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Neste boletim encontramos artigos
de alta qualidade, e que apesar de
não serem artigos científicos, mas
informativos, não deixam de ser
importantes para enriquecer o
conhecimento do leitor.
A informação é um pilar
fundamental dos sistemas de
gestão da prevenção, por isso
estamos dando um espaço para as
Sociedades/Associações filiadas à
Ulaergo nos dizerem o que estão
fazendo em cada um de seus
países, e essa gestão serve como
modelo para implementá-la em
outros países.

Também queremos ir além de
nossos parceiros, com a integração
de mais países, que buscam o Bem-
Estar dos Trabalhadores em seus
países e na América Latina.

Continuamos e continuaremos a
trabalhar pelo bem comum, pela
irmandade latino-americana e,
sobretudo, pelo interesse coletivo
dos 12 países que hoje somos
Ulaergo.

Dr. Carlos 
Espejo G
Presidente 
ULAERGO

Prof. Iván 
López E.

Vicepresidente 
Financeiro  
ULAERGO

Mg. Mauricio 
Santos M.

Vicepresidente
Secretario Geral 

ULAERGO

Ao gerar um boletim informativo,
buscamos contribuir com um grão de
areia para o apoio preventivo de
gestores de Segurança e Saúde
Ocupacional, para não dizer que o
trabalho está causalmente
relacionado à síndromes clínicas
específicas e desconforto no corpo
humano, mas a informações
preventivas gerais que contribuíram
ao desenvolvimento de políticas
organizacionais internas que
mantenham estações de trabalho
saudáveis, seguras e produtivas. A
ideia básica e elementar dos
processos informativos para os
profissionais que fazem prevenção é
dar o conhecimento que a
distribuição temporária do trabalho,
as pausas e a alternância de trabalho,
podem de alguma forma reduzir o
impacto que o trabalho tem sobre os
seus ocupantes.

http://www.sochergo.cl/
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Esta segunda edição do boletim
ULAERGO apresenta como tema
central a relação da ergonomia com
a saúde ocupacional.

Este boletim está há algumas
semanas atrasado. A ideia era
apresentá-lo no dia da saúde e
segurança no trabalho. Mas não foi
possível conseguir isso, devido ao
impacto da emergência sanitária
global justamente nos profissionais
de saúde.

Esta questão destacou o impacto
que o contingenciamento do COVID
tem gerado em nosso trabalho, de
modo que muitos dos autores dos
artigos deste documento tiveram
muitos obstáculos para apresentar
seu trabalho. Muitos deles são
médicos ou trabalham na área da
saúde e, portanto, seu tempo
disponível é alterado como
resultado da emergência de saúde,
mas outros tiveram familiares
próximos com COVID e até
sofreram com a doença. Por isso,
devo destacar a motivação e o
compromisso com a ergonomia e a
saúde ocupacional, pois
responderam às adversidades.

Com o passar dos anos e o COVID
for uma memória e um estudo de
caso nas universidades, este
boletim testemunhará os esforços
de especialistas em ergonomia e
saúde ocupacional. É por isso que,
vale a pena algumas semanas de
atraso na publicação.

Mauricio Santos Morales
Vice-Presidente Secretário Geral
ULAERGO.
Editor Newsletter ULAERGO.

EDITORIAL Índice
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América Latina 
ganha 5 de 8  
premios 
KingFar /IEA 
2020!

BOLETÍM União Latino Americana  de Ergonomía ULAERGO N°2- Junho 2021

Com grande satisfação, o Conselho de
administração da ULAERGO, parabeniza os 5
vencedores do prêmio Kingfar da Associação
Internacional de Ergonomia.

O foco deste importante prêmio é destacar e
incentivar a pesquisa de novos pesquisadores
de países em desenvolvimento. Através de
teses de doutorado em fatores humanos e
ergonomia.

Guillermina Andrea Peñaloza - tutora: Carlos
Torres Formoso – Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, UFRGS

Natália Ransolin - tutora: Tarcisio Saurin –
Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
UFRGS

Elaine Alves de Carvalho - tutor: Paulo Victor
Rodrigues de Carvalho – Universidad Federal
de Rio de Janeiro, UFRJ

Viviana Maura dos Santos - tutor: Ricardo
Matos – Universidade Federal do Rio Grande
UFRN

Também foi reconhecido o chileno Carlos
Viviani, pesquisador da CETyFH, universidade
de Valparaíso. Tutor : Ignacio Castelucci.-
UValpo

Ressaltamos que todos os vencedores
pertencem a universidades públicas, tanto do
Brasil quanto do Chile.

Este é um momento muito importante para a
ergonomia latino-americana, em que destaca
o trabalho constante em nossa especialidade.

