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“Onde houver gente, ali deveria haver uma base 

sólida de ergonomia.” (Hudson de Couto Araújo) 

 



 

RESUMO 

 

A ergonomia é um assunto de extrema importância nos dias de hoje, principalmente porque 

neste mundo cada vez mais globalizado e com crescentes empresas sendo fundadas ou 

expandidas, a demanda por áreas de trabalho corporativas nunca foi tão grande. Houve o 

tempo em que as empresas priorizavam apenas a produtividade sem levar em conta o fator 

humano, que era, é e sempre será o elemento mais importante dentro da estrutura de uma 

corporação. Os grandes centros comerciais e de negócios ao redor do mundo se consolidam 

cada vez mais. Para acompanhar esta evolução é trivial que questões de conforto ambiental e 

melhoria nos espaços de trabalho evoluam junto, criando sinergia entre segurança, qualidade e 

produtividade. É com base nesta aliança tripartite, também conhecida como sistema de gestão 

integrada, que se visualiza hoje ser a base estratégica de qualquer empresa em nosso tempo. 

Este trabalho mostra uma visão um tanto abrangente de como está se dando a aplicação das 

teorias ergonômicas no mundo empresarial. 

Palavras-chave: ergonomia. conforto ambiental. espaços corporativos. doenças ocupacionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Nowadays ergonomics is a major of main importance, specially because in this globalized 

world and with the increasing of established or expanded companies, the demand for 

corporative areas is bigger than ever. There was the time that the companies prior to the 

production, the human being were not the most important element in a company. The big 

commercial and business-oriented cities around the world are consolidating more and more. 

To follow this evolution it is trivial put the environment comfort and improvement of 

workspaces growing together, creating synergy between security, quality and productivity. 

With this three point-of-view basis known as Integrated Systems Management is the strategy 

basis of any company of our time. This work aims to show a quite vision of how the 

ergonomic theory in the business world is being applied. 

Key words: ergonomics. environment comfort. corporate offices. occupational diseases. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A sempre crescente demanda por áreas de escritórios em grandes metrópoles 

como São Paulo acaba, de certa forma, comprometendo parte da qualidade de vida geral da 

população. Muitas vezes por necessidade, as pessoas aceitam trabalhar em escritórios e 

espaços corporativos de condições questionáveis, tanto estéticas, mas principalmente 

funcionais. É de suma importância o trabalho de um higienista ambiental ou engenheiro de 

segurança do trabalho para buscar soluções juntamente com os gestores para uma melhora do 

ambiente de trabalho sob o ponto de vista da engenharia de segurança do trabalho, mais 

precisamente sobre os aspectos ligados a ergonomia, o que leva a uma sensível melhora da 

produtividade e qualidade. 

Segundo Andrade (2007), há uma estreita relação entre produtividade e 

qualidade do ambiente de trabalho. É uma evolução que ainda não acabou e, provavelmente 

não acabará cedo: “Desde Taylor os ambientes de trabalho são o reflexo da organização 

estratégica da empresa [...].” e continua (Andrade, 2007) “A relação entre subordinado e 

empregador era servil [...]. Nos últimos 100 anos, paulatinamente, foi reconhecida a 

importância da saúde ocupacional para o desenvolvimento das atividades no trabalho e foram 

mudadas as políticas públicas [...]”. Hoje o ambiente de trabalho deve seguir alguns 

parâmetros como Normas Gráficas (ABNT, por exemplo) e regulamentações do MTB 

(Portaria 3214/78 – normas regulamentadoras), o que, em teoria, sana grande parte da 

problemática do conforto e de segurança. Mas, como já foi mencionado estamos em uma 

constante evolução e pode ser que amanhã tenhamos novos desafios em cima de novas formas 

de desenvolvimento do trabalho em escritório. 

O foco principal do trabalho é expor às questões ligadas a ergonomia em um 

ambiente de trabalho típico corporativo, levando em conta todas as variáveis que fazem com 

que o espaço seja adequado. Análise do posto de trabalho para computadores, iluminância, 

climatização, e quais os tipos de problemas podem surgir destes, como surgimento de L.E.R. / 

D.O.R.T. e lombalgias. O MTB, através das normas regulamentadoras disponibiliza algumas 

documentações e procedimentos que minimizam as doenças ocupacionais, como laudos 

ergonômicos e programas de operação, manutenção e controle. Se seguidos à risca tornam-se 

ferramentas bastante eficazes. 

A ergonomia pode ser definida como o estudo dos aspectos e especificidades 

do trabalho e sua relação com o conforto e bem-estar do trabalhador. Trata dos fatores ligados 



 

a posturas, movimentos e ritmos determinados pela atividade, e no seu conteúdo, nos aspectos 

físicos e mentais. A análise de um determinado trabalho não se restringe apenas à ergonomia, 

mas também a outros fatores organizacionais, que irão variar de acordo com a cultura da 

empresa. O objetivo principal de toda intervenção ergonômica é a proposição de melhorias 

nas condições de trabalho visando o conforto e o bem-estar do operador, a partir de uma 

análise da atividade. As soluções sob o ponto de vista da ergonomia podem ser diversas: 

especificações de cadeiras, determinadas alturas de mesas, bancadas, iluminação do local, 

melhoria dos níveis de ruído, mudanças na hierarquia de funções, enfim. A ergonomia é muito 

ampla e aborda muitos aspectos do trabalho e pode propor diversas adequações. É através 

destas adequações que se pretende chegar a um trabalho mais confortável e que não venha 

constituir nenhum tipo de risco ao trabalhador (Maciel, 1996). 

Em paralelo às indagações sobre ergonomia, outra questão sempre em pauta é a 

da acessibilidade universal às áreas de trabalho. Este tema vem ganhando notoriedade após o 

governo propor alguns incentivos fiscais para as empresas que contratarem portadores de 

necessidades especiais e faz com que as que aderem a tais contratações sejam bem vistas tanto 

no mercado de trabalho, quanto no mercado acionário. Também está alinhada com as teorias 

de empresas socialmente responsáveis e sustentáveis (não só formalmente, mas também 

economicamente). 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

A fim de obter um ambiente corporativo de escritório ergonomicamente 

correto, serão avaliados os Serviços Especializados em Segurança e Medicina do Trabalho 

previstos nas Normas Regulamentadoras da Portaria 324/78 do Ministério do Trabalho e na 

Norma Brasileira 15127 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que trata 

especificamente dos requisitos ergonômicos. A idéia é desenvolver uma avaliação das 

influências sobre o desenho final de um escritório e as possíveis melhorias que podem ser 

conquistadas. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Segundo Kliemann, Soares, Merino e Borba (2006) “Atualmente passamos 

mais tempo nos locais de trabalho [...] e o rendimento das atividades realizadas está 

diretamente relacionado com o conforto proporcionado por estes ambientes”. Somente 



 

baseados neste trecho já poderíamos justificar a importância de organizarmos todos os 

instrumentos previstos em norma para garantir a integridade do trabalhador e, por que não a 

qualidade também. 

A informalidade no mercado de trabalho é uma dura realidade, e isto se reflete 

em qualidade dos espaços de trabalho, muitas vezes em micro escritórios onde se trabalha em 

espaços improvisados e, conseqüentemente, potencialmente danosos à integridade física do 

trabalhador. Grandes corporações terceirizam áreas inteiras que não são o seu core business, o 

que às vezes leva a abertura de uma nova empresa às pressas, a fim de suprir uma demanda 

imediata. Como podemos humanizar estes ambientes? Aplicando as ferramentas previstas em 

normas e começar a buscar um controle maior sobre estas questões. 

Em algumas grandes empresas, não há uma cultura consolidada voltada às 

questões de segurança, ergonomia e salubridade para os ambientes de trabalho. Muitas vezes é 

necessária a intervenção e acompanhamento de um fiscal para que a situação se regularize. A 

tabela de Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) às vezes é o que força 

(bem ou mal) a empresa a implantar um departamento de Segurança e Engenharia na 

corporação. É preciso mostrar ao gestor ou empresário a real importância estratégica do uso 

correto das ferramentas que dispõe a Portaria 3214/78 do MTB para a melhoria de seu 

negócio. 

 

1.3 METODOLOGIA 

 

O método a ser empregado será o interpretativo, com procedimento de análise 

ao material de pesquisa (livros, artigos, citações, normas técnicas, normas regulamentadas) 

para reflexões críticas e tentar chegar a uma conclusão coesa. Além de um estudo de caso 

simplificado em escritório regional para a América Latina de transnacional norte-americana 

do setor industrial. Em cima deste estudo, é proposto um laudo ergonômico, a fim de apontar 

os riscos e a melhores formas para corrigi-los. 

O estado-da-arte do tema da monografia não se resume a publicações técnicas 

como as revistas Proteção e Téchne, por exemplo. Possui uma estreita ligação com as 

publicações de arquitetura e como os layouts podem se tornar funcionais e atrativos para os 

funcionários a fim de melhorar a qualidade de vida e, conseqüentemente melhorar a produção. 

Obviamente o foco do trabalho é a fundamentação técnica sobre ergonomia, mas não 

podemos deixar de citar algumas teorias sobre o desenho dos escritórios e a arquitetura 



 

envolvida, pois tanto ergonomia quanto arquitetura, neste caso, são ferramentas para 

otimização de produtividade.  

Ainda sobre arquitetura, publicações nacionais como as revistas Projeto e AU 

periodicamente publicam projetos de espaços corporativos que aliam forma e funcionalidade 

no que diz respeito a saúde ocupacional e ergonomia. 

Serão analisadas as seguintes leis e normas do MTB e ABNT: Portaria 3214/78 

Regularização das Normas Regulamentadoras de Engenharia de Segurança do Trabalho. NR 

4: Serviços Especializados em Segurança e Medicina do Trabalho; NR 5; Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes; NR 7: Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional; NR 9: 

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais; NR 17: Ergonomia; NBR 15127-2004: Corpo 

humano – Definição de medidas; Lei federal n. 6514, de 22 de Dezembro de 1977. 

 

1.4 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Sobre a evolução da teoria por trás da ergonomia, segundo Rocha e Silva 

(2006) “A ergonomia nasce da constatação de que o homem não é uma máquina como as 

outras”. Ainda segundo Rocha e Silva (2006) até o século XV pensa-se no homem como o 

centro no universo e a igreja proibia rigorosamente a dissecação de cadáveres para seu estudo. 

Após a constatação por Galileu de que o planeta Terra não era o centro do universo, 

começaram todos os questionamentos que levaram a evolução do ser humano até os dias de 

hoje. “Com o desenvolvimento de engenhos mecânicos [...] é quase inevitável que o 

funcionamento do corpo humano seja estudado do ponto de vista mecânico [...] e é concebido 

como um engenho mecânico transformador de energia”. 

Claramente há duas correntes de pensamento dentro da ergonomia. A corrente 

produtivista, que trabalha para adaptar os meios de produção ao ser humano e a corrente 

higienista, que visa buscar os riscos inerentes aos meios e produção e a eliminação dos 

mesmos. A busca incessante pela melhoria dos meios de produção faz com que este tema seja 

um dos mais freqüentemente atualizados na área de segurança ocupacional (Rocha e Silva, 

2006). 

Falando agora mais especificamente das regulamentações federais, a NR17, 

que trata da ergonomia foi criada em 1987, diante das estatísticas que mostravam numerosos 

casos de distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. O Sindicato dos Empregados 

em Empresa de Processamento de Dados, então, fizeram contato com a DRT de São Paulo 

buscando recursos para prevenir tais doenças. Foi montada uma equipe composta por agentes 



 

fiscais do MTE e representantes sindicais. Várias empresas foram analisadas e em sua grande 

maioria foram constatadas as presenças de fatores que sabidamente contribuíam para o 

aparecimento de tais distúrbios. Havia legislação para regulamentar apenas índices de 

iluminância, ruídos e temperatura, mas não existia nenhuma regulamentação para exterminar 

as causas dos problemas ligados à ergonomia e produção. Pelo contrário, eram pagas 

bonificações por produção, inexistência de pausas e nenhuma restrição para trabalho em horas 

extraordinárias. E meados de 1989 a SSMT solicitou á equipe de fiscalização das empresas de 

processamento de dados que redigisse uma nova versão da NR17, contemplando as sugestões 

solicitadas. Mas a publicação da mesma só foi executada no final de 1990, e acabou não 

contemplando todos os itens desejados, mas mesmo assim foi uma grande evolução (Rocha e 

Silva, 2006). Ainda segundo os autores,  o país que é o benchmark em regulamentações em 

ergonomia e a França, com a AFNOR-Ergonomie, de 1986.  

