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INTRODUÇÃO

É fato que o trabalho interfere na saúde dos indivíduos.

As primeiras observações sobre isso aconteceram na década de 50,
na Inglaterra, quando Eric Trist e seus colaboradores realizaram
estudos para compreender a relação entre indivíduo, trabalho e
organização e concluíram que a realização do indivíduo no trabalho
tem relação direta com o bem estar.

Diante dessas informações preliminares, e das situações
possivelmente percebidas por você, compreendemos que o objetivo
da NR17 sobre as condições de trabalho que incluem aspectos
relacionados ao levantamento, transporte e descarga de materiais, ao
mobiliário, aos equipamentos e às condições ambientais do posto de
trabalho, é de suma importância.

Preparamos esse manual para orientar o cumprimento dos aspectos
mínimos da NR17, a implantação da AET - Análise Ergonômica do
Trabalho, e apresentar os seus benefícios.

https://en.wikipedia.org/wiki/Eric_Trist


O QUE É ERGONOMIA?
É o estudo do posto de trabalho, buscando soluções
coerentes para melhorar a qualidade de vida e a atividade
laboral desenvolvida pelo profissional. 

O principal foco da ergonomia é trazer, de maneira eficaz,
técnicas adaptativas para facilitar as atividades diárias,
buscando prevenir patologias que podem surgir por esforço
repetitivo, melhorando o rendimento, desenvolvendo ações
que trarão benefícios para a empresa e seus colaboradores.

ASPECTOS DA NR17

Levantamento, transporte e descarga individual de
materiais
Mobiliário dos postos de trabalho
Equipamentos e ferramentas
Condições ambientais como ruídos, iluminação,
temperatura e humidade do ar
Organização do trabalho

Para avaliar esses aspectos, a norma diz que é preciso
realizar a AET - Análise Ergonômica do Trabalho. Vamos
abordar cada tópico nas próximas páginas.

As empresas serão fiscalizadas para cumprir os aspectos
mínimos da norma para:



LEVANTAMENTO, TRANSPORTE E
DESCARGA DE MATERIAIS
1 - É analisado o peso da carga que é suportado inteiramente por um só
trabalhador de maneira contínua ou que inclua o transporte manual de cargas. 
2 - Limitar o peso para jovem com idade inferior a dezoito anos e maior de
quatorze anos, mulheres ou um trabalhador cujo peso seja suscetível de
comprometer a saúde ou a segurança.
3 - Todo trabalhador deve receber treinamento ou instruções satisfatórias quanto
aos métodos de trabalho que deverá utilizar, com vistas a salvaguardar sua saúde
e prevenir acidentes. 
4 - Com vistas a limitar ou facilitar o transporte manual de cargas deverão ser
usados equipamentos apropriados.



MOBILIÁRIO

1 - As bancadas, mesas, escrivaninhas devem ser planejadas e adaptadas para
proporcionar ao trabalhador condições de boa postura, visualização e operação.
2 - Devem atender aos seguintes requisitos mínimos:

a) ter altura e características da superfície de trabalho compatíveis com o tipo
de atividade, com a distância requerida dos olhos ao campo de trabalho e com a
altura do assento
b) ter área de trabalho de fácil alcance e visualização pelo trabalhador
c) ter características dimensionais que possibilitem posicionamento e
movimentação adequados dos segmentos corporais

3 - Para trabalho que necessite também da utilização dos pés, os pedais e demais
comandos para acionamento devem ter posicionamento e dimensões que
possibilitem fácil alcance, bem como ângulos adequados entre as diversas partes do
corpo do trabalhador.
4 - Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender:

a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida
b) características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento
c) borda frontal arredondada
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região
lombar.
e) suporte para os pés, que se adapte ao comprimento da perna do trabalhador.



EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Ter suporte adequado para documentos que possa ser ajustado
proporcionando boa postura, visualização e operação, evitando movimentação
frequente do pescoço e fadiga visual;
Ser utilizado documento de fácil legibilidade sempre que possível, sendo
vedada a utilização do papel brilhante, ou de qualquer outro tipo que provoque
ofuscamento.

Condições de mobilidade suficientes para permitir o ajuste da tela do
equipamento à iluminação do ambiente, protegendo-a contra reflexos, e
proporcionar corretos ângulos de visibilidade ao trabalhador;
O teclado deve ser independente e ter mobilidade, permitindo ao trabalhador
ajustá-lo de acordo com as tarefas a serem executadas;
A tela, o teclado e o suporte para documentos devem ser colocados de
maneira que as distâncias olho-tela, olho-teclado e olho-documento sejam
aproximadamente iguais;
Serem posicionados em superfícies de trabalho com altura ajustável.