A América Latina propõe hoje uma nova
geração de especialistas em ergonomia que
contribuem para o desenvolvimento de
nossos países.
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O prêmio IEA/Kingfar é concedido
anualmente para homenagear indivíduos
que alcançaram pesquisas de alta qualidade
em ergonomia e fatores humanos (HF/E) que
abordam problemas típicos dos países em
desenvolvimento industrial (IDCs). O objetivo
do prêmio é incentivar uma pessoa
merecedora a explorar ainda mais pesquisas
e aplicações originais sobre problemas de
HF/E típicos de IDCs, melhorando
potencialmente o bem-estar das pessoas em
IDCs.

Os indicados podem ser de qualquer país,
incluindo IDC e países desenvolvidos.

Premia $1.000 para cada vencedor.
Há oito vencedores por ano.

Elegibilidade

O candidato é um estudante de doutorado
registrado ou um candidato a doutorado.
Ex-alunos recém-formados que obtiveram
doutorado no último ano são aceitos.

BOLETIM União Latino Americana  de Ergonomia ULAERGO N°2- Junho 2021

Mais informações sobre o  
Prêmio Kingfar disponível em:

[https://iea.cc/annual-awards/iea-
kingfar-award/]

O indicado deve ter contribuído
significativamente para a realização da
pesquisa apresentada, preferencialmente
o primeiro autor ou o autor
correspondente dos documentos de prova
técnica.

O indicado é membro de uma sociedade
federada/filiada da IEA, ou uma pessoa
que a sociedade federada/afiliada da IEA
concorda em nomear.
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Kathleen Mosier
Presidente da IEA
PhD Psicologia industrial e Organizacional 
Universidade da California, Berkeley. 
Presidente de la Associação Internacional 
de Ergonomia.

Parabéns por suas iniciativas durante este
ano em uma pandemia sem precedentes.
Espero que todos os membros da ULAERGO
permaneçam sãos e salvos. É incrível ver
que nossas redes da IEA vieram de longe,
apesar das restrições e restrições do COVID-
19. Tenho muito prazer em contribuir para
este Boletim e aumentar a comunicação
entre os membros da sociedade e estender
a influência dos fatores humanos/ergonomia
(HF/E) aos níveis regionais.

Estamos recebendo informações de que os
programas educacionais HF/E estão
avançando na América Latina. A IEA
continua a abordar a Universidade do Valle
na Colômbia, bem como potenciais atores
corporativos para treinamento e educação,
como a SURA. A IEA continuará suas
iniciativas na América Latina e esperamos
ver mais novos membros nos próximos anos.
Este é o momento para a América Latina
assumir um papel de liderança no avanço do
HF/E no mundo.

A IEA concordou em colaborar com um
relatório da Organização Internacional
do Trabalho (OIT) sobre regulamentos e

Saudações a todos os 
membros da ULAERGO em 
nome da IEA!

BOLETIM União Latono Americana  de Ergonomia ULAERGO N°2- Junho 2021
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Disposições legislativas sobre a FH/E e
também processamento manual em todo o
mundo. Entraremos em contato com as
redes da IEA para coletar informações para
este relatório e contamos com a ULAERGO
para nos ajudar a documentar o status das
orientações e legislações relacionadas ao
HF/E na América Latina.

Espero que muitos de vocês encontrem uma
maneira de participar da IEA2021, de 13 a 18
de junho. Se estiverem localizados em um
país de baixa/média renda (LMIC), são
elegíveis para taxas de inscrição reduzidas e
suporte da IEA do nosso fundo designado.
Cada LMIC pode nomear 5 indivíduos para
suporte da IEA. Entre em contato com seu
presidente da sociedade se puder se
candidatar.

É maravilhoso ver a continuação das
atividades de sua rede regional. Espero
ver um representante da ULAERGO na
reunião virtual do Conselho da IEA nos
dias 11 e 12 de Junho. Na reunião,
decidiremos sobre os novos dirigentes da
IEA e também o local para a AIE 2027.
Sei que o Presidente Carlos Espejo falará
com vocês sobre os resultados e
decisões da reunião do Conselho.

Kathleen Mosier
Presidente da IEA

BOLETIM União Latino Americana   de Ergonomia ULAERGO N°2- Junho 2021
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José Orlando Gomes, 
Presidente 

Associaçäo Brasileira 
de Ergonomia -

ABERGO (2009 a 
2014)

Maggie Graf, Vice 
Presidente e Secretaria 

Geral da Associação 
Suiça de Ergonomía 

(SwissErgo)

Thomas Alexander, Vice 
Presidente e Tesoureiro 

da Sociedade para a 
Ciencia do Trabalho e.V. 

