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O que é Ergonomia?

“É a ciência que se preocupa em
projetar os objetos que as pessoas
usam a fim de que essas e os
objetos possam interagir do modo
mais eficiente e seguro”.mais eficiente e seguro”.

"A Ergonomia é o estudo da
adaptação do trabalho ao homem"
(IIDA,1990).



ERGONOMIA 

� “Estudo das atividades humanas em termos de
esforço físico, intelectual, relacionamento e
dedicação” (Primeira definição proposta por
Wojciech Jastrzebowski, em 1857).

� A palavra ergonomia vem do grego, no qual ergo� A palavra ergonomia vem do grego, no qual ergo
significa trabalho e nomos, leis naturais.

� Em 1947 foi formada a primeira sociedade
ergonômica do mundo, nomeada Ergonomics
Research Society, ou seja, Sociedade de
Pesquisa Ergonômica, criada por cientistas
ingleses e americanos, que teve como inspiração
salvar a vida de pilotos treinados.



OBJETIVOS DA ERGONOMIA

�Modificar o processo do
trabalho para adequar àstrabalho para adequar às
características, habilidades e
limitações das pessoas.



Ergonomia e Saúde

�A ergonomia observa as condições gerais
de trabalho, tais como:

�psicossocial,

� postura,

� levantamento e transporte de carga.



� No final do século XIX, inicio do século XX, a
primeira publicação sobre ergonomia foi abordada
por F. W. Taylor como estudo de rendimento
fisiológico com equipamentos que permitiam a
mensuração do desempenho físico humano.

� No Brasil a ergonomia teve berço universitário,
sendo o pioneiro no ramo o professor Sérgio Kehl, dasendo o pioneiro no ramo o professor Sérgio Kehl, da
USP, no curso de Engenharia de Produção, o qual
abordou o tópico homem e produto.

� A NR-17 é uma Norma Regulamentadora do
Ministério do Trabalho e Emprego específica para
Ergonomia, criada em 23 de novembro de 1990
pela Portaria nº 3.751.



POSTURAS

Não existe nenhuma postura fixa que seja adequada. É recomendada a alternância, sendo o mais

indicado, a mudança constante. A postura do corpo é compreendida como o arranjo relativo

entre as partes que compõem este corpo. A BOA postura é aquela que se caracteriza pelo

EQUILÍBRIO entre os diversos segmentos corporais estruturais (ossos e músculos, de modoEQUILÍBRIO entre os diversos segmentos corporais estruturais (ossos e músculos, de modo

geral), protegendo o organismo contra agressões e deformidades. Na BOA postura, portanto, as

estruturas orgânicas desempenham suas funções de modo eficiente. A MÁ postura pode ser

conceituada como aquela em que há DESEQUILÍBRIO entre aquelas partes do corpo e também

na qual o relacionamento entre as estruturas é ineficiente, induzindo o organismo à agressões e

lesões diversas, localizadas ou generalizadas.



Postura

Posturas inadequadas causam, de
início, apenas sensações de
desconforto, em médio e longo prazo
podem desencadear lesões
musculares, inflamações nos tendõesmusculares, inflamações nos tendões
e desgaste nas articulações,
provocando afastamento do trabalho.

Porque desaprendemos a postura 
correta ? 



POSTOS DE TRABALHO

� A acessibilidade também é um item importante. É
necessário ressaltar que o mobiliário deve ser adaptado às
características dos trabalhadores e à natureza das tarefas.

� Os equipamentos dos postos de trabalho precisam ser
adequados.adequados.

� Assim sendo, o mobiliário influi no desempenho, segurança,
conforto, na prevenção de alterações posturais, dores e
possível instalação de patologias, apresentando relação
direta com a produtividade.

� As condições ambientais deveriam proporcionar acima de
tudo o conforto no ambiente de trabalho.



CONDIÇÕES DE TRABALHO

� As queixas mais freqüentes a respeito das

condições de trabalho foram o esforço físico

(trabalho em pé, escrita no quadro negro, subir e

descer escadas), bem como a exposição ao pó do

giz, ritmo acelerado de trabalho, ambiente

intranqüilo e estressante.

� As condições ambientais deveriam proporcionar

acima de tudo o conforto no ambiente de trabalho.

� Os equipamentos dos postos de trabalho precisam

ser adequados.



� Quando permanecer na posição sentada
mantenha toda a coluna encostada.

Não avance o tronco para frente e evite
cruzar as pernas.

Os pés devem sempre

estar apoiados no chão,estar apoiados no chão,

ou com um suporte.

Revezar a postura em pé
com a postura sentada
e não ficar apoiado sempre
na mesma perna.



�Abaixar-se corretamente, dobrando os
joelhos, quando for pegar algo no
solo. Cuidado com o peso e a quantidade
de materiais que carrega durante o dia



� Cuidado com a quantidade de materiais que

carrega durante o dia, a sobrecarga pode

provocar escolioses, dores lombares, nos

ombros e tensão cervical.

Procure deixar os

materiais o mais próximo

possível ou distribuí-lo

para transportá-lo.



A  aplicação dos princípios 
ergonômicos traz benefícios 

importantes à saúde:

� Menor risco de acidentes de trabalho;
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� Menor taxa de absenteísmo (falta ao

trabalho);

� Promoção de melhor qualidade de vida;

� Menor risco de lesões ocupacionais.



Consequências de posturas     
incorretas

�Dores musculares no pescoço, nas costas, 
nos braços;

�Sensação de cansaço;
�Irritabilidade; 
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�Irritabilidade; 
�Dormências e formigamentos;
�Edemas;
�Diminuição na produtividade;
�Falta de concentração;
�Outros problemas de saúde.



Problemas causados 

pela posição de ficar em pé :

�Varizes

�Dores nas costas, entre outros,

�Dor no ombro como possível agravo à�Dor no ombro como possível agravo à
saúde causada por uma postura corporal
que é a do professor permanecer um
tempo excessivo com o membro superior
elevado acima da cabeça escrevendo no
quadro negro.



Orientações Gerais

� Praticar atividades físicas regularmente;

� Evitar a obesidade e o tabagismo;

� Utilizar posições, colchões e travesseiros adequados para

dormir;

� Utilizar de vestimentas e calçados adequados à atividade;� Utilizar de vestimentas e calçados adequados à atividade;

� Evitar a utilização de mobiliários e equipamentos improvisados;

� Evitar a utilização de cadeiras infantis para acesso de materiais

em armários;

� Evitar os excessos de sobrecarga de materiais. É melhor fazer

duas viagens do que forçar a coluna. Dê preferência ao carrinho

na hora de carregar livros e outros materiais para a sala de aula.

Obrigado !