1 - Nas atividades que envolvam leitura de documentos para digitação,
datilografia ou mecanografia deve:

Os monitores ou terminais de vídeo devem observar o seguinte:



CONDIÇÕES AMBIENTAIS

A NBR 10152 estabelece os níveis de ruído. O nível de ruído aceitável para
efeito de conforto será de até 65 dB (A) e a curva de avaliação de ruído (NC)
de valor não superior a 60 dB
Índice de temperatura efetiva entre 20oC (vinte) e 23oC (vinte e três graus
centígrados)
Velocidade do ar não superior a 0,75m/s
Umidade relativa do ar não inferior a 40 (quarenta) por cento.

São recomendadas as seguintes condições de conforto:

Em todos os locais de trabalho deve haver iluminação adequada, natural ou
artificial, geral ou suplementar, apropriada à natureza da atividade.



Todo sistema de avaliação de desempenho deve levar em consideração as
repercussões sobre a saúde dos trabalhadores;
Devem ser incluídas pausas para descanso;
Quando do retorno do trabalho na produção, após qualquer tipo de afastamento
igual ou superior a 15 (quinze) dias, deverá ser gradativo aos níveis de produção
anterior ao afastamento.

Não deve promover qualquer sistema de avaliação dos trabalhadores envolvidos
nas atividades de digitação, baseado no número de toques sobre o teclado
O número máximo de toques não deve ser superior a 8.000 por hora trabalhada,
considerando cada movimento de pressão sobre o teclado;
O tempo efetivo de trabalho de entrada de dados não deve exceder o limite
máximo de 5 (cinco) horas, sendo que, no período de tempo restante da jornada,
o trabalhador poderá exercer outras atividades, desde que não exijam
movimentos repetitivos, nem esforço visual;
Nas atividades de entrada de dados deve haver, no mínimo, uma pausa de 10
minutos para cada 50 minutos trabalhados, não deduzidos da jornada normal de
trabalho;
Quando do retorno ao trabalho, após afastamento igual ou superior a 15 (quinze)
dias, a exigência de produção em relação ao número de toques deverá ser
iniciado em níveis inferiores ao da norma.

Nas atividades que exijam sobrecarga muscular estática ou dinâmica do pescoço,
ombros, dorso e membros superiores e inferiores, e a partir da análise ergonômica
do trabalho, deve ser observado o seguinte:

Nas atividades de processamento eletrônico de dados, observar:

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO



CONCLUSÃO
Cada empresa é composta por profissionais com necessidades específicas,
inclusive a norma tem especificações claras para trabalhadores de chekout e
de teleatendimento/telemarketing.

Os especialistas em ergonomia são preparados para fazer um diagnóstico
detalhado de todos os pontos da norma.

Muitas vezes as adaptações são simples mas que podem fazer uma grande
diferença no bem estar dos profissionais. Com o diagnóstico em mãos, é
possível formatar um programa de atividades de prevenção de patologias que
podem surgir pelo esforço repetitivo e isso fará uma grande diferença no bem-
estar dos seus colaboradores, no clima e nos resultados da sua empresa.

Essas atividades poderão ser pontuais ou frequentes e podem ser realizadas
de forma presencial ou remota, beneficiando profissionais que estão dentro da
unidade, em home-office ou em regiões afastadas.



Com mais de 30 anos atendendo clientes em todo
Brasil, os projetos desenvolvidos pela Maratona QV
têm como principal objetivo a promoção da saúde e do
bem estar, tão essenciais a qualidade de vida do
colaborador, ao clima organizacional da empresa,
desempenho da equipe e à conquista contínua de
melhores resultados individuais e coletivos.

Em nossa equipe temos ergonomistas que
desenvolvem o mapeamento e a orientação de
melhoria nos postos de trabalho, visando o
cumprimento da norma, a saúde e o bem estar.

Sobre a Maratona

www.maratonaqv.com

(11) 3034-3317

contato@maratonaqv.comFundada em 1992, a Maratona nasceu
para atender uma necessidade do

mercado por programas 
 pesonalizados para a promoção da

qualidade de vida nas empresas,
desenvolvido de rorma pioneira para a

Avon.