(GfA)

José Orlando Gomes, 
Presidente IEA

“Minha saudação fraternal a todos
os colegas ergonomistas da América
Latina pelo seu apoio e sem dúvida,
a IEA tem todo o apoio e energia
das sociedades ULAERGO, afiliadas
e em desenvolvimento, bem como
das universidades para avançar na
formação de professores,
pesquisadores e profissionais em
ergonomia e fatores humanos, para
atender às demandas de melhores
condições de vida e trabalho da
população da América Latina! "

Nova Diretoria 2021-2024 

Associação Internacional de Ergonomia, IEA

Durante a última reunião do Conselho
da Associação Internacional de
Ergonomia, realizada virtualmente nos
dias 11 e 12 de junho de 2021, os
novos cargos foram eleitos por um
período de três anos.

Parabéns àqueles que foram eleitos,
em particular nosso amigo José
Orlando, que representa a Ergonomia
Latino-Americana!
Todas as pessoas que foram eleitas já
desempenharam outros papéis-chave
na IEA.

José Orlando Gomes, novo 

Presidente "latino-americano" da 

Associação Internacional de 

Ergonomia, IEA! 
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O período de inscrição 

para o próximo Prêmio 

IEA 2021 é prorrogado

Qual é o objetivo do
prêmio IEA/Tsinghua?

Para a educação colaborativa em
fatores humanos e ergonomia
para países em desenvolvimento
industrial é concedida
anualmente para homenagear
indivíduos (por exemplo,
pesquisadores, professores) que
fizeram contribuições
significativas e notáveis para o
sucesso de programas de pós-
graduação que têm fatores
humanos e ergonomia (HFE) no
currículo, ou com conteúdo
substancial de HFE em alguns
cursos, por meio de colaboração
internacional e/ou inter-
regional. O prêmio pode ser
concedido a até duas pessoas de
até dois programas
qualificados. Os destinatários
dividem US$ 8.000.

até 31 de agosto de 2021
Para o prêmio Kingfar e Tsinghua.

Disponível em espanhol: 

Guía  de Principios  y 

Directrices de Ergonomía 

/ Factores Humanos  

para el Diseño y Gestión  

de Sistemas de Trabajo.

Novidades da IEA

download disponível aquí

Este documento em espanhol é
uma primeira versão provisória
dos Princípios e Diretrizes de
Fatores Humanos para o Projeto e
Gestão de Sistemas de Trabalho,
que foi originalmente publicado
em inglês. A tradução é uma
iniciativa da União Latino-
Americana de Ergonomia, da
Sociedade de Ergonomia do
México e da Associação de
Ergonomia Argentina. Kathleen
Mosier, Presidente da IEA, está
grata por incentivar a tradução e a
distribuição entre as associações
membros da ULAERGO. A tarefa é
resultado de um esforço conjunto
das seguintes pessoas: Juan
Carlos Hiba e Martín Rodríguez
para a AdEA; Enrique De la Vega
pela SEMAC, Iván López
(SOCEERGO), Mauricio Santos
(SOCHERGO) e Carlos Espejo para
o Conselho de Administração da
ULAERGO.

https://secureservercdn.net/50.62.194.59/m4v.211.myftpupload.com/wp-content/uploads/2020/05/Principios-y-Directrices-de-EFH-para-el-Diseno-y-Gestion-de-Sistemas-de-Trabajo-v1.pdf


Osvaldo César Bellettini
Membro fundador da Associação Argentina
de Ergonomia AdEA
ASSOCIAÇÃO DE ERGONOMIA ARGENTINA

. 

A avaliação 

multidimensional 

de alternativas 

ergonômicas e 

o programa 

evalerg AdEa 
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isso foi realizado, de modo que
corresponderia a uma etapa final
dentro da cadeia de ações
ergonômicas. Quando a criatividade
do ergonomismo lhe apresenta a
possibilidade de fazer várias
alternativas diferentes, a
avaliação da "adequação" de cada
uma delas permite que ele faça um
ranking destes e, assim, escolha o
mais "conveniente" entre eles. É
em relação a este segundo significado
que continuaremos a falar sobre o
assunto.

A primeira coisa que precisamos
determinar é a natureza das
dimensões das variáveis que usaremos
para julgar a conveniência de adotar
uma alternativa ergonômica. Se
considerarmos apenas uma única
dimensão dessas variáveis, diremos
que realizamos uma avaliação
unidimensional de alternativas
ergonômicas. Na prática, a única
dimensão que geralmente é adotada é
a dimensão econômica.

Por conseguinte, enfrentamos uma
simples e insuficiente "avaliação
econômica" de alternativas
ergonômicas.

