidade Luterana do Brasil – 2011).

- MBA em gestão Escolar – ESALQ/USP – 2017.

- Professora de Ergonomia, Anatomia e Patologia na Escola Técnica Evolut.

- Fisioterapeuta da empresa A&LIMA.

- Fisioterapeuta à domicílio.
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