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UUNNIIVVEERRSSIIDDAADDEE  FFEEDDEERRAALL  DDAA  PPAARRAAÍÍBBAA  --  CCEENNTTRROO  DDEE  CCIIÊÊNNCCIIAASS  DDAA  SSAAÚÚDDEE  

  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  FFÍÍSSIICCAA  

Disciplina: Ergonomia               Professora: Caroline de Oliveira Martins 

      

Tema 1: Qualidade de vida, qualidade de vida no trabalho e produtividade 

 

 Qualidade de vida (QV) e saúde, segundo Ogata (2012), não se resumem ao estado 

psicofisiológico das pessoas, mas envolvem “a sensação de bem-estar das pessoas no 

ambiente familiar, na escola, no trabalho e no seu contexto socioeconômico e cultural.” 

(p. 5); 

 

 A QV tende a ser relacionada às atividades desenvolvidas no trabalho, mas tem como 

base crenças e valores que vão além dos limites das empresas (PATRÍCIO; 

CASAGRANDE, 1999, apud MARTINS, 2008); 

 

 Ogata (2012, p. 5-6) reforça que  

A qualidade de vida possui várias dimensões, que podem ser 

resumidas nas esferas física, social, emocional e espiritual. 

Acreditamos que essas dimensões são igualmente importantes e 

devem ser desenvolvidas com harmonia, integração e equilíbrio. 

Assim, torna-se muito difícil que uma pessoa opte, por exemplo, 

por estimular unicamente a esfera profissional e relegue ao 

segundo plano o cuidado com o corpo, as relações com a família e 

os amigos e não se preocupe com os valores pessoais. É provável 

também que não obtenha sucesso na área profissional, pois isso 

depende do equilíbrio harmônico de todas as dimensões. 

 

 Trabalhar (AULETE, 2013): origem do latim tripaliare (torturar), que por sua vez 

deriva de tripalium (figura 1, a seguir), um instrumento de tortura; 

 

 

Figura 1. Tripalium 

 
Fonte: MORENA (2013). 

 

 

 OMS (WHO, 2013): os trabalhadores representam metade da população mundial e são 

os maiores contribuintes para o desenvolvimento econômico e social de seus países. A 

saúde do trabalhador não é apenas determinada por riscos ocupacionais, mas também 

por fatores sociais e individuais, além do acesso aos serviços de saúde; 
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 Ambiente de trabalho saudável (OMS, 2010, p. 11): 

 

[...] é aquele em que os trabalhadores e os gestores colaboram 

para o uso de um processo de melhoria contínua da proteção 

e promoção da segurança, saúde e bem-estar de todos os 

trabalhadores e para a sustentabilidade do ambiente de 

trabalho tendo em conta as seguintes considerações 

estabelecidas sobre as bases das necessidades previamente 

determinadas: 

• Questões de segurança e saúde no ambiente físico de 

trabalho;  

• Questões de segurança, saúde e bem-estar no ambiente 

psicossocial de trabalho, incluindo a organização do 

trabalho e cultura da organização;  

• Recursos para a saúde pessoal no ambiente de trabalho; e 

• Envolvimento da empresa na comunidade para melhorar a 

saúde dos trabalhadores, de suas famílias e outros 

membros da comunidade.  

 

 WHO (2013): A promoção da saúde e prevenção de doenças crônico-degenerativas 

devem ser mais estimuladas no ambiente ocupacional, particularmente por meio de 

dietas saudáveis e atividades físicas dentre os trabalhadores. A promoção da saúde 

mental e familiar também deve ser fomentada a partir do ambiente de trabalho, bem 

como a prevenção e controle da tuberculose, AIDS, malária e certos tipos de gripe; 

 

 OMS (2010, p. 9):  

Vários dados demonstram que, a longo prazo, as empresas 

que promovem e protegem a saúde dos trabalhadores estão 

entre as mais bem-sucedidas e competitivas, e também 

desfrutam de melhores taxas de retenção de funcionários. 