Mas o conceito cibernético-sistêmico
nos permite determinar em qualquer
SHM uma série de variáveis de
importância fundamental que excedem
dimensionalmente a simples
econômica. Por exemplo, há variáveis
tão relevantes quanto a participação
do trabalhador dos pontos de vista
criativos, econômicos, psicossociais e
decisórios. Também conceitos como
qualidade e confiabilidade da
produção, elasticidade quantitativa e
adaptabilidade qualitativa do mesmo e
as variáveis muito importantes que
fazem a proteção dos componentes do
SHM e o conforto de seus membros
humanos. em este caso de avaliação

Em geral, o termo "avaliação" tem
dois significados distintos na
ergonomia: um deles refere-se ao
que poderia ser talvez mais
adequadamente chamado de
"diagnóstico", ou seja, à
determinação descritiva do estado de
um Sistema(s)-Máquina(s); como
tal, constitui o primeiro passo para a
otimização ergonômica deste SHM.

O segundo significado da palavra
"avaliação" corresponde à ação de
julgar a conveniência de uma
otimização ergonômica uma vez

BOLETÍIM União Latino Americana de Ergonomia ULAERGO N°2- Junho 2021
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a estruturação do algoritmo de
cálculo do Índice de Conveniência
IC(a) de cada uma das alternativas
baseia-se nos seguintes recursos:

• Utilizar os conceitos do Método de
Engenharia Econômica que
chamamos de Lucro Líquido Total
Atualizado (BENTA), baseado
fundamentalmente em trazer para o
ano zero os valores econômicos
anuais simples utilizando uma taxa
de desconto, que nos casos usuais é
considerada constante durante todo o
período de avaliação, mas que
também pode ser variada durante
esse período.

• Substitua as variáveis econômicas
simples do BENTA por "variáveis
compostas" (VC) que são definidas
por relações matemáticas entre
variáveis simples e devem atender a
duas condições:

• Seja adimensional do ponto de
vista de sua dimensionalidade.

• Seja relativo do ponto de vista
numérico ou quantitativo.

Esses VCs são basicamente dois:

O EV(f,a,n) dos Efeitos inerentes ao
Fator de Decisão, que combina
E(f,a,n), ER(f,n) e EA(f,n).

O VCR(f,n) das Relevâncias do
Determinante, que decorre da
Relevância Relativa RR(f,n) de cada
fator em cada ano da avaliação do
Fator Relevância R(f,n). No caso de
considerar subfatores de decisão
(SFD) também utilizam os Graus de
Importância GI(sf,f) desses
subfatores sf dentro do fator f
comum a eles.

É necessária uma "avaliação de
conveniência multidimensional",
levando em conta a diversidade de
variáveis a serem consideradas. E é
neste último caso que é necessária a
estruturação conceitual e algorítmica
de uma metodologia adequada para
lidar com essas múltiplas variáveis, que
não admitem mais uma conversão
direta a valores simplesmente
econômicos.

No que se segue tentaremos dar pelo
menos uma ideia da metodologia de
avaliação da adequação das
alternativas ergonômicas
desenvolvidas na AdEA.

O núcleo conceitual da metodologia é
constituído pelo Fator de Decisão (FD)
que, em poucas palavras, designa cada
uma das razões que um decisor
considera ser a base para sua escolha.
O FD é na verdade um complexo
conceitual porque abrange diferentes
propriedades que derivam dele, mas ao
mesmo tempo defini-lo. Assim,
podemos falar sobre a Relevância do
Fator de Decisão f no ano n, que é
estabelecido pelo decisor e que
simbolizaremos com R(f,n)
(posteriormente transformado em
Relevância Relativa RR(f,n) por meio de
um quociente entre o valor de R(f,n) e
a soma dos valores absolutos de todos
os R(f) n A avaliação); do Fator efeito
da decisão f na alternativa a ano n, ou
seja, E(f,a,n); do Fator de Referência
do Fator de Decisão f no ano n, ou
seja, ER(f,n); do Efeito veto do Fator
de Decisão f no ano n, EV(f,n); e o
Efeito A no dimensionado do fator de
decisão f no ano n, ou seja, EA(f,n). A
esses conceitos acrescenta-se a taxa
de emergência do fator de decisão f no
ano n, que vamos simbolizar com
você(f,n).

A estratégia fundamental para

BOLETIM União Latino Americana de Ergonomia ULAERGO N°2- Junho 2021
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Professora Lucy Mara Baú

Ergonomista Sênior

Presidente de ABERGO

Gestão 2021/2023

"No Brasil, a legislação relacionada à
saúde ocupacional começou com o
Decreto 3.724/1919, que estabeleceu as
diversas obrigações relacionadas ao
ambiente de trabalho e os acidentes que
ocorreriam, obrigações estas que
incluíam da indenização às ações
judiciais.