Sobre definições e teorizações sobre o tema, segundo Barros (1996) a palavra 

Ergonomia vem da junção das palavras em grego Ergos (trabalho) e Nomos (leis) e, portanto 

pode ser definida como o conjunto de leis que regem, ou deveriam reger o trabalho. Mas esta 

definição é demasiadamente reduzida. Há definições mais detalhadas e mais atuais sobre este 

campo de estudo. Por exemplo, para a Ergonomics Research Society da Grã Bretanha a 

ergonomia é o estudo do relacionamento entre o homem e seu trabalho, equipamento e 

ambiente e particularmente a aplicação dos conhecimentos de anatomia, fisiologia e 

psicologia na solução dos problemas surgidos deste relacionamento. 

Continuando em Barros (1996) entende-se ergonomia com a ciência que estuda 

as relações do Homem com o meio ambiente físico no qual está inserido, considerando as 

relações psicossomáticas desenvolvidas por ele dentro e fora do ambiente de trabalho, bem 

como caracterizada a visão multidisciplinar da ergonomia que deve objetivar a melhoria da 

segurança, do grau de satisfação e do bem estar do homem em atividade, que 

conseqüentemente gerará a melhoria continuada da qualidade, da produtividade e da 

competitividade do trabalho por ele desenvolvido. 

Há também uma importante ligação entre ergonomia e design, pois, claro, todo 

posto de trabalho e ferramenta utilizada, por mais elegante e bonita que possa ser, com certeza 

antes de tudo para sua concepção deve ser levado em conta os aspectos ergonômicos e de 

usabilidade. Como podemos observar em grandes espaços corporativos contemporâneos, há 

uma grande preocupação para ser atraente, até por uma questão mercadológica. Mas os 

maiores projetistas deste tipo de arquitetura (Athié/Wohnrath Arquitetura Corporativa, Edo 

Rocha Espaços Corporativos, Piratininga Arquitetos, Aflalo e Gasperini Arquitetos 



 

Associados, etc.) sempre procuram levar em conta os aspectos ergonômicos e funcionais 

também. Quando a empresa faz um investimento em um novo espaço corporativo, sempre 

deseja que todas as vertentes estejam inseridas: o design arrojado, a máxima funcionalidade e 

flexibilidade e a maior ergonomia possível. 

Deixando um pouco de lado esta teorização sobre arquitetura e ergonomia e 

voltando à questão das legislações federais, a tabela da Classificação Nacional de Atividades 

Econômicas foi redimensionada recentemente, no dia 21 de novembro de 2008, o que também 

pode ajudar a melhorar os núcleos gestores em Segurança e Saúde Ocupacional dentro das 

empresas em geral (IBGE). Com este fato consumado, diversas empresas estão tendo que se 

adequar, pois em alguns casos agora se exige que certas empresas que antes não eram 

obrigadas a contratar engenheiros de segurança, médicos do trabalho e até enfermeiros do 

trabalho agora devem o fazer, o que é muito bom, pois faz com que as problemáticas de 

segurança e medicina ocupacional sejam mais vistas dentro das empresas e sejam 

incorporadas às culturas corporativas. 

Como pudemos observar no desenvolvimento desta revisão, o tema é atual, 

amplo e com pontos de vista variados. Com resolvemos dar um foco em escritórios e 

corporações poderemos nos aprofundar um pouco mais em alguns itens mais específicos. Já 

evoluímos muito desde o surgimento do questionamento sobre ergonomia. Evoluímos 

bastante recentemente, como trata o texto de Rocha e Silva (2006), Kliemann, Soares, Merino 

e Borba (2006), Barros (1996), Couto (1995 e 2007) entre outros analisados. Nossa 

expectativa quanto ao desenvolvimento deste trabalho é que consigamos afirmar ainda mais a 

importância da ergonomia em nossas vidas profissionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Segundo Couto (1995) “A ergonomia é um conjunto de ciências e tecnologias 

que procura a adaptação confortável e produtiva entre o ser humano e seu trabalho [...] 

procurando adaptar as condições de trabalho às características do ser humano.” Assuntos 

relacionados a ergonomia são relativamente novos, embora o termo tenha sido criado no 

século retrasado, apenas no início do século XX iniciou-se a discussão em âmbito mais 

prático. Seus paradigmas deram início na mudança da escola de arquitetura francesa, onde 

começou a se pensar conceitos de ergonomia e aplicá-los nos interiores de edifícios e 

construções. 

Esta aplicação prática de conceitos de ergonomia como vemos hoje é 

extremamente recente, ergonomia consolidada no trabalho começa a partir da década de 50 do 

século passado. Para melhor assimilação dos conceitos, vemos como necessário traçar um 

paralelo com a história do trabalho. 

Em meados de 1770 houveram três fatos marcantes que transformaram a  

organização do trabalho: a máquina de fiar, o tear mecânico e a máquina à vapor. Obviamente 

em paralelo a estes inventos começam a aparecer os primeiros problemas ligados a qualidade 

e conforto no trabalho. Na realidade, naquela época ainda não havia uma preocupação real em 

cima destes problemas. 

No século XIX deu-se início a massificação da revolução industrial, 

começando na Inglaterra e depois se espalhando por toda a Europa e Estados Unidos. Neste 

tipo de organização privilegiavam-se as máquinas ao invés do ser humano, que era visto como 

uma máquina hiper produtiva, já que em função do uso de novas aparelhagens era possível 

produzir muito mais e muito menos tempo. Esta situação (absurda se pensada nos dias de 

hoje) foi o estopim para a consolidação do Manifesto Socialista e Karl Marx e Friedrich 

Engels. 

Com o início do século XX surge uma das figuras mais polêmicas da história 

do trabalho: Frederick Winslow Taylor, que com suas teorias sobre racionalização e filosofias 

gerenciais deu origem a uma das mais fortes correntes administrativas, chamada de 

“Taylorismo”, no qual busca a melhora da produtividade eliminando tempo desnecessários e 

ociosos, movimentos e especializando os trabalhadores ao máximo para maximizar a 

produção. 

Neste início de século XX até por volta da década de 40 foi observada uma 

segunda revolução industrial, com Henry Ford e o “Fordismo”, onde foi proposta uma 



 

máxima aplicação dos conceitos do “Taylorismo”. Foram criados mecanismos como a linha 

de produção, as posições fixas dos trabalhadores (o produto vinha até eles e não o contrário) e 

a produção em série. Todo este conceito aplicado resultou em uma enorme economia de 

verbas e a produção em altíssima escala. Muitos destes conceitos que começaram nas fábricas 

da Ford em Detroit são, de certa forma, utilizados até hoje em linhas de produção de qualquer 

tipo de bem de consumo. Mas em detrimento desta produtividade algumas pessoas ficaram 

fora do perfil exigido para o trabalho. Mulheres e pessoas acima de 40 anos simplesmente não 

conseguiam participar, pois naquela época pensava-se que era necessário que o homem se 

adaptasse ao trabalho, e não o contrário. 

 

 

Figura 01 - Exemplo das linhas de produção baseadas nos conceitos do Taylorismo 

Fonte: Compton’s NewMedia 

 

Com o passar do século os países que melhor desenvolveram os conceitos de 

produtividade e racionalização do trabalho de escritório e produção exportaram estas idéias e 

tecnologias para países ainda não desenvolvidos, o que os transformaram nos chamados 

países de primeiro mundo (nome dado aos países desenvolvidos e industrializados na época 

da chamada guerra fria). (Couto, 1995) 

Ainda segundo Couto (1995) com o projeto da cápsula espacial elaborada pela 

NASA em meados da década de 60 do século passado, começou a se pensar ergonomia 

contemporânea, levando em conta os dados antropométricos a fim de adaptar as condições de 

trabalho ao ser humano e não mais o contrário. “[...] nascia assim o conceito [...] um conjunto 

de ciências e tecnologias que procura [...] um ajuste confortável e produtivo entre ser humano 

e trabalho, adaptando as condições de trabalho às características do ser humano.” 

 



 

 

2.1 ERGONOMIA ABORDADA NOS DIAS DE HOJE 

 

A ergonomia hoje está aplicada em praticamente todas as áreas e lugares que 

conhecemos: no trabalho, nos meios de transporte, no desenho urbano, em nossas casas. A 

interação de espaços e objetos com o ser humano deve ser feita da forma mais confortável e 

adequada possível. Mas, com certeza a área que mais evoluiu nos últimos séculos foi no 

trabalho. Para Couto (1995) esta área, que é estudada neste trabalho, pode ser dividida em 

cinco segmentos distintos: 

O primeiro é a ergonomia na organização do trabalho pesado, onde se planeja o 

sistema de trabalho em atividades fisicamente pesadas para que não sejam fatigantes. 

Também se leva em conta as temperaturas neste ambiente de trabalho. 

O segundo é a biomecânica aplicada ao trabalho, onde se estuda os 

movimentos humanos levando em conta a mecânica. Trata-se da maior área para aplicação 

prática visto que possuímos uma infinidade de postos de trabalho e cada um deles deve ser 

estudado separadamente a fim de buscar um maior conforto. É estudada a coluna vertebral 

para prevenção de lombalgias, posturas no trabalho e a prevenção da fadiga, a mecânica dos 

membros superiores e as causas de tenossinovites e os trabalhos na posição sentada. 

A terceira macro área é a adequação ergonômica geral do posto de trabalho, 

onde são aplicados  os conhecimentos sobre antropometria e suas medidas padronizadas de 

acordo com a maioria da população para poder se chegar a uma adaptação que atenda o maior 

número possível de pessoas sem a necessidade dispositivos para ajustes. 

O quarto campo ode estudo trata a prevenção da fadiga no trabalho onde se 

tenta entender o que leva um trabalhador a apresentar sintomas de fadiga e onde se pesquisa 

formas e regras capazes de diminuir ou compensar tais sobrecargas. 

E finalmente o quinto e último campo é o da prevenção do erro humano e quais 

são os mecanismos e medidas possíveis para minimizar o erro e até corrigi-lo. É uma linha de 

pensamento nova na ergonomia, que é estritamente ligada aos demais conceitos e 

padronizações de engenharia de segurança do trabalho. 

Depois de toda esta teorização e explanação de fatos e dados históricos, 

podemos ser mais objetivos e pensarmos como podemos introduzir a ergonomia nas 

empresas, qual a melhor forma de fazermos isto? Uma das ferramentas que vêm tentando ser 

usadas é a criação de um comitê de ergonomia, constituído por um grupo técnico-operacional 

da própria empresa, algo com os moldes de um CIPA, mas muito mais específico. 



 

No estudo de caso deste trabalho iremos falar estritamente da área corporativa 

de uma grande empresa transnacional estadunidense do setor automotivo, fabricante de pneus. 

Mesmo o foco sendo as áreas de escritório observou-se nesta empresa como é importante toda 

a corporação estar ciente das dificuldades ergonômicas de todos os colaboradores e parceiros, 

mostrando que todos estão interligados.  

 

2.2 UTILIZAÇÃO DA ANTROPOMETRIA NO PLANEJAMENTO 

 

Segundo Couto (2007) “antropometria é o estudo das medidas humanas. O 

conhecimento destas medidas (...) é muito importante na determinação dos diversos aspectos 

relacionados ao posto de trabalho, no sentido de se manter uma boa postura.” Se não levarmos 

em conta os dados antropométricos pode-se desencadear uma série de problemas de ordem 

ergonômica.  