Alguns fatores que os empregadores necessitam considerar 

são: 

a) Os custos de prevenção versus os custos resultantes de 

acidentes; 

b) Consequências financeiras das violações jurídicas de leis e 

normas de segurança e saúde no trabalho; 

c) Saúde dos trabalhadores como importante patrimônio da 

empresa. (p.9) 

 

 

 Qualidade de Vida no Trabalho (QVT): condições e ambiente favoráveis aos 

trabalhadores, promovendo bem-estar por meio da gestão de atitudes voltadas a todos 

os colaboradores (ISLAM; SIENGTHAI, 2013); 

o Importante: trabalhador também é responsável por sua saúde e segurança; 

 

 Plano Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho (BRASIL
1
, 2013)*: 

 

A Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho foi 

elaborada por uma Comissão Tripartite entre o governo, as 

principais organizações que representam empregadores 
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(Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, 

Confederação Nacional da Indústria, Confederação Nacional 

das Instituições Financeiras, Confederação Nacional do 

Comércio de Bens, Serviços e Turismo e Confederação 

Nacional do Transporte) e pela representação dos 

trabalhadores (Central Única dos Trabalhadores, Central-

Geral dos Trabalhadores do Brasil, Força Sindical, Nova 

Central Sindical dos Trabalhadores e União Geral dos 

Trabalhadores). A formalização se deu por Decreto assinado 

pela Presidenta Dilma Rousseff, no dia 7 de novembro de 

2011 (Decreto nº 7.602). 

O esforço conjunto está de acordo com a Convenção n.º 

155 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que 

dispõe sobre Segurança e Saúde dos Trabalhadores e o Meio 

Ambiente de Trabalho e estabelece o dever do Estado-

Membro de elaborar uma política nacional sobre o tema; e o 

Plano de Ação Mundial sobre a Saúde dos Trabalhadores 

da Organização Mundial da Saúde (OMS), que reforça a 

necessidade de uma política com coordenação intersetorial 

das atividades na área. 

NA PRÁTICA - A execução das diretrizes está embasada 

na atuação dos órgãos governamentais envolvidos por 

meio de plano de ações. Formado por oito objetivos, este 

plano é dividido em tarefas de curto, médio e longo prazo, 

além de um conjunto de tarefas de caráter permanente. 

Para a rotina do trabalhador, por exemplo, serão adotados 

dispositivos legais e princípios comuns de saúde e segurança 

no trabalho (SST) para todos os trabalhadores (do setor 

público e privado), independentemente de sua inserção no 

mercado, com elaboração, aprovação, implementação e 

fiscalização conjunta do poder público, em processo 

dialogado com as organizações dos empregadores e dos 

trabalhadores. 

Um ponto que afirma o viés intersetorial é a padronização 

dos critérios quanto à caracterização de riscos e agravos 

relacionados aos processos de trabalho e construção de banco 

de dados relativo aos indicadores de gestão. Isso significa que 

os três ministérios irão compartilhar informações para 

fomentar as práticas pertinentes à área. 

A educação continuada é uma das diretrizes a ser seguida 
com a inclusão de conhecimentos básicos em prevenção de 

acidentes e SST no currículo do ensino fundamental e 

médio da rede pública e privada, bem como a revisão de 

referências curriculares para a formação de profissionais em 

saúde e segurança no trabalho, de nível técnico, superior 

e pós-graduação. 

*OBS.: grifo em negrito não é original do texto. 
 

 Produtividade (MICHAELIS, 2013): define-se por qualidade ou estado de 

produtivo, é a faculdade de produzir; rendimento de atividade econômica em função 

http://portal.mte.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A7C816A36A27C14013733566EB57D78
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de tempo, de área, de capital, de pessoal e de outros fatores relacionados à produção; 

fecundidade, fertilidade; 

 Ogata (2012): absenteísmo pode ser definido como falta ao trabalho e presenteísmo, 

estar presente no local de trabalho, mas de maneira improdutiva; 

 
 

Figura 2. Forças do ambiente de trabalho que atuam na saúde e produtividade  
 

 

Fonte: adaptado de Shain e Kramer, 2004, apud Martins, 2008, p. 39. 

 

 Shain e Kramer (2004, apud MARTINS, 2008, p. 39-40) ressaltam que recursos 

pessoais como senso de autoeficácia, resistência e qualidade/densidade do apoio social 

atuam  

como “corretores” entre a empresa e as práticas de saúde, e 

que as práticas de saúde individuais podem atuar na 

produtividade direta (ex.: pausa para o cigarro) ou 

indiretamente (ex.: após ter a saúde afetada com bronquite, o 

indivíduo ficará afastado do trabalho). Tais recursos podem 

tanto proteger o trabalhador contra os efeitos negativos da 

empresa em suas práticas e condições de saúde como também 

trazer malefícios, principalmente se seus efeitos forem 

implacáveis e contínuos. Os autores ainda evidenciam que a 

empresa pode afetar diretamente a produtividade através do 

design dos sistemas físico e psicossocial de trabalho e, 

indiretamente, interferir através de práticas de gerenciamento, 

que podem causar ansiedade, depressão e outros estados 

emocionais negativos antagônicos à produtividade, além de 

ter a capacidade de contribuir para o surgimento de doenças. 