Em 1943, entrou em vigor a
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
Na década de 1970, as taxas de
acidentes de trabalho no Brasil somavam
1,7 milhão por ano. As empresas não
possuíam um serviço de gestão
específico para prevenção de acidentes, o
que levou à necessidade de criação de
uma agência preocupada com a saúde e
o bem-estar dos trabalhadores para
oferecer-lhes um ambiente com melhores
condições de trabalho, o que levou à
publicação das Portarias 3.236 e 3.237
de 1974, que regulamentam o artigo 164
da CLT. Com essas medidas, foi
determinado que todas as empresas com
mais de 100 funcionários possuíssem um
Serviço Especializado em Engenharia de
Segurança e Medicina do Trabalho
(SESMT), composto de acordo com o
tamanho da empresa por: médico do
trabalho, enfermeiro do trabalho, técnico
em enfermagem do trabalho, engenheiro
e técnico de segurança do trabalho.

BOLETIM União Latino Americana  de Ergonomia ULAERGO N°2- Junho 2021

Ergonomia e Saúde 
Ocupacional no 
Brasil

Fachada da Catedral da Sé – São Paulo
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A ergonomia, por sua vez, surgiu
no Brasil nos anos 60 e 70,
onde foi introduzida como
disciplina na formação de
engenharia de produção da
Universidade de São Paulo (1960);
no curso de Engenharia de Produção,
na Universidade Federal do Rio de
Janeiro (1970) e com o apoio do
professor Alain Wisner, quando
orientou um dos primeiros trabalhos de
pesquisa em ergonomia na Fundação
Getúlio Vargas (1970).

Em 1978, o Ministério do Trabalho e
Emprego publicou a Portaria 3.214/78,
que aprovou a criação das Normas
Regulamentadoras trabalhistas - NRs.,
entre elas a NR 17 da Ergonomia,
porém, foi em 1990, que foi revisada
(Portaria MTPS 3.751) e até hoje teve
mais duas revisões e uma última
publicação ainda pendente.

Decorrente das demandas de
ergonomia, foi criada no Brasil, em
30/11/1983 a ABERGO -
Associação Brasileira de
Ergonomia, que tem fortemente
contribuído com a pesquisa,
construção de especificações,
capacitações e apoio técnico
científico às instituições de ensino,
empresas, trabalhadores e órgãos
governamentais.

A partir das décadas de oitenta e
noventa, com altas taxas de doenças
musculoesqueléticos relacionadas ao
trabalho, levando a inúmeras
demissões e processos trabalhistas, a
ergonomia, através da análise
ergonômica do trabalho e da
implementação de soluções,
tornou-se essencial para os
serviços de saúde ocupacional

nas empresas, fornecendo avaliação
de riscos e indicadores, propondo
metas e planos de ação com
implementações, a fim de contribuir
para a redução de doenças do
trabalho, o que leva à promoção e
prevenção de um trabalho saudável,
seguro e eficiente.

Hoje, os casos de doenças
ocupacionais no Brasil ainda são
muito importantes. Somente em
2018, as despesas previdenciárias
com benefício por doença acidental
(B91 - comprovadamente do
trabalho) chegaram a R$
1.208.021.477,96, segundo o
Observatório Digital de Segurança e
Saúde Ocupacional do Ministério
Público do Trabalho e da OIT Brasil.

Com a nova NR 1 - GRO (Norma
Reguladora de Gestão de Riscos
Ocupacionais), aprovada em
fevereiro de 2020 e que deverá
entrar em vigor em breve, obriga
todas as empresas do Brasil a
apresentarem o PGR (Programa de
Gestão de Riscos), onde o
levantamento dos riscos físicos,
químicos, biológicos, ergonômicos e
de acidentes é obrigatório, com a
apresentação de um plano de ação
(proposto no modelo ISO 45001),
com implementações e manutenção
constante de situações de
atualização. Essa regulamentação
aproxima ainda mais a equipe de
saúde ocupacional, a segurança do
trabalho e a ergonomia, causando a
interdependência de especialidades
para pesquisa, construção e
implementação de planos de ação, o
que favorecerá ainda mais melhorias
no ambiente de trabalho.
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Saúde Ocupacional 

como Dereito Fundamental:

Ergonomia 
como Motor de SST  

Mauricio Santos Morales
Designer Ergonomista
Mestre em Ergonomia UPC
MSCh Ergo N°155
Especialista em Ergonomia 
Certificada da Eec-002
Presidente da
SOCHERGO 2020-2023

Nossa sociedade científica tem como um
de seus principais papéis o
desenvolvimento e disseminação da
especialidade da ergonomia em nosso país.
Mas também é nosso papel trazer questões
para a discussão nacional, participar de
especificações técnicas com o governo e
dar pareceres técnicos nas redes sociais.