 

Figura 02 - Tabela de medidas antropométricas 

Fonte: INT, 1998 

 



 

O principal problema está nas diferentes dimensões e composições físicas das 

pessoas, e o desafio está em projetarmos espaços que se adaptem a grande maioria destas 

pessoas sem que haja necessidade de intervenções para ajustes. 

Para tanto deve-se considerar alguns fatores que, antes de aplicarmos medidas 

para o desenvolvimento de um posto de trabalho: O corpo deve trabalhar na vertical, assim 

como os braços; os antebraços na horizontal e com apoio; todos os instrumentos e comandos 

de uso freqüente devem estar dentro do alcance normal (área comum que atende a 100% da 

população, mensurada através de gráficos); instrumentos de uso ocasional devem estar no 

limite desta área normal; o tronco não deve se encurvar para a elaboração do trabalho; os pés 

devem sempre estar apoiados; não deve existir nenhum tipo de compressão em partes do 

corpo pelo mobiliário de trabalho, e os movimentos e posturas devem ser feitos em condições 

adequadas e conforto. 

A figura a seguir mostra duas tabelas antropométricas a partir de pesquisa 

elaborada pelo INT (Instituto Nacional de Tecnologia, 1998). É possível ser utilizada em 

praticamente todo o país, com exceção de algumas regiões que possuem peculiaridades em 

dimensões devido a colonizações específicas, como o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, 

com sua grande colônia alemã. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 OS ESPAÇOS CORPORATIVOS 

 

Recente no Brasil, a cultura de projetar ambientes corporativos se deu início no 

final do século XIX, logo após a chamada revolução tecnológica, onde a economia passa de 

estritamente agrária para industrial, gerando uma conseqüente demanda por atividades 

administrativas. Os primeiros espaços corporativos seguiam o modelo do Taylorismo, muito 

rígido e hierarquizado, assim como o modelo fabril da época. 

Em 1928, a The São Paulo Trainway, Light and Power Company ltda. 

estabelecia-se no Brasil no edifício Alexandre Mackenzie, projeto do escritório de arquitetura  

norte-americano  Preston & Curtis Architecture e executado por Ramos de Azevedo, Severo e 

Vilares, caracterizava-se por espaços abertos, sem paredes. Em 1950, inova-se o conceito de 

espaço corporativo para o Landscape Office, baseado nos movimentos humanistas da época. 

As áreas começam a tomar as formas por hoje nós conhecida, até que em 1980, com o inicio 

do processo de Globalização, os espaços em geral tomam as formas que são usadas até os dias 

de hoje. O ano de 1986 foi de suma importância para a arquitetura corporativa e suas bases no 

Brasil com a construção do edifício Citicorp, projeto do escritório Aflalo & Gasperini, dando 

início ao conceito de edifício inteligente.  

 

 

Figura 03 - Ed. Martinelli, do início do séc.XX e o Ed. Citicorp, do final do séc. XX 

Fonte: www.wordpress.com 



 

A partir dos anos 90, uma nova e silenciosa revolução está por mudar 

novamente nossos conceitos sobre espaços corporativos, decorrente da crescente terceirização 

de serviços, uso de novas tecnologias, como laptops, telefones celulares e a internet. O home 

office é cada vez mais usado, e as matrizes das empresas na precisam ser mais pontos fixos 

para seus funcionários. O chamado networking estimula a uma maior interação entre as 

pessoas, o que com certeza tem se refletido nos desenhos dos escritórios de hoje. 

A imagem desses edifícios ainda encontra-se mais relacionada ao poder do 

capitalismo moderno do que à função social e dinâmica que eles exercem. Uma das razões 

possíveis para o fato talvez esteja relacionada ao valor encravado na categoria da arquitetura 

de escritórios como uma das menos atrativas do nosso tempo. Até a última década do século 

dezenove, somente era considerado trabalho aquele realizado no campo, nas minas, em alto 

mar; sendo as funções administrativas consideradas periféricas e pouco importantes e, 

portanto, não merecedoras de grandes investimentos e seriedade. Por outro lado, num século 

materialista o que se produz no escritório, por sua característica abstrata, só aparece em 

termos de cifras e poder representados pelos donos e altos executivos das empresas, e menos 

pela produção de conhecimento gerado nesse ambiente.  

Independentemente dos pontos de vista que se possam fazer em cima dos 

espaços corporativos o que se tem é a realidade de que muitas pessoas trabalham nestes 

espaços e passam a maior parte de seus dias dentro deles, o que nos leva a começar a indagar 

sobre uma série de questões, entre elas as relacionadas a engenharia, segurança e saúde 

ocupacional de cada uma das pessoas que necessitam estar neste meio para ter seu sustento. 

Neste capítulo tentamos mostrar de uma forma bastante sucinta um pouco da evolução do 

conceito de arquitetura corporativa em nosso país e quais são as diferenças entre um modelo e 

outro. 

 

3.1 PRIMEIROS ESCRITÓRIOS 

 

O layout era o reflexo da organização, extremamente rígido, pautado no 

modelo fabril. O alto escalão ficava localizado nos andares altos, com posição privilegiada, 

em salas grandes, fechadas e com mobiliário luxuoso. O médio escalão ficava em posição 

mais elevada em relação ao baixo escalão, em destaque, para controlar os trabalhos. O baixo 

escalão ficava em um salão aberto, com grandes espaços sendo ocupados por até centenas de 

mesas dispostas lado a lado, frente a frente como em uma linha de montagem na qual, 



 

segundo os estudiosos da época, se produziria papel. É dentro dessa visão da máxima 

racionalidade que surgem, nesse mesmo período, os arquivos organizados por ordem 

numérica e alfabética. 

 

 

Figura 04 - Foto de escritório no início do século XX 

Fonte: Coura, 1996 

 

O layout era extremamente importante para o processo, já que, na área de 

produção, ele deveria refletir corretamente todo o fluxo de papéis dentro da organização e, 

dessa forma, evitar o desperdício. Todas as atividades e tarefas eram padronizadas, com o 

objetivo explícito de se evitar o desperdício, porém com a intenção implícita de evitar 

qualquer iniciativa própria dos funcionários e trazer com ela o risco de perda de 

produtividade.    

 

3.2 ESCRITÓRIO FECHADO 

 

Os Escritórios Fechados caracterizam-se pela compartimentação total do 

espaço, por meio de paredes ou divisórias que permitam maior privacidade e bom 

desempenho acústico. No entanto, por outro lado, constituem-se em barreiras para a 



 

comunicação e para a sinergia entre os funcionários e grupos e têm baixa flexibilidade para 

mudanças. Esse conceito pode ter layouts configurados de duas formas: Totalmente Fechado e 

os chamados Combi Office, uma modalidade muito utilizada pelos países do norte da Europa e 

praticamente desconhecida no Brasil. Estudos de produtividade, realizados em grupos de 

indivíduos que exigem permanente estado de concentração em suas atividades, tais como 

advogados, pesquisadores, programadores, entre outros, indicaram maior desempenho no 

trabalho em escritórios fechados do que em escritórios abertos, onde o nível de distração é 

muito maior. 

 

3.3 ESCRITÓRIO ABERTO 

 

O conceito de Escritório Aberto é uma evolução do Escritório de Planta Livre, 

sendo, portanto, caracterizado pela inexistência de tipos de vedação, pela democratização do 

espaço e melhoria da comunicação e pelo maior grau de flexibilidade e eficiência da infra-

estrutura. Atualmente esse conceito pode apresentar layouts configurados de duas formas: 

layouts Totalmente Abertos ou Divididos por Grupos. Os layouts Totalmente Abertos, como o 

próprio nome diz, não possuem nenhum tipo de barreira no ambiente, são constituídos por 

uma série de estações de trabalho, geralmente de um único tipo, dispostas ao longo de todo o 

pavimento de modo a permitir a rapidez na comunicação, a visualização do todo e maior 

facilidade de mudança.  

 

Figura 05 – Exemplos de escritório aberto na década de 1930 e hoje 

Fonte: Coura, 1996 e acervo pessoal 

 

Há alguns pontos negativos deste tipo de escritório: o primeiro é que como não 

há muitas barreiras físicas, o nível de ruído geralmente é elevado, o que prejudica a produção 



 

de trabalhos que exigem concentração intelectual; o segundo é que todo o espaço tende a ser 

um tanto efêmero, ou seja, é difícil buscar uma referência formal para divisões de áreas. A 

grande vantagem deste tipo de layout é o máximo aproveitamento do espaço como um todo, 

conseguindo colocar mais funcionários em menos espaço. 

 

3.4 ESCRITÓRIO MISTO 

 

Essa categoria caracteriza-se por layouts onde os funcionários estão divididos 

conforme sua posição hierárquica ou atividades que exercem, ou entre aqueles que têm direito 

a sala fechada e os que têm direito a somente uma estação de trabalho aberta no ambiente. O 

benefício desse tipo de solução está relacionado a uma maior aproximação entre os grupos e 

seus superiores, à valorização do trabalho em equipe e, no que se refere aos aspectos técnicos, 

a uma redução dos problemas acústicos se comparado com o Escritório totalmente Aberto. 

 

3.5 ESCRITÓRIO VIRTUAL OU ITINERANTE 

 

O conceito de escritório virtual é um reflexo das políticas da maioria das 

grandes corporações transnacionais, onde se terceiriza todo o serviço possível. Com o advento 

da internet hoje em dia economizam-se milhões de dólares em viagens de negócios fazendo o 

uso de vídeo conferências e outros meios. 

 

 

Figura 06 – Como a mobilidade atingida possibilita se trabalhar em qualquer lugar 

Fonte: Acervo pessoal 



 

Mas quando o profissional necessita viajar e necessita se estabelecer no local 

do negócio por um período maior de tempo, sem que a empresa possua sucursais ou filiais no 

local, recorre-se geralmente ao aluguel de escritórios virtuais. Inclusive hoje existem 

empresas transnacionais que têm como negócio a implantação e locação de escritórios 

virtuais.  

Normalmente é disponibilizada uma sala dotada de toda infra-estrutura 

necessária para um executivo contemporâneo, com acesso a internet via banda larga ou 3G, 

sala de reunião informatizada, serviço de secretária, recepção, enfim. É um nicho que vêm se 

consolidando cada vez mais com a globalização de produtos e serviços e tende a se expandir 

muito mais. 

 

3.6 HOME OFFICE OU ESCRITÓRIO DOMICILIAR 

 

Nos dias de hoje uma grande parte das pessoas vivem do terceiro setor, formal 

ou informalmente, tendo em muitos casos suas centrais administrativas dentro da própria casa, 

o que pode ser um grande problema do ponto de vista ergonômico. Poucos profissionais 

possuem um conhecimento no assunto, o que leva a um negligenciamento com as condições 

de trabalho. Há também as pessoas dentro das CLT que não possuem mais uma base dentro da 

empresa, o que as força a também possuir um espaço corporativo muitas vezes dentro da 

própria casa. 

 

 

Figura 07 – Exemplos de escritório domiciliar 

Fonte: www.idéiasdeprojetos.com.br 

 

A grande tendência é que cada dia mais as pessoas irão trabalhar neste regime, 

o que obviamente tem pontos positivos e negativos. Do ponto de vista ergonômico pode ser 

negativo visto que ficará complicado para a empresa vistoriar e controlar as áreas de trabalho 

de seus funcionários. 



 

4 CONFORTO AMBIENTAL DO ESPAÇO CORPORATIVO 

 

Os espaços corporativos são os corações das empresas, o lugar onde passam a 

imagem de como querem ser vistas perante a sociedade. Além de soluções arquitetônicas 

diferenciadas, uso de materiais e tecnologias de ponta, as políticas e padrões de governança 

corporativa também sempre possuem algum tipo de destaque, sejam com comunicações 

internas, workshops, variações de benefícios para os colaboradores, treinamentos e, o mais 

importante, conscientização sobre uma série de assuntos, dentre eles, ergonomia, segurança e 

saúde ocupacional. 