A influência mútua dos quatro fatores psicossociais negativos 

também podem ter um grande impacto na saúde do 

trabalhador, caracterizando-se por: 

o Grande demanda  ter muito a fazer com pouco 

tempo durante longo período; 
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o Baixo controle  não ter suficiente influência sobre 

como o trabalho é feito no dia-a-dia; 

o Grande esforço  ter que empregar muita energia 

mental durante longo período; 

o Reduzida recompensa  não receber feedback 

adequado sobre desempenho, reconhecimento ou 

gratidão pelo trabalho bem feito. 

 

 

 Indivíduos sob estresse negativo (distresse) contínuo: mais suscetíveis à deterioração 

da própria saúde (SHAIN; KRAMER, 2004, apud MARTINS, 2008): 

 

Figura 3. Conseqüências de um ambiente de trabalho insalubre 

 
Fonte: adaptado de Shain e Kramer, 2004, apud Martins, 2008, p. 41. 

 

 

 Segundo Machado (2002, apud MARTINS, 2008, p. 41), 

 

a QVT trata da experiência emocional do indivíduo com seu 

trabalho (mesmo quando submetido às mudanças sociais e 

tecnológicas), abordando os efeitos desta realidade no seu 

bem-estar e enfocando as conseqüências do trabalho sobre o 

indivíduo, além dos efeitos nos resultados da organização. A 

satisfação no trabalho, portanto, influencia a QVT. 

 

 

 Efeito Hawthorne (IIDA, 2005): pelo fato dos trabalhadores estarem sendo 

observados, a produtividade aumentou tanto quanto a iluminação foi aumentada 

quanto reduzida – atenção especial os motivou a produzir mais;   

 

tipos de 
câncer 
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 Normas Regulamentadoras/NRs (BRASIL
2
, 2013): 

 

1.1 As Normas Regulamentadoras - NR, relativas à segurança 

e medicina do trabalho, são de observância obrigatória pelas 

empresas privadas e públicas e pelos órgãos públicos da 

administração direta e indireta, bem como pelos órgãos dos 

Poderes Legislativo e Judiciário, que possuam empregados 

regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. 

(Alteração dada pela Portaria n.º 06, de 09/03/83) 

1.1.1 As disposições contidas nas Normas Regulamentadoras 

– NR aplicam-se, no que couber, aos trabalhadores avulsos, 

às entidades ou empresas que lhes tomem o serviço e aos 

sindicatos representativos das respectivas categorias 

profissionais. (Alteração dada pela Portaria n.º 06, de 

09/03/83) 

 

 

 

 

 Serviços especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do 

Trabalho/SESMT (BRASIL
3
, 2013): 

 

4.1 As empresas privadas e públicas, os órgãos públicos da 

administração direta e indireta e dos poderes Legislativo e 

Judiciário, que possuam empregados regidos pela 

Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, manterão, 

obrigatoriamente, Serviços Especializados em Engenharia de 

Segurança e em Medicina do Trabalho, com a finalidade de 

promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no 

local de trabalho. (Alterado pela Portaria SSMT n.º 33, de 27 

de outubro de 1983) 

4.2 O dimensionamento dos Serviços Especializados em 

Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho 

vincula-se à gradação do risco da atividade principal e ao 

número total de empregados do estabelecimento, constantes 

dos Quadros I e II, anexos, observadas as exceções previstas 

nesta NR. (Alterado pela Portaria SSMT n.º 33, de 27 de 

outubro de 1983) 
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QUADRO II 

(Alterado pela Portaria SSMT n.º 34, de 11 de dezembro de 1987) 

DIMENSIONAMENTO DOS SESMT 

 

 
 

 

 Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (BRASIL
4
, 2013): 

 

5.1 A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA - 

tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças 

decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível 

permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a 

promoção da saúde do trabalhador.  