Nesse sentido, hoje promovemos projetos
de desenvolvimento que buscam ampliar
nossa gestão e escopo de ação.

1.-A gestão sindical tem sido
historicamente relevante para o
desenvolvimento das regulamentações de
SST, por isso decidimos nos reunir com
representantes dos trabalhadores e líderes
sindicais de diferentes setores e setores
produtivos.

2.-Promover a SST e a ergonomia em
reuniões com candidatos à convenção
constituinte para destacar a importância da
saúde e segurança do trabalho na discussão
da nova constituição.

3.- Criar uma escola de ergonomia,
segurança e saúde no trabalho para os
trabalhadores e seus representantes,
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Reuniões Zoom com diversos
dirigentes sindicais.

O acesso em vídeo do evento 
está disponível em:

https://www.facebook.com/wa
tch/live/?v=165282002022249&re

f=watch_permalink

a fim de compartilhar e transferir
informações técnicas relevantes para a
gestão de SST nas empresas.

4.-Gerar colóquios técnicos com outras
associações e sociedades cujo foco
principal é saúde e segurança no trabalho.

5.-Aprofunde-se em temas de interesse de
nossos associados, como questões de
trabalho futuro, gênero, exoesqueletos,
etc.

Liderar é estar na frente das mudanças,
visualizar os cenários, planejar e tomar as
decisões necessárias para alcançar o bom
desempenho e o resultado. Dentro das
condições atuais e passadas no Chile,
estávamos constantemente buscando
abrir negociações com escritórios
políticos, com resultados diferentes. Hoje
a Sochergo decidiu dar um passo adiante.
Saímos para encontrar interlocutores
para dar a volta ao desenvolvimento da
ergonomia e da saúde ocupacional em
nosso país.

Tem sido trabalhoso, mas nos permitiu

abrir portas e gerar novas oportunidades

para instalar o conceito de ergonomia de

alta qualidade em nossos interlocutores.

Por exemplo: muitos dos candidatos

constituintes contatados não sabiam o

conceito de ergonomia ou saúde

ocupacional. Assim como no caso dos

líderes sindicais.

Sochergo considerou a promoção da
segurança e saúde ocupacional (SST)
como um direito fundamental em
todas as suas atividades de
divulgação.
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Sob o conceito de Ergonomia desenvolveu

um conjunto de conhecimentos geralmente

expressos na prática ou em ações práticas,

que perdem relevância se considerados

como uma aplicação longe de uma

construção teórica, fundamentos e

princípios. A ergonomia é muito mais do

que a soma de aplicações isoladas de vários

ramos científicos, tem o papel de expor na

prática o que em teoria é conhecido como

expressão integral e multidimensional de

um objeto complexo de estudo (Hernandez,

2013).

Da mesma forma, expressa-se como uma

disciplina transcendente em Saúde no

Trabalho, considerando o desenvolvimento

tecnológico multidisciplinar para estudar e

buscar a adaptação recíproca, constante e

sistemática das condições de trabalho,

técnicas e organizacionais ao homem, bem

como a relação harmoniosa disso com o

ambiente sociotécnico, considerando ao

mesmo tempo as dimensões quantitativas e

qualitativas explícitas na elevação dos

índices de produtividade (Gutié Rrez, 1992).

Conhecimento de diferentes disciplinas de

Saúde Ocupacional está presente no

ERGONOMIA:
SUA TRASCENDÊNCIA 
NA SAÚDE E NO 
TRABALHO
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campo de aplicação ou disciplina da

Ergonomia, e nesse sentido, foram feitos

avanços para sua gestão e aplicação em

diversas áreas das ciências do trabalho,

porém, a relação com os problemas de saúde

e, em particular, com a relação saúde-

trabalho-ambiente permanece limitada. Por

essa razão, pesquisadores têm dedicado seus

esforços à aplicação da Ergonomia como

elemento fundamental para a prevenção de

doenças e a promoção da saúde.

Há muito tempo as intervenções têm

buscado melhorar o estado de saúde da

população trabalhadora, e têm se

preocupado fundamentalmente com a

doença, determinando as causas individuais

que a causam e ignorando a natureza

eminentemente sistêmica do processo saúde-

doença, nesse sentido, é essencial que a

Análise Ergonômica do Trabalho- AET com

critério preventivo e a necessidade de

estabelecer sistematicamente ações para a

promoção da saúde surjam com grande força

Lud no trabalho.

