
1010ºº Encontro de HigienizaEncontro de Higienizaçção e ão e 
Lavanderia Hospitalar da Região SulLavanderia Hospitalar da Região Sul

ERGONOMIA NAS ERGONOMIA NAS ÁÁREAS DE REAS DE 
HIGIENIZAHIGIENIZAÇÇÃO E LAVANDERIA ÃO E LAVANDERIA 

HOSPITALAR HOSPITALAR 

27/10/201127/10/2011

Dr. Raul Escandiel
Médico do trabalho



O QUE O QUE ÉÉ ERGONOMIA?ERGONOMIA?

É a ciência que estuda a 

atividade do homem no trabalho com o 

objetivo de contribuir na concepção de 

ferramentas, máquinas e sistemas de 

produção adaptados às características 

físicas e psicológicas do ser humano, 

com critérios de saúde e de 

produtividade. (Wisner, 1994)



ERGO = trabalhoERGO = trabalho
NOMOS = lei, regraNOMOS = lei, regra
Estuda o homem e seu trabalho, 

o equipamento e o meio ambiente.

Busca o máximo de conforto, 
segurança, eficiência e melhoria das 
condições e processos de trabalho.

Pode ser de concepção, de correção 
e de conscientização.

Também aplica-se no lar, no 
transporte, na escola, no lazer, etc.



HISTHISTÓÓRICO DA ERGONOMIARICO DA ERGONOMIA

Desde os tempos primitivos:Desde os tempos primitivos:

� Produção de ferramentas de pedra lascada 
e/ou afiada, como lanças, pontas de flecha, 
machados e outras ferramentas para caça, 
pesca e guerra.

� Produção de utensílios de barro para a coleta 
de água, cocção de alimentos e uso doméstico.

� Uso de alavancas, da roda, do fogo, da vela, 
das vestimentas, etc.

Oficialmente:Oficialmente:

� A ciência nasceu em 1949, II guerra mundial, 
médicos e engenheiros militares modificavam 
comandos como botões, pedais e alavancas de 
aviões, tanques, submarinos e outras armas. 



HISTHISTÓÓRICO DA SARICO DA SAÚÚDE E DE E 
SEGURANSEGURANÇÇA NO TRABALHOA NO TRABALHO

� Em 1833 “FACTORY ACT” a 1a legislação sobre  segurança industrial;
� Em 1865, na Alemanha, o empregador passou a ser responsabilizado pelo 

pagamento dos acidentes ocorridos com empregados;

� Em 1919, pelo tratado de Versailles, foi criada a “O.I.T.”;

� Em 1930 foi fundada a ISA “INTERNATIONAL STANDARD ASSOCIATION”
que surgiu como associação normativa;

� Em 1930, no Brasil, foi criado o MINISTÉRIO DO TRABALHO, INDÚSTRIA 
E COMÉRCIO;

� Em 1943, no Brasil, foi criada a Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT), no capítulo V do Titulo II, Legislação para Segurança e Higiene do 
Trabalho (artigos 154 a 223);

� Em 1977 a Lei 6.514 aprovou as NRs, através da portaria 3.214 de 1978.

� Norma regulamentadora 17, atualmente, regula legalmente a 
ergonomia no Brasil.

� Norma Regulamentadora 24, higiene e conforto no trabalho.



CONCEITOS BCONCEITOS BÁÁSICOSSICOS
�� POSTURA:POSTURA:
- É a posição do corpo; pode ser estática 
(parada) ou dinâmica (movimento).

- É o arranjo/equilíbrio das partes do corpo.

- Má postura causa cansaço, lesões e doenças.

�� POSTO DE TRABALHO:POSTO DE TRABALHO:
- É o ambiente físico onde as ferramentas  e 
insumos estão dispostos e as tarefas do 
processo de trabalho são executadas.

�� PROCESSO DE TRABALHO:PROCESSO DE TRABALHO:
- É o conjunto ordenado de tarefas a serem 
executadas visando a padronização da produção 
de um bem ou serviço.



RISCOS ERGONÔMICOSRISCOS ERGONÔMICOS
� ESFORÇO FÍSICO INTENSO.

� LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE PESO.

� EXIGÊNCIA DE POSTURA INADEQUADA.

� CONTROLE  RÍGIDO DE PRODUTIVIDADE.

� IMPOSIÇÃO DE RITMOS EXCESSIVOS.

� TRABALHO EM TURNO E NOTURNO.

� JORNADAS DE TRABALHO PROLONGADAS.

� MONOTONIA E REPETIVIDADE.
�OUTRAS SITUAÇÕES CAUSADORAS DE STRESS FÍSICO 
E/OU PSÍQUICO.



AMBIENTE HOSPITALARAMBIENTE HOSPITALAR
� Berços, camas e macas baixos e/ou de difícil 
movimentação.
� Galões pesados posicionados em base de armário.
� Armários com soro em altura elevada.
� Pia e bancadas de trabalho baixas.
� Desnível entre as alturas da cama e da maca.
� Suporte de monitor baixo ou elevado.
� Banheiro com espaço físico muito restrito.
� Maca de ambulância que não encaixa com a maca da 
unidade.
� Falta de equipamentos especiais para transportar 
pacientes e materiais.
�Relação inadequada entre computadores, mesa e 
cadeira.



ÁÁREAS DE LAVANDERIA REAS DE LAVANDERIA 
E HIGIENIZAE HIGIENIZAÇÇÃOÃO



Norma Regulamentadora 32
32.8.2 Para as atividades de limpeza e 
conservação, cabe ao empregador, no 
mínimo:
a) providenciar carro funcional destinado à
guarda e transporte dos materiais e 
produtos indispensáveis à realização das 
atividades;
b) providenciar materiais e utensílios de 
limpeza que preservem a integridade física 
do trabalhador;
c) proibir a varrição seca nas áreas 
internas;
d) proibir o uso de adornos.



PREVENPREVENÇÇÃO!ÃO!
� Praticar sempre posturas estáticas e 
dinâmicas corretas.
� Alimentação correta.
� Hidratação suficiente.
� Estilo e qualidade de vida adequados.
� Evitar situações de risco ergonômico, 
esforço inadequado ou excessivo.

� Ambiente ergonomicamente adequado, 
com disposição inteligente de ferramentas.
� Processos e ritmos de trabalho 
adequados.
� Ginástica Laboral.



PREVENPREVENÇÇÃO!ÃO!
Errado! Certo!



PREVENPREVENÇÇÃO!ÃO!

POSTO DE 
TRABALHO



PREVENPREVENÇÇÃO!ÃO!

DISPOSIÇÃO INTELIGENTE!



PREVENPREVENÇÇÃO!ÃO!



ERROS COMUNS



EXPLICAÇÃO 
ANATÔMICA



GINÁSTICA 
LABORAL
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