DA CONSTITUIÇÃO  

5.2 Devem constituir CIPA, por estabelecimento, e mantê-la 

em regular funcionamento as empresas privadas, públicas, 

sociedades de economia mista, órgãos da administração 

direta e indireta, instituições beneficentes, associações 

recreativas, cooperativas, bem como outras instituições que 

admitam trabalhadores como empregados. 

[...] DA ORGANIZAÇÃO 

5.6 A CIPA será composta de representantes do empregador 

e dos empregados, de acordo com o dimensionamento 

previsto no Quadro I desta NR, ressalvadas as alterações 

disciplinadas em atos normativos para setores econômicos 

específicos. 

5.6.1 Os representantes dos empregadores, titulares e 

suplentes, serão por eles designados. 
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5.6.2 Os representantes dos empregados, titulares e suplentes, 

serão eleitos em escrutínio secreto, do qual participem, 

independentemente de filiação sindical, exclusivamente os 

empregados interessados. 

[...] DAS ATRIBUIÇÕES  

5.16 A CIPA terá por atribuição:  

a) identificar os riscos do processo de trabalho, e elaborar o 

mapa de riscos, com a participação do maior número de 

trabalhadores, com assessoria do SESMT, onde houver;  

b) elaborar plano de trabalho que possibilite a ação 

preventiva na solução de problemas de segurança e saúde no 

trabalho;  

c) participar da implementação e do controle da qualidade das 

medidas de prevenção necessárias, bem como da avaliação 

das prioridades de ação nos locais de trabalho;  

d) realizar, periodicamente, verificações nos ambientes e 

condições de trabalho visando a identificação de situações 

que venham a trazer riscos para a segurança e saúde dos 

trabalhadores;  

e) realizar, a cada reunião, avaliação do cumprimento das 

metas fixadas em seu plano de trabalho e discutir as situações 

de risco que foram identificadas;  

f) divulgar aos trabalhadores informações relativas à 

segurança e saúde no trabalho;  

g) participar, com o SESMT, onde houver, das discussões 

promovidas pelo empregador, para avaliar os impactos de 

alterações no ambiente e processo de trabalho relacionados à 

segurança e saúde dos trabalhadores;  

h) requerer ao SESMT, quando houver, ou ao empregador, a 

paralisação de máquina ou setor onde considere haver risco 

grave e iminente à segurança e saúde dos trabalhadores;  

i) colaborar no desenvolvimento e implementação do 

PCMSO e PPRA e de outros programas relacionados à 

segurança e saúde no trabalho;  

j) divulgar e promover o cumprimento das Normas 

Regulamentadoras, bem como cláusulas de acordos e 

convenções coletivas de trabalho, relativas à segurança e 

saúde no trabalho;  

l) participar, em conjunto com o SESMT, onde houver, ou 

com o empregador, da análise das causas das doenças e 

acidentes de trabalho e propor medidas de solução dos 

problemas identificados;  

m) requisitar ao empregador e analisar as informações sobre 

questões que tenham interferido na segurança e saúde dos 

trabalhadores;  

n) requisitar à empresa as cópias das CAT emitidas;  

o) promover, anualmente, em conjunto com o SESMT, onde 

houver, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do 

Trabalho – SIPAT;  
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p) participar, anualmente, em conjunto com a empresa, de 

Campanhas de Prevenção da AIDS. 

 

 Equipamento de Proteção Individual (BRASIL
5
, 2013): 

6.1 Para os fins de aplicação desta Norma Regulamentadora - 

NR, considera-se Equipamento de Proteção Individual -  

EPI, todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado 

pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis  

de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho.  

[...] 6.2 O equipamento de proteção individual, de fabricação 

nacional ou importado, só poderá ser posto à venda ou  

utilizado com a indicação do Certificado de Aprovação - CA, 

expedido pelo órgão nacional competente em matéria de  

segurança e saúde no trabalho do Ministério do Trabalho e 

Emprego.  

6.3 A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, 

gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito estado de  

conservação e funcionamento, nas seguintes circunstâncias:  

a) sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam 

completa proteção contra os riscos de acidentes do trabalho  

ou de doenças profissionais e do trabalho;  

b) enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo 

implantadas; e,  

c) para atender a situações de emergência. 