Outro escopo transcendente da Ergonomia é

dado a partir do desenho do trabalho que

busca o bom uso das capacidades do homem

com respeito às suas limitações, para que a

execução de suas atividades seja confortável,

agradável e benéfica.

Nas condições críticas atuais da

transformação do trabalho, emerge-se para

que a pesquisa aprofunde o

conhecimento dos limites humanos,

buscando sustentar e desenvolver ações

para evitar que o trabalho exceda as

capacidades físicas e mentais dos

trabalhadores, propor corretivos nas

atividades existentes que devem ser

concebidos e realizados de outra forma e a

aplicação de estudos antecipatórios para o

planejamento de novas formas de trabalho.

A Saúde no Trabalho requer a ação

permanente da Ergonomia que envolve a

implementação de sistemas de trabalho

baseados em resultados de estudos

multidisciplinares tanto para a tomada de

decisão, quanto para a abordagem e

solução prática dos diversos problemas que

requerem uma interpretação e explicação

adequadas da realidade dos trabalhadores.

Por fim, a gestão preventiva da Saúde no

Trabalho tem grande impacto na relação

custo/benefício e risco/benefício, para a

qual se valorizam os métodos e abordagens

de avaliação e análise, formam ambientes

de trabalho nos quais são valorizados

fatores físicos, cognitivos, ambientais e

ambientais que se referem à otimização de

ações diretas nas atividades de trabalho,

trabalhadores e organizações.
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Capacitaões virtuais

em Ergonomia, 

facilitam o 

conhecimento e 

intercambio de 

experiências entre 

profissionais e

estudantes.
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Em busca do cumprimento dos

objetivos estabelecidos como

Associação, optamos pela

modalidade de treinamentos

virtuais por meio da tecnologia

utilizando a plataforma Zoom, sem

dúvida essas mudanças têm

adicionado muitos benefícios, entre

eles a facilidade de troca de

conhecimento com pessoas de

diferentes distâncias e países

locais, economia em per diem e

passagem aérea , mas acima de

tudo manter um dos principais a se

encontrar em tempo de pandemia

pelo vírus SARS-Cov-2,

distanciamento social.

No período de maio a outubro de

2020, foram realizados 7 webinars

sobre ergonomia e saúde,

atingindo no máximo 150

participantes em cada um deles,

onde participaram profissionais da

área da saúde, além de estudantes

de diversas universidades.

Não há dúvida de que esse tipo de

curso e estar gratuito oferece

oportunidades para melhorar a

prática da ergonomia e trocar

experiências relacionadas ao

trabalho diário no local de trabalho,

facilitando o uso de técnicas e

recursos para a detecção de riscos

ocupacionais, promovendo

atividades educativas, mantendo

os membros informados sobre a

promulgação de uma nova

legislação sobre ergonomia e
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fatores de risco psicossociais.
Além disso, reunir diferentes
profissionais nacionais e
internacionais que atuam e
estudam na área, para fortalecer o
conhecimento e trocar experiências.

Outra vantagem importante do
compartilhamento com os leitores,
é que a ACERGO tem a biblioteca
digital desses vídeos na página do
Facebook de
acergocostarica@gmail.com.

Os temas abordados foram:

Ergonomia e saúde ocupacional,

princípios básicos; O impacto da

ergonomia no controle da dor

lombar; Ergonomia na estação de

trabalho administrativo;

Ergonomia e estresse (pausas

ativas); Em tempos de Covid 19

(ou não); Fatores de risco

psicossociais; Últimas tendências

em ergonomia global; ergonomia

no ensino virtual.

mailto:acergocostarica@gmail.com


SOBRECARGA 

POSTURAL 

DURANTE A 
PANDEMIA
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Dadas as altas evidências
epidemiológicas globais, que destacam
certas cargas e posturas adotadas
durante a jornada de trabalho, que
podem causar danos graves às
estruturas musculares, tendinosas,
articulares, nervosas e vasculares em
diferentes áreas do corpo,
especialmente na região lombar,
pescoço e extremidades superiores e
inferiores, com distúrbios
musculoesqueléticos, dor, inflamação,
parestesias e limitação funcional do
trabalhador e consequente
incapacidade temporária e
absenhteísmo, é de vital importância
abordar a questão da sobrecarga
postural, como fator de risco
biomecânico, a partir da certeza das
publicações ergonômicas de endosso
científico

especializado em definições conceituais
e sua contribuição na aplicação de
avaliações e métodos ergonômicos que
lhes permitem ser visualizados de
forma técnica e precisa.

