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ERGONOMIA 
 

O Ministério do Trabalho e Previdência Social instituiu em 23 de novembro de 1990, atra-

vés da  Portaria nº 3.751, a Norma Regulamentadora 17, que trata especificamente sobre 

a ergonomia. “Esta norma visa estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das 

condições de trabalho às características fisiológicas dos trabalhadores, de modo a       

proporcionar um máximo conforto, segurança e desempenho eficiente.”  
 

Esta norma abrange aspectos relacionados ao levantamento, transporte e descarga de ma-

teriais, ao mobiliário, aos equipamentos e às condições ambientais do  posto de trabalho e 

à própria organização do trabalho.  
 

POSTO DE TRABALHO  

• Sempre que o trabalho puder ser executado na 

posição sentada, o posto de trabalho  deve ser 

planejado ou adaptado para esta posição.  

• Para as atividades em que os trabalhos devam 

ser realizados sentados, a partir da análise ergo-

nômica do trabalho, poderá ser exigido suporte 

para os pés, que se adapte ao comprimento da 

perna do trabalhador.  

• Os assentos utilizados nos postos de trabalho 

devem atender aos seguintes requisitos mínimos 

de conforto:  
 

A) Altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;  

B) Características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;  

C) Borda frontal arredondada;  

D) Encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região lombar.  
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       TIPOS DE ERGONOMIA CEREST-MS 

Ergonomia Física: está relacionada com às caracte-

rísticas da anatomia humana, antropometria, fisiologia e   
biomecânica em sua relação a atividade física. Os       
tópicos relevantes incluem o estudo da postura no tra-
balho,   manuseio de materiais, movimentos repetitivos, 
distúrbios músculos-esqueléticos relacionados ao traba-
lho,   projeto de posto de trabalho,  segurança e saúde.  

Ergonomia Cognitiva: refere-se aos processos     

mentais, tais  como percepção, memória, raciocínio e 
resposta motora conforme afetem as interações entre 
seres humanos e outros elementos de um sistema. Os 
tópicos relevantes incluem o estudo da carga mental de trabalho, tomada de decisão, desem-
penho especializado, interação homem computador, stress e treinamento conforme esses se 
relacionem a projetos envolvendo seres humanos e sistemas.  

Ergonomia Organizacional: refere-se à otimização dos sistemas sócio técnicos, incluin-

do suas estruturas organizacionais, políticas e de processos. Os tópicos relevantes incluem   
comunicações, gerenciamento de recursos de tripulações, projeto de trabalho, organização 
temporal do trabalho, trabalho em grupo, projeto participativo, novos paradigmas do       
trabalho, trabalho cooperativo, cultura organizacional, organizações em rede, tele-trabalho 
e  gestão da qualidade.  

Aconteceu em Agosto de 2015:  

A Caravana da Saúde continua sua missão de promover o aumento da oferta de atendimento 

e redução das desigualdades e realizou  ações de   assistência, vigilância, promoção e preven-

ção na microrregião de Nova Andradina.  
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