 

 Equipamento de Proteção Coletiva/EPC (BRASIL6, 2013): 

 

Por Giovani Savi* Embora não sejam tão badalados quanto 

os EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), os 

Equipamentos de Proteção Coletiva, ou EPC, são 

equipamentos utilizados para proteção de vários 

trabalhadores em uma atividade específica. Alguns EPCs 

conseguem proteger um trabalhador de um risco de acidente 

ou doença do trabalho mesmo que ele tenha algum momento 

de distração. Também podem ser utilizados combinados com 

o uso de EPIs. Os mais comuns são: 1- Enclausuramento 

acústico de fontes de ruído: este tipo de proteção procura 

colocar a fonte de ruído em local com isolamento acústico em 

que ou só o operador fica exposto aos ruídos gerados ou 

nenhum deles fique exposto ao ruído. Este tipo de proteção 

pode não ser o suficiente para  atenuar todo o ruído gerado 

acima de 80dB(A), neste caso será preciso utilizar protetor 

auricular em suas proximidades. Quando a atenuação 

consegue fazer com que ruído propagado seja menor que 

80dB(A), esse tipo de  EPC acaba com a necessidade de uso 

de EPI no local 2- Ventilação e exaustão dos locais de 

trabalho: essa medida serve para baixar concentrações de 

produtos químicos no local a níveis salubres ou em 

concentrações em que os EPIs sejam suficientes para a 

proteção do trabalhador 3- Proteção de partes móveis de 
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máquinas e equipamentos (conforme NR 11): essas proteções 

visam fazer com que o trabalhador não tenha acesso às 

movimentações de engrenagens, correia, polias e qualquer 

outra parte que se movimente da máquina e que possa causar 

acidentes. 4- Cabines de segurança biológica, capelas 

químicas e cabines para manipulação de radioisótopos: fazem 

com que o risco fique confinado em um recinto, reduzindo 

sua exposição apenas aos trabalhadores habilitados e 

treinados para trabalhar nestas condições especificas de riscos 

ambientais. 5- Estruturas de ancoragem: próprias para fixação 

de cinto de segurança tipo paraquedista em atividades em 

altura. São dimensionadas para que, em caso de acidente, o 

trabalhador fique preso ao cinto a espera de socorro, 

eliminando quedas de grandes alturas, muitas vezes fatais. 

Este tipo de proteção proporciona segurança mais efetiva aos 

trabalhadores e é um investimento que se paga ao longo do 

tempo. * O autor é consultor em Segurança do Trabalho em 

Porto Alegre (RS) 

 

 
 

 Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (BRASIL7, 2013): 

 

7.1.1 Esta Norma Regulamentadora - NR estabelece a 

obrigatoriedade de elaboração e implementação, por parte de 

todos os empregadores e instituições que admitam 

trabalhadores como empregados, do Programa de Controle 

Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO, com o objetivo de 

promoção e preservação da saúde do conjunto dos seus 

trabalhadores. 

[...] 7.2.1 O PCMSO é parte integrante do conjunto mais 

amplo de iniciativas da empresa no campo da saúde dos 

trabalhadores, devendo estar articulado com o disposto nas 

demais NR. 

7.2.2 O PCMSO deverá considerar as questões incidentes 

sobre o indivíduo e a coletividade de trabalhadores, 

privilegiando o instrumental clínico-epidemiológico na 

abordagem da relação entre sua saúde e o trabalho. 

7.2.3 O PCMSO deverá ter caráter de prevenção, 

rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde 

relacionados ao trabalho, inclusive de natureza subclínica, 

além da constatação da existência de casos de doenças 

profissionais ou danos irreversíveis à saúde dos 

trabalhadores. 

7.2.4 O PCMSO deverá ser planejado e implantado com base 

nos riscos à saúde dos trabalhadores, especialmente os 

identificados nas avaliações previstas nas demais NR. 

 

 

 



11 

 

 Programa de Prevenção de Riscos Ambientais/PPRA (BRASIL
8
, 2013): 

 

9.1.1 Esta Norma Regulamentadora - NR estabelece a 

obrigatoriedade da elaboração e implementação, por parte de  

todos os empregadores e instituições que admitam 

trabalhadores como empregados, do Programa de Prevenção 

de Riscos Ambientais - PPRA, visando à preservação da 

saúde e da integridade dos trabalhadores, através da 

antecipação, reconhecimento, avaliação e conseqüente 

controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que  

venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em 

consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos  

naturais.  