Há uma série de fatores ligados a segurança e saúde ocupacional que fazem 

parte do cotidiano corporativo. Desde protocolos e ações com sistemas de climatização até 

palestras para alerta sobre a importância da ergonomia para todos. Neste tipo específico de 

trabalho, que envolve intelecto e uso quase que intermitente de computadores é muito 

importante todos os trabalhadores estarem conscientes sobre os riscos que a falta de 

ergonomia pode causar.  

Este cuidado tem que ser tomado desde o projeto de arquitetura, onde serão 

especificados os mobiliários que serão utilizados e que devem cumprir todos os pré-requisitos 

ergonômicos, tendo em mente a aplicação dos estudos resultantes da figura 2.1 (página 

anterior) até a informação, conscientização dos funcionários e planos de ação periódicos para 

todos trabalharem em ambientes totalmente ergonômicos. 

 

4.1 O USO DE COMPUTADORES 

 

Segundo Couto (2007) e Dul e Weedmeester (2004) não existem condições 

para que se trabalhe todo o tempo sem algum tipo de descanso. É fundamental que haja uma 

rotina de pausas. O uso intensivo dos computadores nas empresas é uma realidade há mais de 

25 anos. Com seu uso, diversos tipos de problemas de natureza ergonômica começaram a 

aparecer, tais como tenossinovites, distúrbios osteomusculares diversos, fadiga visual, 

desconforto, entre outros. Primeiramente atribuiu-se estes problemas aos digitadores, mas 

com o tempo o que se viu foi que todo e qualquer tipo de profissional de utiliza o computador, 

seja para elaborar projetos, gráficos ou ainda para consultas e cadastros (operadores de 

telemarketing) está propenso a apresentar problemas e distúrbios. 

A grande diferença entre o uso de computadores no lugar de máquinas de 

escrever é que antes, ao acabar de digitar algo, o trabalhador se levantava para conferir o 



 

texto, armazená-lo em algum arquivo, tirava fotocópias, entre outras tarefas. Com o advento 

do computador o que tem é um centro de todas estas funções e outras tantas mais, o que acaba 

levando a pessoa a ficar cada vez mais com o computador e não se movimentando. Por isto 

que hoje temos muito mais reclamações de lesões e distúrbios do que na época da máquina de 

escrever, apesar de as teclas do computador serem extremamente mais macias. 

Pode-se atribuir estes novos e decorrentes problemas a quatro fatores (Couto, 

2007). O primeiro é que se cada vez menos se pratica a flexibilidade. O segundo é que apesar 

de todo o conforto de telas de alta definição e teclas macias o computador está longe de ser 

um primor da ergonomia: teclados compridos, mouse sendo operados em detrimento dos 

ombros, gabinetes desktops dificultando o posicionamento dos pés, papéis, livros (em alguns 

casos), e reflexos quase que constantes. 

O terceiro é que o posto de trabalho teve que se adaptar às novas exigências. 

Todo o conjunto do computador é colocado sobre mesas tradicionais em muitos casos, onde 

foram designadas para outros tipos de funções. E o quarto está ligado a mudança dos 

ambientes corporativos, que em sua maioria adotam o conceito de open-space para seus 

escritórios. 

 

 

Figura 08 - Exemplo de mesa de trabalho comum com suporte para monitor 

Fonte: Couto, 2007 

 

Os maiores problemas constatados são o tempo de trabalho na posição sentada, 

o tempo de fixação visual na tela do computador, o posicionamento incorreto do corpo e do 

equipamento, os esforços estáticos em muitas partes do corpo, as cadeiras às vezes 

inadequadas e a alta densidade e volume de trabalho. 



 

Ainda segundo Couto (2007) e Rio e Pires (2001) as principais recomendações 

para organizar adequadamente um posto de trabalho com computador são: não é necessário 

que se tenha uma mesa especial. Uma mesa comum, de altura 0,75 m, 0,80 m de largura e 

1,20 m de comprimento em geral atendem bem às necessidades. 

O segredo está na forma de disponibilizar o equipamento, colocando-se um 

apoio para o monitor para que se chegue na altura ideal; no caso de utilização de mesa tipo 

workstation (figura 09, mesa em formato “L” onde se aloca o computador ao centro), que 

atualmente é o formato mais utilizado por todos os tipos de empresas, deve seguir algumas 

características como: material de divisória entre mesas confeccionado em material absorvente 

de ruídos; bordas arredondadas para não prender a circulação sanguínea dos braços; gaveteiro 

volante (dotado de rodízios) para se ter autonomia de utilizar ambos os lados da mesa; e 

possibilidade de regulagem dos pontos de fixação. 

 

           

Figura 09 -  workstation padrão 

Fonte: Couto, 2007 

 

Fora o cuidado com a confecção das mesas de trabalho, alguns cuidados devem 

ser tomados em projeto de layout, tais como: disponibilizar os monitores sempre orientados 

de lado para as janelas, a fim de se evitar reflexos nas telas; colocação de aletas anti-reflexo 

nas luminárias para também evitar reflexos nas telas. 



 

A postura deve ser observada a todo o momento a fim de que não se force 

demais alguma região específica do corpo. A figura a seguir mostra algumas posições que 

podem se tornar anti-ergonômicas ao extremo, sendo que a diferença para a posição ideal é 

muito pequena. 

 

 

Figura 10 - Posições corretas para uso de computadores 

Fonte: Couto, 2007 

 

Com a evolução dos computadores, até o conceito das Workstations fixas está 

virando item do passado. Hoje muitos profissionais trabalham com laptops a fim de terem 

uma maior mobilidade até mesmo para abdicarem de trabalhar no espaço físico das empresas, 

criando os conceitos de escritório virtual, escritório itinerante e home-office (trabalho em 

casa). Mas com este advento criaram-se mais alguns problemas ergonômicos devido à forma e 

design peculiar destes computadores portáteis. Existem algumas formas de se corrigir estes 

equívocos de projeto, que não chegam a ser paliativos, mas tiram um pouco da mobilidade e 

unidade do sistema. 

 

 

Figura 11 - O uso correto e incorreto de laptops 

Fonte: Couto, 2007 



 

4.2 CONFORTO TÉRMICO 

 

Já é sabido que temperaturas muito altas ou muito baixas são prejudiciais à 

produtividade. A forma mais eficaz que temos para determinar conforto térmico em espaços 

corporativos é o índice de Temperatura Efetiva (Couto, 1995 e Pires e Rio, 2001): a 

temperatura ambiente, a umidade relativa do ar e a ventilação. 

O ambiente de trabalho utilizado para atividades intelectuais deve estar entre 

20 e 23 graus centígrados. Preferencialmente deve-se procurar ter esta temperatura 

naturalmente. Como nem sempre isto é possível, normalmente recorre-se ao uso de aparelhos 

e sistemas de ar condicionado, o que pode acarretar problemas de ordem biológica se não for 

feito um programa de manutenção periódico. 

A umidade relativa do ar deve girar em torno de 50 a 65 por cento. Em diversas 

regiões do país não temos problemas com umidade, mas e certas regiões, como o planalto 

central, onde se localiza a capital federal, é necessário acrescentar sistemas de umidificação 

artificial, que podem ser gerados das mais diversas formas, desde espelhos d’água para a 

criação de micro climas até a borrifação mecânica de gotículas de água.  

A ventilação máxima aceitável para ambientes deve ser de 0,75 metros por 

segundo. Pode-se adotar o uso de ventiladores desde que os mesmos não causem ventania. 

Ventiladores de teto são eficazes a temperaturas de até 28 graus centígrados (Couto, 1995). 

 

4.3 CONFORTO ACÚSTICO 

 

É relativamente novo pensarmos em conceitos de conforto acústico ligados à 

ergonomia, que é tão importante para o desenvolvimento intelectual quanto estar bem 

postado. Por volta da metade da década de 90 do século passado começaram a ser elaboradas 

pesquisas e estudos para se estabelecer níveis de ruído máximos para cada tipo de atividade 

principalmente através da análise do espectro auditivo de determinado ambiente, uma vez que 

se sabe há tempos que o ouvido humano é o que mais tolera ruídos de baixa frequência 

(graves) e menos tolerantes com ruídos de alta frequência (agudos). O desenvolvimento das 

noise-curves para os diversos tipos de atividades representou uma grande evolução nos 

padrões de ergonomia para trabalhos intelectuais (Couto,1995). 

O ser humano pode vir a sentir dificuldade para concentração se houver um 

nível alto de ruído, dependendo das características de ruído e tipo de trabalho. Se vermos 

resultados de pesquisas feitas sobre ruídos versus produtividade, poderemos observar que: 



 

trabalhos feitos em um certo ritmo, coincidindo com o ritmo do ruído pode vir a aumentar a 

produtividade; tarefas com maior nível de detalhe e desgaste intelectual (fazer contas, por 

exemplo) são os mais afetados quando se te um nível de ruído elevado; Se o ruído varia muito 

de freqüência, também é extremamente prejudicial a performance. 

Na atividade intelectual a influência de conversas paralelas é muito maior do 

que o ruído propriamente dito, pois, se é em um ambiente em que a pessoa entende a língua 

que é falada por todos, isto gera um desvio de atenção na tarefa. 

 

 

Figura 12 - Ábaco para cálculo de temperatura efetiva 

Fonte: Couto, 1995 

 

A música retira, igualmente, a concentração ou pior, se for música instrumental 

do tipo clássica, por exemplo, a pessoa tende a relaxar, ação inapropriada para um ambiente 

de trabalho. Além disso, podemos encontrar os mesmos problemas relacionados a conversas 

paralelas, pois desvia a tensão visto que as pessoas normalmente interagem com a músicas de 

uma forma ou de outra. Pode-se sim utilizar música ambiente no trabalho, porém com 

alternâncias em ligar e desligar. 



 

Podem-se recomendar algumas medidas para atenuar níveis de ruído nos 

escritórios: a escolha da área onde o escritório será estabelecido, tomando nota se o espaço 

possui já algum tratamento anti ruído (janelas com caixilharia dupla, forro mineral ou dry-

wall com mantas, entre outros) ou se é próximo a ruas movimentadas; caso seja utilizado ar 

condicionado no espaço, aplicar tratamento acústico na chamada sala de fan coil (onde o 

aparelho propriamente dito fica, no caso de ser sistema de ar condicionado centralizado), o 

que com certeza diminui os ruídos referente ao funcionamento do sistema; utilização de 

carpetes e divisórias absorventes de ruídos; e, por fim, tomar conhecimento dos níveis de 

ruído propostos na NBR 10152, que trata especificamente de níveis de conforto para ruídos. 

 

4.4 ILUMINÂNCIA 

 

Hoje em dia é utilizada em larga escala nos espaços corporativos (tanto do tipo 

open space quanto do tipo convencional) as luminárias para lâmpadas fluorescentes. Alguns 

motivos levaram a esta escolha: baixo custo e manutenção facilitada são os principais. A 

princípio este tipo específico de lâmpada é prejudicial à integridade da visão humana visto 

que o tipo de vapor que faz a lâmpada emanar luz cintila levemente, mas a todo o tempo, o 

que obrigam os olhos a trabalharem mais, contraindo e relaxando continuamente, o que faz 

com que se tenha fadiga visual mais rapidamente. A princípio pode-se utilizar este tipo de 

lâmpadas sem maiores problemas de lesões, desde que seja tomado o cuidado de se colocar 

aletas anti reflexo em todas as luminárias a fim de evitar além do reflexo nas telas dos 

computadores, minimiza a fadiga visual, pois desta forma não tem o contato direto com a 

lâmpada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 RISCOS E DOENÇAS OCUPACIONAIS 

 

Antes de mais nada, para realizamos uma análise sobre os riscos e doenças 

ocupacionais devemos fornecer, resumida,mente, algumas informações sobre a anatomia 

humana e quais são os sistemas mais afetados quando o assunto é ergonomia. Podemos dizer 

que os dois sistemas que mais são solicitados, sob o ponto de vista ergonômico, são o sistema 

musculoesquelético e o sistema óptico. 