[...] 9.1.5 Para efeito desta NR, consideram-se riscos 

ambientais os agentes físicos, químicos e biológicos 

existentes nos ambientes de trabalho que, em função de sua 

natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, 

são capazes de causar danos à saúde do trabalhador.  

9.1.5.1 Consideram-se agentes físicos as diversas formas de 

energia a que possam estar expostos os trabalhadores, tais 

como: ruído, vibrações, pressões anormais, temperaturas 

extremas, radiações ionizantes, radiações não ionizantes, bem 

como o infra-som e o ultra-som.  

9.1.5.2 Consideram-se agentes químicos as substâncias, 

compostos ou produtos que possam penetrar no organismo 

pela via respiratória, nas formas de poeiras, fumos, névoas, 

neblinas, gases ou vapores, ou que, pela natureza da atividade 

de exposição, possam ter contato ou ser absorvidos pelo 

organismo através da pele ou por ingestão.  

9.1.5.3 Consideram-se agentes biológicos as bactérias, 

fungos, bacilos, parasitas, protozoários, vírus, entre outros. 

 
 

 Ergonomia (BRASIL
9
, 2013): 

 

17.1. Esta Norma Regulamentadora visa a estabelecer 

parâmetros que permitam a adaptação das condições de 

trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, 

de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e  

desempenho eficiente.  

17.1.1. As condições de trabalho incluem aspectos 

relacionados ao levantamento, transporte e descarga de 

materiais, ao mobiliário, aos equipamentos e às condições 

ambientais do posto de trabalho e à própria organização do 

trabalho. 

[...] 8.1. O Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional - PCMSO, além de atender à Norma 

Regulamentadora n.º 7 (NR 7), deve necessariamente 

reconhecer e registrar os riscos identificados na análise 

ergonômica. 
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[...] 8.3. A notificação das doenças profissionais e das 

produzidas em virtude das condições especiais de trabalho, 

comprovadas ou objeto de suspeita, será obrigatória por meio 

da emissão de Comunicação de Acidente de Trabalho, na 

forma do Artigo 169 da CLT e da legislação vigente da 

Previdência Social. 

[...] 8.4. As análises ergonômicas do trabalho devem 

contemplar, no mínimo, para atender à NR-17:  

a) descrição das características dos postos de trabalho no que 

se refere ao mobiliário, utensílios, ferramentas, espaço físico 

para a execução do trabalho e condições de posicionamento e 

movimentação de segmentos corporais;  

b) avaliação da organização do trabalho demonstrando:  

1. trabalho real e trabalho prescrito;  

2. descrição da produção em relação ao tempo alocado para 

as tarefas;  

3. variações diárias, semanais e mensais da carga de 

atendimento, incluindo variações sazonais e intercorrências 

técnico-operacionais mais freqüentes;  

4. número de ciclos de trabalho e sua descrição, incluindo 

trabalho em turnos e trabalho noturno;  

5. ocorrência de pausas inter-ciclos;  

6. explicitação das normas de produção, das exigências de 

tempo, da determinação do conteúdo de tempo, do ritmo de 

trabalho e do conteúdo das tarefas executadas;  

7. histórico mensal de horas extras realizadas em cada ano;  

8. explicitação da existência de sobrecargas estáticas ou 

dinâmicas do sistema osteomuscular;  

c) relatório estatístico da incidência de queixas de agravos à 

saúde colhidas pela Medicina do Trabalho nos prontuários  

médicos;  

d) relatórios de avaliações de satisfação no trabalho e clima 

organizacional, se realizadas no âmbito da empresa;  

e) registro e análise de impressões e sugestões dos 

trabalhadores com relação aos aspectos dos itens anteriores;  

f) recomendações ergonômicas expressas em planos e 

propostas claros e objetivos, com definição de datas de 

implantação. 

[...] 8.5. As ações e princípios do Programa de Prevenção de 

Riscos Ambientais – PPRA devem ser associados àqueles 

previstos na NR-17. 

[...] 9.2. As condições de trabalho, incluindo o acesso às 

instalações, mobiliário, equipamentos, condições ambientais, 

organização do trabalho, capacitação, condições sanitárias, 

programas de prevenção e cuidados para segurança pessoal 

devem levar em conta as necessidades dos trabalhadores com 

deficiência. 
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