 

 

Figura 13 - Modelo das proporções humanas elaborado por Leonardo da Vinci 

Fonte: Acervo pessoal 

 

Segundo Rio e Pires (2001) “A utilização das capacidades humanas no trabalho 

se dá no encontro [...] entre essas capacidades e as [...] condições que são oferecidas às 

pessoas. Ou seja, no equilíbrio entre carga [...] do trabalho e as características internas das 

pessoas.”. O ser humano apresenta vários sistemas orgânicos que são de extrema importância 

para a saúde ocupacional como um todo, para a medicina do trabalho, para a higiene 

ocupacional e para a ergonomia. 



 

Para a ergonomia, como foco do trabalho, alguns sistemas diferenciam-se 

como fundamentais. São eles o sistema musculoesquelético e o sistema óptico. Os sistemas 

cardiovascular, respiratório e hormonal são muito importantes do ponto de vista da fisiologia 

do esforço. 

 

5.1 O SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO 

 

É a expressão utilizada para designar o conjunto de músculos, tendões, ossos e 

membranas (Rio e Pires, 2001). Tem funções primordiais para o corpo humano, tais como 

proteção de órgãos, movimentação e sustentação do corpo nas diversas posturas possíveis. 

 

 

Figura 14 – O sistema musculoesquelético 

Fonte: Acervo pessoal 

 

5.1.1 A contração muscular 

 

Cada músculo é formado por várias fibras musculares, que podem ter de 0,5 a 

14 cm de comprimento, com espessura em torno de 0,01 cm. Podem haver de 100.000 a 

1.000.000 de fibras por músculo. Nas extremidades se unem com tendões que por usa vez se 

agarram aos ossos. (Rio e Pires, 2001) 



 

Ainda em Rio e Pires (2001) é dito que a contração muscular é a capacidade de 

encurtamento do músculo, que pode levá-lo até a metade de seu comprimento. Quando ele se 

contrai, mobiliza pelo menos uma das duas extremidades. Duas proteínas, a actina e miosina, 

têm importante papel na contração muscular. Encontram-se na forma de filamentos e deslizam 

um sobre o outro. 

 

5.1.2 A força muscular 

 

Cada fibra muscular contrai-se com determinada intensidade, e esta, na 

totalidade da contração do músculo é a soma da força de contração das fibras envolvidas no 

esforço. A força natural de uma pessoa depende em primeiro lugar da secção transversal de 

seu músculo. A mulher em média tem 30% a menos de força do que o homem, em estado 

semelhante de condicionamento físico. O músculo produz maior força no início, quando ainda 

encontra-se oxigenado e vindo de seu estado descontraído. Com o crescente encurtamento do 

músculo, diminui a força produzida. É inversamente proporcional. (Rio e Pires, 2001) 

 

5.1.3 A coluna vertebral 

 

Os distúrbios relacionados à coluna vertebral e regiões paravertebrais 

constituem uma das causas de afastamento do trabalho mais freqüentes. Fora do trabalho 

esses distúrbios e doenças comprometem a qualidade de vida de muitas pessoas. A coluna 

vertebral tem funções de alta importância para o organismo humano, tais como sustentação e 

equilíbrio do corpo, mobilidade da cabeça e tronco e proteção da medula e das raízes nervosas 

da coluna. 

 

 

Figura 15 - A coluna vertebral e detalhe de duas vértebras 

Fonte: Pires e Rio, 2001 



 

Segundo Rio e Pires (2001) a coluna vertebral tem 24 vértebras posicionadas 

da seguinte forma: 07 vértebras cervicais (na região do pescoço), 12 vértebras torácicas (na 

região no peitoral) e 05 vértebras lombares (na região da barriga). Ao final destas vértebras 

ainda temos o chamado osso sacro e o cóccix. 

 

5.2 L.E.R. / D.O.R.T. 

 

As chamadas lesões por esforços repetitivos ou ainda distúrbios 

osteomusculares relacionados ao trabalho podem ser causados por três fatores preponderantes: 

repetição, força em demasia ou má postura. Em escritórios a digitação é um tipo comum de 

trabalho que requer movimentos repetitivos. As lesões vão acontecendo lentamente e são 

perceptíveis ao longo do tempo. Podemos agrupar as L.E.R./D.O.R.T. em quatro categorias, 

segundo Grandjean (1998): 

 

 

Figura 16 - Posturas forçadas de trabalho com os punhos e mãos 

Fonte: Grandjean, 1998 

 

5.2.1 Lesão articular 

 

Segundo Codo e Almeida (1998), uma articulação ou junta é um ponto de 

conexão entre dois ou mais ossos. Articulações são de três tipos: com movimentos livres, com 

pouca movimentação ou fixos. O cotovelo, ombro e coluna são exemplos de articulações. Na 

articulação a superfície opostas dos ossos são recobertas por um tecido flexível chamado 

cartilagem, composto de tecidos moles e fibrosos. Esta cartilagem fornece superfície lisa para 

os movimentos. Como resultado de movimentos repetitivos das articulações, a cartilagem se 

degenera e algumas de suas fibras se separam. A cartilagem novamente lisa se torna irregular, 

podendo acarretar na perda de suas propriedades. Formações ósseas aparecem, interferindo 

com o movimento das articulações e podendo causas dores intensas. 



 

5.2.2 Lesão muscular 

 

Segundo Rio e Pires (2001) os músculos possuem a força necessária para 

realizar uma tarefa. Para cada movimento os músculos esticam ou contraem, depois relaxam. 

Em um trabalho prolongado na posição sentada, nossos músculos ficam contraídos por muito 

tempo. Quando usamos o teclado eles são contraídos rapidamente com pouca chance para 

relaxar. Isto causa uma diminuição no fluxo sanguíneo para os músculos. Como resultado, 

substâncias químicas produzidas pelo músculo não são removidas na velocidade adequada e 

se acumulam. Esta acumulação causa irritação e, conseqüentemente, dor. Se for permitido ao 

músculo repousar e se recuperar, ocorre a recuperação da lesão muscular e a dor desaparece. 

Entretanto se o mesmo dando ocorrer repetidamente durante muito tempo a musculatura não 

irá se recuperar, podendo aparecer lesões permanentes. 

 

5.2.3 Lesão de tendões 

 

Segundo Rio e Pires (2001) tendões são feixes de fibras que ligam os músculos 

aos ossos. Os tendões são elásticos e flexíveis; eles ajudam a concentrar a força do músculo 

em uma pequena área do osso. Alguns tendões são envolvidos por bainhas tendinosas, que são 

camadas duplas contendo líquido sinovial, que é um lubrificante natural. Lesões tendinosas 

ocorrem como resultado de atividades de trabalho repetitivas ou freqüentes com posturas 

forçadas. Estas lesões afetam principalmente mãos e punhos, e também ombros, cotovelos e 

antebraços. No grupo dos tendões podemos citar quatro tipos de lesões principais: 

 

5.2.3.1 Tendinites 

 

Quando um tendão é repetidamente tensionado, algumas de suas fibras podem 

se romper. O tendão se torna espessado e com elevações, causando inflamação e dor. 

Tendinite é o termo geral para indicar inflamação no tendão. 

 

5.2.3.2 Tenosinovites 

 

As bainhas que envolvem os tendões contêm células que produzem um líquido 

lubrificante. Com movimentos excessivos da mão, o sistema de lubrificação pode não 



 

funcionar adequadamente, criando fricção entre o tendão e sua bainha, causando inflamação e 

inchaço, o que cria a tenosinovite. 

 

5.2.3.3 Cisto sinovial 

 

 Uma bainha de tendão inflamada pode formar um cisto contendo fluído 

lubrificante. Isto causa uma elevação sob a pele conhecida como cisto sinovial. 

 

5.2.3.4 Bursite 

 

Afeta articulações onde partes do corpo de movimentam sobre outras, como 

por exemplo, nos ombros. Nessas articulações os tendões passam através de espaços estreitos 

entre os ossos. Uma pequena bolsa chamada bursa ajuda a reduzir a fricção entre as partes em 

movimento. A bursa é constituída por tecido fibroso, forrada pela membrana sinovial e 

contendo líquido sinovial. A bursite é a inflamação da bursa. Os sintomas incluem dor, 

sensibilidade e dificuldade de movimentação. 

 

5.2.4 Lesão de nervos 

 

Os nervos levam os sinais do cérebro para controlar a atividade muscular. Eles 

também transmitem informações sobre temperatura, a dor e o tato para o cérebro e controlam 

funções corporais com a sudorese e a salivação. Os nervos são cercados músculos, tendões, 

ligamentos e vasos sanguíneos. Com os movimentos repetitivos e posturas incômodas, os 

tecidos que envolvem os nervos tornam-se inchados e podem comprimi-los. Existem dois 

tipos comuns de lesão, descritos logo abaixo. 

 

5.2.4.1 Síndrome do desfiladeiro torácico 

 

É causada pela compressão de nervos e vasos sanguíneos entre o pescoço e o 

ombro. O trabalho envolvendo posturas restritivas como carregar pesadas cargas nos ombros, 

forçá-los ou ainda alcançar objetos acima do nível dos ombros (deslocamento de caixas de 

arquivos, por exemplo), pode causar o inchaço de tendões dos músculos ombros e braços. 

Quando inchados, podem comprimir os nervos e vasos sanguíneos, causando perda de 

sensibilidade nos membros à temperatura e tato. 



 

5.2.4.2 Síndrome do túnel do carpo 

 

É uma alteração do punho. O túnel do capo é um canal que atravessa os ossos 

do punho (carpo) na transição do antebraço para a mão, por onde passam diversos vasos 

sanguíneos tendões e o nervo mediano. Este nervo controla a as ações da mão, do polegar, do 

dedo indicador e dedo médio. Também transmite sensações de temperatura e tato. Dor no 

punho, formigamento, falta de sensibilidade e dor nos ombros são seus sintomas. Existem 

alguns tratamentos paliativos, como o uso de analgésicos para aliviar a dor. Em alguns casos é 

necessária cirurgia corretiva. 

 

5.3 LOMBALGIAS 

 

Ainda segundo Rio e Pires (2001) Dorsalgia é o termo utilizado para designar 

dores na região dorsal e lombalgia na região lombar. Dorsolombalgia é um termo composto 

que se refere a dores nas costas de maneira mais ampla. Justifica-se a utilização de 

terminologias pouco específicas como estas, em função da complexidade de estruturas que 

constituem o sistema osteomuscular das costas, o que dificulta a definição mais precisa da 

localização da dor. 

 

 

Figura 17 – Lombalgia e dorsalgia 

Fonte: Acervo pessoal 

 

Os termos lombalgia e dorsalgia não se referem a doenças, mas ao conjunto de 

sintomas que podem vir a tornarem-se doenças. As dorsolombalgias podem apresentar 

intensidades dolorosas muito agudas, que podem ir desde simples sensações doloridas 

suportáveis até quadros de dor graves e que podem incapacitar um trabalhador 

temporariamente. 



 

As principais causas para aparecimento destes tipos de problemas são: 

patologias vertebrais raras (como tumores, sífilis, tuberculose, entre outros.); deformações das 

curvaturas da coluna vertebral, escolioses e lordoses; patologias vertebrais reumáticas como 

artrite reumatóide, espondiloartrose, anquilosante, entre outros. 

Dentre os fatores que podem levar ao sofrimento vertebral e surgimento de 

lombalgias os mais comuns são insuficiência muscular, traumas, posições inadequadas ou 

ortostáticas, envelhecimento e estresse psíquico. 

 

5.3.1 Hérnia de disco 

 

Segundo Rio e Pires (2001) “[...] o disco intervertebral pode deslocar-se para 

fora do seu compartimento natural, caracterizando uma condição denominada hérnia de 

disco.” Além de sua resistência alta para suportar pressões, comparada com a dos demais 

tecidos orgânicos, o disco é protegido por ligamentos. A hérnia de disco nem sempre é agudo, 

normalmente evolui com os anos e pode ser precipitada por esforços relativamente pequenos. 

É uma das causas de cervicalgia e dorsolombalgias, causa de muitos afastamentos 

prolongados de trabalhadores. 

 

 

Figura 18 - Efeito das posturas nos discos intervertebrais 

Fonte: Grandjean, 1998 

 

5.3.2 Prevenção 

 

O grande segredo para a prevenção de dorsolombalgias e dos processos 

degenerativos da coluna vertebral e membros é reduzir o momento de força geral aplicado 

sobre ela, diminuindo o total de traumas cumulativos. Igualmente importante é permitir a 



 

mobilidade adequada para que a nutrição por difusão dos discos intervertebrais possa 

acontecer. Além disso, é importante reduzir movimentos que exijam adaptações forçadas dos 

músculos e ligamentos, o que pode causar lesões agudas, assim como os fatores de risco para 

hérnia de disco. (Grandjean, 1998) 

 

 

Figura 19 - Medidas e regulagens em estações de trabalho 

Fonte: Grandjean, 1998 

 

Segundo Rio e Pires (2001), não é fácil definir o que seja boa postura. Em 

termos da coluna vertebral pode-se considerar quando a configuração natural é respeitada, 

com suas curvaturas originais, e quando, além disso, a postura não exija esforço excedente, 

não é cansativa e é indolor para o trabalhador, que pode nela permanecer por mais tempo. 

Vários fatores têm importância sobre a postura: fatores hereditários, anomalias estruturais, 

hábito e treino para a postura ideal, fatores psíquicos e por aí vai. 

A postura adequada é aquela que o posto de trabalho foi projetado em função 

das medidas do corpo humano e não o contrário. O trabalho de um ergonomista deve partir da 

análise das mãos, ao invés de partir de um teclado de computadores, por exemplo. (Rio e 

Pires, 2001) 



 

6 MEDIDAS DE CONTROLE 

 

Depois de apontados os primeiros problemas de âmbito físico e ocupacional no 

capítulo passado, serão mostrados, de forma objetiva e direta, quais são as Normas 

regulamentadoras previstas na portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho (MTB) que se 

aplicam sob o ponto de vista da ergonomia em um espaço corporativo. A princípio podemos 

aplicar as regras de cinco NR diferentes: As comissões internas de prevenção de acidentes e 

os benefícios e conscientizações que podem acontecer; o eventual uso de equipamentos 

individuais ou coletivos de proteção como complementação da segurança e integridade; o 

programa de controle médico e saúde ocupacional, onde em cima das funções serão 

selecionados os tipos específicos de acompanhamentos médicos, necessários para cada pessoa 

em cada função; o programa de prevenção de riscos ambientais, que servirá para apontar e 

corrigir os riscos detectados nos espaços de trabalho; e por último as padronizações em 

ergonomia previstas. 

Infelizmente certa parte das empresas vê apenas a implantação de serviços 

especializados em segurança e saúde ocupacional (os SESMT) como obrigação e necessária 

para evitar multas e fiscalizações, principalmente nos setores de escritório das empresas, onde 

erroneamente se imagina que os riscos são menores ou inexistentes se comparados a linhas de 

produção em uma planta industrial ou em um canteiro de obras. É necessário cada vez mais 

que se implementem novas culturas nas empresas, onde se coloca a segurança e saúde 

ocupacional no mesmo grau de importância de produtividade e qualidade, mostrando de certa 

forma que a sinergia destes três fatores é a sustentação da empresa. 

Atualmente muitas grandes empresas, principalmente as transnacionais, 

implementam o chamado sistema de gestão integrada, onde se tem uma equipe trabalhando 

em conjunto para as áreas de qualidade, produtividade e segurança ocupacional, uma área 

trabalhando juntamente da outra, e não em detrimento dela. A empresa que é estudada no 

próximo capítulo é um exemplo deste tipo de política. É de suma importância, para evitar que 

a despeito de alguma ação como economia ou aumento de produtividade, não se coloque em 

risco a saúde e integridade dos trabalhadores. Em nosso país as questões de segurança e saúde 

ocupacional estão previstas na portaria 3214/78 no Ministério do Trabalho, divididas até o 

momento em 33 normas regulamentadoras e 5 normas regulamentadoras para o trabalho rural, 

que vêm a embasar de certa forma a Consolidação das Leis de Trabalho (CLT) vigente no 

Brasil.  

6.1 COMISSÕES INTERNAS DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES 



 

 

Esta ação, que é conhecida normalmente pela sigla CIPA, é uma importante 

ferramenta de consolidação dos padrões de segurança, ao mesmo tempo em que é um grande 

gerador de polêmicas corporativas. É obrigatória para toda a empresa, dependendo da 

atividade econômica e número de funcionários com vínculo baseado no regime CLT. 

Em sua teoria é uma interessante iniciativa para trazer os funcionários da 

própria empresa a discutirem entre si com o embasado auxílio do SESMT vigente quais são as 

melhores formas de se prevenirem acidentes e aperfeiçoarem processos sem sacrificar a 

segurança. A idéia central é fazer com que o empregado comum colabore e participe de 

comitês, reuniões e workshops a fim de conscientizar e alertar toda a empresa para as 

questões de segurança e saúde ocupacional. 

 

 

Figura 20 - Logotipo da CIPA 

Fonte: acervo próprio 

 

A CIPA é composta por um presidente, que é sempre indicado pela própria 

empresa, normalmente pelo corpo diretivo ou por comitê técnico, por um vice-presidente e 

seus suplentes, que são eleitos por meio de votação secreta pelos funcionários registrados da 

empresa. 



 

A idéia central é se reunir, por lei, pelo menos uma vez ao mês para discutir 

temas comuns relacionados a segurança e integridade física dos trabalhadores. 

O gerador de polêmica é relacionado à estabilidade de dois anos que o vice-

presidente e seus suplentes recebem ao serem eleitos, ou seja, não podem ser demitidos neste 

período. Do ponto de vista estratégico para a empresa é uma questão delicada, tendo em vista 

o dinamismo do mundo capitalista globalizado em que estratégias empresariais estão em 

constantes mudanças, o que às vezes acarreta em demissões. Por outro lado é uma forma de 

incentivar o funcionário a realmente participar e melhorar as condições de trabalho na 

empresa. 

 

6.2 EQUPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

 

Esta norma regulamentadora determina os pontos e estandardizações para que 

um equipamento possa vir a ser registrado e nominado como “EPI” e quais são os padrões em 

cada área de risco que pode levar ao seu uso. Primeiramente é importante frisar de que o uso 

de EPI é o último recurso para proteção do trabalhador. Seu uso deve ser rigidamente 

monitorado a fim de evitar problemas e complicações trabalhistas tanto para empresa, quanto 

para funcionários. Existem algumas formas para se gerenciar seu uso e a CIPA, quando 

existente, deve alertar os funcionários para seu uso. 

 

 

Figura 21 - Sinalizações de alerta para uso de EPC e EPI 

Fonte: acervo próprio 



 

6.2.1 Ajustes em uma estação de trabalho 

 

No mundo corporativo, com o advento do computador e seu difundido uso, 

alguns cuidados devem ser tomados e algumas adaptações e o uso de alguns facilitadores 

devem ser necessários. Como já foi mostrado no quarto capítulo, além de certas regulagens, as 

estações de trabalho e computadores devem possuir alguns equipamentos que visam diminuir 

o impacto de seu uso sobre as pessoas. Como é o caso de apoio para punhos e pés, por 

exemplo.  

 

6.3 PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL  

 

Esta NR, mais conhecida pela sigla PCMSO é também uma obrigatoriedade 

que toda empresa que emprega pessoas pelo regime CLT deve cumprir. Basicamente esta 

norma visa padronizar as forma de controle médico dos funcionários por parte da empresa, 

para zelar pela integridade dos mesmos. Cada funcionário irá desempenhar um tipo específico 

de trabalho dentro da empresa, o que resultará em tipos específicos de exames e 

acompanhamentos médicos específicos, de acordo com o grau de risco da função, que varia 

de 01 a 04, definidos pela NR 04. Se, por um lado esta norma melhora sensivelmente a 

qualidade de vida dos funcionários de uma empresa, por outro lado, se bem documentada 

evita com a que a empresa sofra com indenizações trabalhistas, que às vezes pode chegar a 

centenas de milhares de reais. É um tipo de trabalho que é desempenhado pelo médico do 

trabalho, muitas vezes em parceria com engenheiros de segurança do trabalho. 

 

6.3.1 Principais tipos de exames solicitados 

 

O tipo de acompanhamento é normalmente feito por exames periódicos, que 

variam da seguinte forma: exames admissionais, a fim de checar se não há nenhuma pré-

existência de problemas de saúde do trabalhador; exames periódicos, para checagem da 

integridade do trabalhador durante seu período de trabalho; exames de mudança de função, a 

fim de checar se o trabalhador está apto em condições saudáveis para a nova função e 

verificar se o mesmo está saudável; exames de retorno ao trabalho, que visa verificar se o 

funcionário está apto a voltar a exercer a função após afastamento por causa qualquer; e por 

fim os exames demissionais, que visam comprovar que o trabalhador sai da empresa em 

plenas condições de saúde, a fim de evitar problemas judiciais à empresa. 



 

 

Figura 22 - Exemplo de ficha de exame ocupacional 

Fonte: acervo pessoal 

 

6.4 PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS 

 

Conhecido popularmente pela sigla PPRA, este relatório é um documento-base 

para detecção, investigação e elaboração de planos de ação para gerenciamento e eliminação 

de acidentes ocupacionais. Sua redação inicial foi dada pela portaria número 25, de 29 de 

dezembro de 1994, da Secretaria de Segurança e Saúde do Trabalho, do Ministério do 

Trabalho. 

O PPRA nos diz que temos nos ambientes de trabalho possuímos três tipos 

diferentes de agentes potencias em riscos ambientais: Agentes físicos, que são ruídos, 



 

vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes e radiações não 

ionizantes; agentes químicos, que são poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases, vapores, 

absorvidos pelo organismo humano por via respiratória, através da pele ou por ingestão; e os 

agentes biológicos, que são bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários, vírus, entre 

outros. Ainda podemos também caracterizar riscos de acidentes e riscos ergonômicos, apesar 

de este último estar englobado em uma NR própria, a NR 17, da qual falaremos a seguir. 

 

6.4.1 Principais apontamentos em espaços corporativos em geral 

 

Pela própria natureza do tipo de trabalho, problemas com agentes químicos e 

biológicos são muito difíceis de serem detectados em áreas corporativas. Normalmente o tipo 

de operação de trabalho baseia-se no uso de computadores, atendimento telefônico, utilização 

de aparelhos de fac-símile e impressoras. Normalmente são detectados riscos físicos e riscos 

de natureza ergonômica. 

Os mais comuns são: cuidados com o uso de headset, telefones e centrais de 

telemarketing, causadores de perda de audição devido ao nível de ruído intenso durante todo o 

dia; ainda em riscos físicos ás vezes são destacados os níveis de luminosidade inadequados, 

ou excesso de reflexos gerados pelo tipo de iluminação, que predominantemente fluorescente 

em escritórios; mobiliário inadequado sob o ponto de vista ergonômico, como cadeiras sem 

regulagens, mesas em alturas inaceitáveis; e falta de uso de EPI e EPC, tais como apoio para 

punhos e pés, protetores de tela, aletas dissipadoras em luminárias entre outros. 

Dependendo das particularidades de cada trabalho pode-se ter uma variação de 

itens apontados ou até a detecção de outros. 

 

6.4.2 Periféricos e anexos 

 

A logística de um PPRA pode variar de acordo com a forma de abrangência e a 

forma de redação, mas sua teoria deve ser garantida com o cumprimento dos itens 

estabelecidos na norma. Podem-se anexar periféricos no documento-base a fim de 

incrementar e detalhar um pouco mais as questões apontadas, como, por exemplo, a anexação 

de mapeamento de riscos e elaboração de rotas de fuga em caso de emergências. 



 

 

Figura 23 - Exemplo de Mapa de Riscos e Rota de Fuga 

Fonte: acervo pessoal 

 

Outro tipo de periférico comum a ser anexado em PPRAs é uma cartilha 

ilustrativa de exercícios que podem ser feitos durante o horário de trabalho, a fim de 

minimizar os problemas causados pelo uso excessivo de computadores. 



 

 

Figura 24 - Página 01 de 03 de exercícios ocupacionais 

Fonte: Couto, 2007 



 

 

Figura 25 - Página 02 de 03 de exercícios ocupacionais 

Fonte: Couto, 2007 



 

 

Figura 26 - Página 03 de 03 de exercícios ocupacionais 

Fonte: Couto, 2007 



 

6.5 ERGONOMIA 

 

Esta norma regulamentadora é descrita em sua introdução como visando 

estabelecer parâmetros que permitem a adaptação das condições de trabalho às condições 

psico-fisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, 

segurança e desempenho eficiente. A fundamentação legal que dá embasamento jurídico à 

existência desta NR, são os artigos 198 e 199 da Consolidação das Leis de Trabalho. 

Esta norma é toda a fundamentação teórica que já foi detalhada nos capítulos 

04 e 05, onde são apontadas questões bem específicas de ergonomia nos escritórios 

corporativos. Além da norma regulamentadora brasileira, o campo da ergonomia a nível 

mundial é muito vasto e rico em estudos e normas técnicas.  

 

6.5.1 Padronizações em ergonomia 

 

A seguir, no próximo item, disponibilizamos os nomes das principais normas e 

padronizações ao redor do mundo (Fundacentro, 2009): 

 

California`s Ergonomic Rule: General Industry Safety Orders, Section 5110, Ergonomics, 

Effective, July 3
rd

, 1997. 

 

United States Occupational Safety and Health Administration (OSHA): Proposed Ergonomic 

Rule, November, 1993. 

 

American National Standards Association. CZA Z412-M89, Standard, 1989 

British Columbia Draft Ergonomic Regulations, 1994. 

 

International Standardization Organization: ISO 9241 Standard, Ergonomic Requirements for 

Office Work with Visual Display Terminals, 1992. 

 

International Standardization Organization: ISO 6385 Standard, Ergonomic Principles of the 

Design of Work Systems, 1981. 

 

Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde do Trabalhador do Brasil, NR 17 – 

Ergonomia 

http://normasregulamentadoras.wordpress.com/2008/06/06/legislacao/art154-art200-clt/


 

6.5.2 Laudo de análise ergonômica 

 

O laudo para aferição de padrões ergonômicos é um importante documento que 

visa detalhar um posto de trabalho para conseguir apontar exatamente quais são os pontos 

ruins e deixam claro quais são as medidas necessárias para correção. Nos anexos ao final 

deste trabalho encontram-se em anexo um modelo de análise ergonômica, um checklist para 

avaliação das condições ergonômicas de postos de trabalho informatizados e um modelo de 

análise ergonômica específico para escritórios informatizados. Estes tipos de laudo também 

podem ser utilizados judicialmente para embasar um pedido de aposentadoria especial em 

função de penosidade, insalubridade ou periculosidade da função. 

 

6.6 PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE 

 

Assim como está contido no laudo ergonômico, o plano de manutenção, 

operação e controle visa gerenciar os ambientes climatizados artificialmente. Após ser 

constatado que os ambientes climatizados acabavam ficando extremamente poluídos e 

nocivos à saúde em função da falta de manutenção dos sistemas como um todo. Desde a não 

troca de filtros até a falta de limpeza de dutos, serpentinas e ligações hidráulicas dos sistemas 

de ar condicionado. 

O evento que acabou culminando na criação deste documento e plano de ação 

foi a morte do então Ministro das Comunicações do governo Fernando Henrique Cardoso, 

Sérgio Mota, vítima de uma infecção pulmonar decorrente de conviver em ambientes 

climatizados sem manutenção. Acabou resultando na criação e aprovação da portaria número 

3523 do Ministério da Saúde, de 28 de Agosto de 1998,  que acabou por estabelecer padrões 

desenvolvidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mais conhecida pela sigla 

ANVISA através da resolução número 9, de 16 de Janeiro de 2003. 

Como esta parte relacionada a controle de temperatura e umidade do ar 

também influi nas questões de conforto ergonômico, é interessante comentarmos desse tipo de 

ferramenta que ajuda ainda mais a refinar a busca por um trabalho mais ergonômico. Ao final 

deste trabalho, no anexo IV colocamos um modelo de PMOC pronto para ser aplicado, 

confeccionado nos moldes de exigência do Ministério da Saúde. 

 

 

 



 

7 ESTUDO DE CASO: ESCRITÓRIO DE TRANSNACIONAL  

 

A fim de ilustrar melhor as teorias e definições mostradas até este capítulo do 

trabalho, iremos exemplificar algumas ações práticas em segurança e saúde ocupacional sobre 

o espaço corporativo de uma transnacional estadunidense que possui seu escritório regional 

América Latina em nosso país, mais precisamente na Avenida Paulista, em São Paulo. 

 

 

Figura 27 - Hall de entrada para a área de escritório da empresa 

Fonte: acervo próprio 

 

Trata-se de uma famosa marca de manufaturados automotivos de borracha 

estadunidense que está instalada há muito anos em nosso país e cresceu junto com as grandes 

montadoras. É uma empresa que possui prestígio em seu segmento e também possui uma 

grande tradição em competições automobilísticas, enfim, uma marca conhecida 

mundialmente. Precisamente por este fator, há políticas internas na corporação que pretendem 

também passar a imagem de empresa prestigiosa a seus colaboradores e funcionários. 

Em 2007 deu início a uma profunda reforma em seu Escritório Central L.A. 

(Latin America) para reafirmar a imagem de empresa socialmente responsável, através da 

utilização de alguns conceitos de sustentabilidade; transparente, seguindo o conceito de open 

space em todo o escritório; e o mais importante, segurança e integridade a seus funcionários e 

colaboradores terceirizados baseados no espaço, através da materialização dos requisitos de 

acessibilidade e design ergonômico de mobiliário. A seguir mostraremos algumas peças 



 

gráficas para ilustrar e dar uma idéia de como é este espaço hoje e em cima deste mesmo 

espaço, alguns ensaios básicos ligados a higiene ocupacional, tão importante para 

embasamento dos processos e políticas de engenharia e segurança do trabalho. 

 

7.1 O ESPAÇO DA EMPRESA 

 

Antes da grande reforma em dois de seus três andares, durante anos os espaços 

e áreas de trabalho foram crescendo e se desenvolvendo desordenadamente, sem um plano 

diretor ou um conceito bem fundamentado, o que ajudou a resultar em apenas um aglomerado 

de mesas e cadeiras distribuídas quase que aleatoriamente sem levar em conta, além da 

estética, as questões mais fundamentais de segurança, saúde, higiene ocupacional e 

acessibilidade universal. Corredores com dimensões ínfimas, sistema de ar condicionado 

obsoleto e sem grandes manutenções periódicas e materiais inflamáveis aplicados em 

mobiliários e revestimentos eram alguns dos problemas encontrados na empresa. 

 

 

Figura 28 - Compilação de fotos da área de escritório da empresa 

Fonte: acervo próprio 



 

Foi elaborado então um retrofit (modernização infra-estrutural em edificação 

existente), onde foram instalados piso elevado confeccionado com material auto-extinguível, 

forro com tratamento acústico, total troca do sistema de ar condicionado, coleta seletiva de 

lixo e, claro, reformulação do layout com mobiliários novos e ergonômicos (mesas, cadeiras, 

e apoios em geral). As fotos acima ilustram os andares após a reformulação, onde, percebe-se 

que os corredores de circulação foram otimizados, sendo o mais estreito com 1,20 m de 

largura, mínimo exigido para circulação universal. Além destas ações, em cada andar foi 

adaptado um dos sanitários de cada sexo para receber pessoas portadoras de necessidades 

especiais. 

 

7.1.1 Layout 

 

Para elaboração do layout foram levadas em conta as premissas do corpo 

diretivo, que era conseguir máxima transparência e fluidez no espaço, a fim de lembrar por 

meio da gestalt (sistema de simbologias e formas que induzem as pessoas a terem certo tipo 

de reação ou emoção) que todos os funcionários estão trabalhando para um bem comum, em 

uma sinergia constante e também lembrar-se de que há um mundo inteiro fora das 

delimitações físicas da companhia para crescer e se desenvolver. 

 

 

Figura 29 - Planta de layout 8º e 9º andares da empresa 

Fonte: acervo próprio 



 

O resultado de toda esta transformação na área corporativa da empresa só vem 

a solidificar que com os conceitos da gestão integrada (segurança, qualidade e produtividade), 

se aplicam em qualquer área de qualquer empresa e realmente podem trazer resultados. Neste 

caso, em especial, o layout trouxe um aprimoramento da sinergia entre os funcionários, maior 

conforto ergonômico, térmico e acústico e aumento da produtividade, conseqüentemente. 

 

 

Figura 30 - Renderizações da área interna do escritório 

Fonte: acervo próprio 

 

Um detalhe importante a ser mencionado aqui é que nas fábricas da empresa, 

situadas no bairro do Belenzinho e na cidade de Americana, também existem grandes áreas 

corporativas. As políticas de segurança e saúde ocupacional dentro delas são muito aplicadas 

e difundidas entre todos, o que faz com que muitas preocupações com segurança e integridade 

também se apliquem no escritório central, longe delas. Se observarmos empresas que não 

possuem fábricas ou linhas de produção, algumas preocupações e conceitos de segurança são 

totalmente negligenciados, sendo pensados apenas quando se implanta uma CIPA ou se 

atende um PPRA. 

A seguir, mais focado em segurança e saúde ocupacional, iremos realizar 

algumas considerações tendo em vista as Normas Regulamentadoras do Ministério do 

Trabalho e como algumas destas normas se aplicam neste espaço. 

 



 

7.2 NORMAS REGULAMENTADORAS APLICÁVEIS 

 

Em uma área de escritórios, podemos aplicar algumas normas 

regulamentadoras. Algumas delas são inerentes ao tipo de atividade ou grau de risco da 

empresa, são elas: NR 01 (disposições gerais); NR 04 (Serviços Especializados em 

Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho); NR 05 (Comissão Interna de Prevenção 

de Acidentes, já citada anteriormente); NR 06 (Equipamentos e Proteção Individual); NR 07 

(Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, igualmente citada); NR 09 (Programa 

de Prevenção de riscos Ambientais, que será uma pouco mais detalhada a seguir); NR 15 e 16 

(Insalubridade e periculosidade), NR 17 (Ergonomia, que também será uma pouco mais 

detalhada a seguir); NR 23 (Proteção contra incêndios); NR 26 (Sinalização de Segurança); e, 

finalmente a NR 28 (Fiscalizações e penalidades). 

Para efeito de trabalho investigativo, iremos focar em duas normas: a NR 09 e 

a NR 17. Estes dois trabalhos específicos são totalmente aplicáveis neste caso, pois com eles 

podemos apontar as evoluções da empresa após o grande retrofit executado, e apontarmos 

precisamente quais são as maiores particularidades e deficiências que um escritório qualquer 

pode ter como um todo, não apenas neste estudado. 

 

7.2.1 Apontamentos possíveis em P.P.R.A. 

 

Tudo o que é inerente ao espaço e as funções desempenhadas na empresa em 

questão devem ser apontados no PPRA. Apontam-se riscos físicos, químicos, biológicos e de 

acidentes. Também podem ser apontadas irregularidades em ergonomia, mas que, se 

detectadas, devem ser mais bem discutidas em um laudo de análise ergonômica. Em um 

espaço como o apresentado, deve ser vistoriada detalhadamente uma série de fatores, como os 

citados abaixo: 

 

7.2.1.1 Agentes físicos 

 

São as diversas formas de energia a que os trabalhadores possam estar expostos. 

São os riscos gerados pelos agentes que têm capacidade de modificar as características físicas 

do meio ambiente.  

 

 



 

7.2.1.1.1 Incêndio 

 

Deve ser checado se há e como se encontra o sistema de combate a incêndio 

local (hidrantes e sprinklers); Além destes sistemas ou na falta deles, deve se checar se há 

extintores portáteis, quais são as classes de fogo que o mesmo apaga (A, B ou C), e qual a 

constituição química (Água, pó químico seco ou CO²). No caso deste escritório cada andar 

possui dois extintores de cada lado do andar (quatro no total de cada andar, dois de água e 

dois de CO²) posicionados nas extremidades das lajes, devidamente sinalizados. 

 

7.2.1.1.2 Acessibilidade e rotas de fuga 

 

Devem ser checadas todas as saídas da edificação e se elas estão corretamente 

paramentadas com os devidos acessórios como corrimãos, degraus sinalizados, rotas de fuga 

bem definidas e, o mais importante, se não há barreiras físicas que impeçam qualquer pessoa, 

com qualquer tipo de constituição física, de se retirar do local com total segurança e total 

acessibilidade. No caso deste escritório além de possuir duas saídas de emergência, bem 

dimensionadas e bem sinalizadas (uma escada externa e outra interna pressurizada), ainda 

conta com funcionários que participam da brigada incêndio. 

 

7.2.1.1.3 Ergonomia 

 

Será explicado a seguir, mas o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 

deve apontar se há algum problema de ordem ergonômica, a fim de que se necessite a 

elaboração de um laudo de análise ergonômica. No caso deste escritório serão feitas medidas 

apenas para aferição, visto que tudo aparentemente se encontra em ordem, já que toda a parte 

de mobiliário e cadeiras utilizadas estava em conformidade com os pré-requisitos de 

ergonomia. 

 

7.2.1.2 Agentes biológicos 

 

É considerado risco biológico uma substância oriunda de um organismo que 

traga, ou possa trazer algum tipo de ameaça à saúde e integridade do ser humano e, 

conseqüentemente, do trabalhador em geral. 

 



 

7.2.1.2.1 Água potável 

 

Devem ser checados todos os bebedouros e verificar se possuem limpeza e 

esterilização sazonal e como é feito. No caso deste escritório, cada andar possui uma central 

no hall que dispõe de máquina de café (que também deve ser feita manutenção sazonal) e 

suporte para galão d’água. É necessário checar com a equipe de limpeza, que é encarregada 

pela troca de galões, como isto é feito e se está feito da forma correta. 

 

7.2.1.3 Agentes químicos 

 

É considerado risco químico as substâncias, compostos ou produtos que 

possam penetrar no organismo do trabalhador pela via respiratória nas formas de poeiras, 

fumos gasosos, neblinas, névoas ou vapores, ou possam ter contato ou ser absorvido pelo 

organismo através da pele ou por ingestão. 

 

7.2.1.3.1 Produtos de limpeza 

 

Devem ser checados todos os tipos de produtos químicos que os funcionários 

possam vir a ter contato. Geralmente em escritórios, os funcionários da limpeza são os quem 

tem contato com produtos químicos, pela própria natureza do serviço. Ultimamente pelas 

políticas de corte de gastos das empresas, aliada a desmotivação fiscal por parte do governo 

em relação à diminuição de funcionários com registro, terceiriza-se este tipo de problema, o 

que também de certa forma praticamente anula a responsabilidade da empresa sobre o 

prestador de serviços. É este o caso da empresa estudada, onde uma transnacional 

dinamarquesa presta serviços de limpeza. 

 

7.2.2 Apontamentos possíveis em laudo de análise ergonômica 

 

O laudo de análise ergonômica é elaborado após o Programa de Prevenção de 

Riscos Ambientais apontar alguma irregularidade, ou se o próprio empregador constatar que 

há uma sensível desavença entre ambiente de trabalho e afastamentos por lesão decorrente de 

falta de ergonomia. No escritório estudado, como já foi comentado, foi pensado exatamente 

para não possuir este tipo de problema, porém, alguns itens devem ser observados, e ações 

tomadas periodicamente, tais como: 



 

7.2.2.1 Regulagens e apoios nas estações de trabalho 

 

As cadeiras de workstations e estações de trabalho em geral devem possuir as 

seguintes regulagens: Altura, ângulo de inclinação e altura dos apoios para braços. Além 

disto, deve ser confeccionada com material biodegradável ou reciclável e possuir cantos 

arredondados no assento para não prender a circulação sanguínea. 

 

 

Figura 31 - Cadeira com regulagens utilizada em escritórios 

Fonte: acervo próprio 

 

Nenhuma mesa de trabalho é 100% eficiente sob o ponto de vista ergonômico. 

Com o advento do computador é necessário que se tomem algumas atitudes um tanto 

paliativas, como recomendar o uso de apoio para pés e punhos (teclado e mousepad). Mesmo 

sendo considerado por alguns como paliativo, o uso destes apoios é uma das únicas formas de 

se combater lesões causadas pelo uso contínuo de computadores. 

 

 

Figura 32 - Apoios para pés e punhos utilizados em escritório 

Fonte: acervo pessoal 

 



 

Apesar de serem artigos simples e relativamente baratos, seus usos ainda não 

são largamente difundidos no mundo corporativo. São altamente eficazes e seu uso contínuo 

pode prevenir uma série de lesões e doenças, as quais já foram citadas no quinto capítulo 

(L.E.R. ou D.O.R.T., lombalgias, hérnias, entre outras). 

 

7.2.2.2 Posicionamento do computador 

 

Inúmeras pessoas posicionam erroneamente seu equipamento, o que pode 

acelerar ou acentuar um quadro de L.E.R./D.O.R.T., o que muitas vezes acontece por falta de 

orientação e informação. Muitas pessoas utilizam o monitor do computador em posição 

diagonal, o que força as articulações do pescoço, principalmente, e é uma das maiores causas 

em casos de lombalgias.  A forma correta de posicionar o computador para o uso já foi 

ilustrada no quarto capítulo. 

 

7.2.2.3 Níveis de iluminamento 

 

Vários fatores contribuem para que se chegue ao nível de lux (unidade de 

medida para níveis de iluminamento) aferido em uma estação de trabalho: desde o tamanho 

das janelas até a cor utilizada nas paredes. O ideal é que se tenha uma quantidade maior de 

iluminação natural, mas normalmente em escritórios esta falta de iluminação natural é 

complementada por uma fonte artificial. 

 

 

Figura 33 - Luxímetro 

Fonte: acervo pessoal 



 

De acordo com a NBR 5413 a quantidade mínima necessária para um ambiente 

como o de um escritório é de 300 lux, considerando que o ambiente seja constituído por cores 

claras. O nível máximo aceitável é de 750 lux. As luminárias fluorescentes são as que têm o 

uso mais difundido em locais de trabalho devido ao seu baixo custo operacional e é o tipo de 

lâmpada utilizada em nossa empresa de exemplo. É um tipo de iluminação que requer certa 

freqüência de manutenção devido à vida útil das lâmpadas. Além disto, deve se tomar cuidado 

com dois pontos: sempre se certificar de que as lâmpadas estão presas com alguma presilha ou 

algo do tipo e que tenham aletas defletoras para evitar reflexos. 

 

7.2.2.4 Níveis de temperatura 

 

De acordo com o item 17.5.2 b da NR 17, os níveis considerados confortáveis 

de temperatura efetiva em um escritório devem girar em torno de 20 a 23 graus centígrados. A 

complexidade para se chegar a este patamar está em balancear perfeitamente o sistema de 

ventilação utilizado no espaço (normalmente ar condicionado), levando em conta a umidade 

relativa do ar, velocidade do ar. 

 

 

Figura 34 - Árvore de termômetros digital 

Fonte: www.ava.com.br 

 

No caso do escritório citado, o sistema é de ar condicionado central, o que gera 

toda uma atenção para a manutenção sazonal, pois é sabido que ar condicionado pode ser um 

nicho de proliferação de fungos e bactérias. 



 

7.2.2.5 Níveis de ruído 

 

De acordo com o item 17.5.2 a e com a NBR 10152 os níveis de ruído para 

trabalhos que exigem alto nível de concentração intelectual deve ser de, no máximo 65 db(A), 

que deve ser medido com o auxílio de um decibelímetro. Um fato comum em escritórios do 

tipo open space é chegar a valores no limite do tolerável ou até maiores, devido à falta de 

divisórias e materiais absorventes de ruído, como é o caso do escritório estudado. 

 

 

Figura 35 - Decibelímetro digital 

Fonte: www.ava.com.br 

 

7.3 CONCLUSÕES SOBRE OS DADOS COLETADOS 

 

Após toda a análise de arquitetura, segurança e saúde ocupacional mostrada 

neste capítulo, pode-se dizer que a tecnologia das comunicações e o uso quase que obrigatório 

de computadores para desenvolvimento de qualquer tipo de trabalho, os espaços corporativos 

se transformaram profundamente nos últimos vinte anos. 

 

 

Figura 36 - Perspectiva isométrica do hall de entrada do escritório 

Fonte: acervo pessoal 



 

Além disto, também foi detalhada toda a complexidade que representa a 

implantação de uma política sólida de segurança e saúde ocupacional. Desde laudos 

ergonômicos até implantação de CIPA. É trivial que empresas tenham a mentalidade como a 

da empresa aqui exemplificada. O sistema de gestão integrada deve sempre caminhar junto, 

gerando a maior sinergia possível. É perfeitamente sustentável aplicar na prática conceitos de 

segurança e saúde ocupacional sem perder de vista a qualidade do trabalho e a produtividade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 CONCLUSÃO 

 

Após nós visualizarmos uma idéia de onde que se começou toda teorização e 

origens da necessidade de se obter ergonomia para todas as atividades humanas, fazendo uma 

ligação entre histórico da ergonomia com o da arquitetura de escritórios a ambientes 

corporativos, passando por um estudo de caso básico em cima do layout administrativo de 

uma grande transnacional pode-se dizer que ergonomia está intimamente ligada com 

produtividade e satisfação pessoal. A ergonomia é um dos aspectos que, num todo, fazem 

parte do conceito de qualidade de vida do ser humano. 

Passaram-se vários anos (na verdade alguns séculos) para que se constatasse a 

real necessidade do desenvolvimento dos conceitos básicos de ergonomia e sua aplicação. Na 

parte de aplicação ao trabalho em geral demorou um pouco mais, em função da preocupação 

exacerbada com a produtividade. Esta negligência fez com que aparecesse uma série de 

doenças e lesões. Com a evolução dos processos de trabalho durante o último século baseados 

na ergonomia, provou-se que era mais lucrativo para o empregador investir na integridade e 

motivação de seu funcionário ao invés de forçá-lo a produzir o máximo possível em 

detrimento de sua saúde, pois, claro, quanto mais a pessoa força seu corpo, mais cedo irá ter 

problemas de saúde e, conseqüentemente, ficar afastado, sem produzir. Esta idéia também se 

aplica em espaços corporativos, principalmente pela repetição de ações e o uso contínuo de 

computadores e aparelhos periféricos.  

Após toda a pesquisa ficou claro para nós que é perfeitamente possível 

minimizar os impactos no corpo através da ergonomia e conscientização. Também foi visto 

que questões de ergonomia relacionadas ao trabalho são muito recentes e ainda têm muito 

campo ainda para evolução. Devemos continuar estudando e buscando alternativas cada vez 

mais eficazes para enriquecer as questões de ergonomia, tão importantes para o trabalhador, 

acima de tudo, ser humano. 
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APÊNDICE – PROJETO EXECUTIVO DE 

REFORMA EM ESCRITÓRIO CORPORATIVO – 8º 

E 9º ANDARES 



 

 



 

 



 



 



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A – FORMULÁRIO DE ANÁLISE 

ERGONÔMICA 

Fonte: Couto, 2007 



 



 



 



 



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B – CHECKLIST PARA AVALIAÇÃO 

DAS CONDIÇÕES ERGONÔMICAS DE 

POSTOS DE TRABALHO INFORMATIZADOS 

Fonte: Couto, 2007 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C – ANÁLISE ERGONÔMICA PARA 

ESCRITÓRIOS INFORMATIZADOS 

Fonte: Couto, 2007 



 



 



 



 



 



 



 

 

 