Os objetivos pretendidos são:
-Descrever a postura corporal e os
ângulos de mobilidade articular, em
suas faixas normais.
-Conceituar a sobrecarga postural
como um risco ergonômico.
-Dados estatísticos de incidência.
-Revisar ferramentas ergonômicas
úteis para avaliação e estabelecer as
ferramentas mais utilizadas.

A postura, segundo Greenstein (2000),
é definida como a posição vertical do
corpo, através das estruturas: tronco,
cabeça e extremidades, no espaço e
em contato com o solo, assim
formado, com o objetivo de manter o
centro de gravidade e reduzir os
efeitos desestabilizadores.

Bricot (2008), menciona que devemos
considerar o sistema postural, como
um "todo estruturado" com diversas
funções complementares, como
combater a gravidade e preservar a
posição ereto, opor-se às forças
externas, nos localizar no espaço e nos
equilibrar em movimento,
direcionando-a e fortalecendo-a.

Conforme descrito por López,
González, Colunga e Oliva (2014) a
sobrecarga postural no trabalhador
resulta em estar longe da posição
corporal neutra, por um período de
tempo que favorece dor, inflamação e
limitação para a realização do trabalho,
chegando a impedir a execução de
atividades cotidianas, gerando
incapacidade temporária, absenteísmo
e consequentemente danos
significativos à saúde.
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No Guia de Biomecânica e Antropometria,
da Universidade de Concepción (2017), os
fatores que determinam uma postura são
detalhados, conforme: adequado, seguro,
confortável e funcional e que estão
relacionados a:
- A extrema amplitude do movimento.
- A magnitude e duração do trabalho,
especialmente se for estático.
- A compressão das estruturas
anatômicas.
- A eficácia mecânica das alavancas do
corpo envolvidas no movimento ou
postura adotada.
-Dado certos esforços físicos e posturas
adotadas, essas faixas de movimento
podem ser levadas a condições extremas e
desenvolver lesões significativas.

De acordo com a natureza biomecânica da
carga física, duas condições são
diferenciadas: a sobrecarga estática
derivada da manutenção de posturas
forçadas (estatismo postural), que gera
constrição muscular local, diminuição da
circulação e metabolismo muscular,
causando diminuição da eficiência do
trabalho muscular e consequente fadiga
(Nogareda e Dalmau) e produto de
sobrecarga dinâmica de manuseio
inadequado de cargas e movimentos
repetitivos.

Entre as patologias resultantes, a com
maior classificação estatística e a causa
mais comum de limitação de atividade em
pessoas menores de 45 anos é a dor
lombar. Estima-se que entre 60% e 80%
da população total sofrerá pelo menos um
episódio de dor aguda nas costas,
(Fabiani).

Se as condições de trabalho melhorarem,
a carga postural pode diminuir e, portanto,
aumentar a capacidade funcional dos
trabalhadores (Nogareda e Dalmau).

Para isso, é preciso ter ferramentas ou
métodos capazes de avaliar essa carga
postural, que indiquem o nível de
gravidade ou risco de uma determinada
posição".

Para a análise da sobrecarga postural
existem muitos métodos que podem ser
utilizados, nem todos aplicáveis a todas as
circunstâncias, mas de acordo com as
variáveis a serem avaliadas porque não
fornecem os mesmos resultados.

Atualmente, existem várias ferramentas
para avaliar fatores de risco ou identificar
atividades potencialmente arriscadas,
estes são agrupados em diretos e
indiretos. Os diretos, exigem
equipamentos e dispositivos eletrônicos
para a captura de dados, com resultados
de conteúdo preciso, exato e de valor
informativo, o que pode ser uma
vantagem, ou pode ser uma desvantagem
ao interpretá-los.

As indiretas baseiam-se na observação dos
dados obtidos por pessoas experientes.
Como citado por Sánchez, García e
Manzanedo, estes têm a desvantagem da
falta de precisão e da grande variabilidade
inter e intra-observacional, mas são
econômicos, não interrompem o dia e
requerem pouco material.

Eles também consistem dentro das
ferramentas de uso frequente, checklists,
pesquisas de percepção de desconforto,
ângulos de conforto, antropometria,
manequins, entre outro.

Levando-se em conta o grande número de
fatores de risco que devem ser
considerados em uma avaliação
abrangente, métodos diretos e indiretos
devem ser aplicados de forma combinada e
complementar, pois somente dessa forma,
serão obtidos resultados objetivos
completos e, consequentemente, viáveis e
adequados para melhorar as condições de
trabalho, que reduzem o risco a níveis
aceitáveis de exposição.

A escolha dos métodos a serem utilizados
depende dos critérios técnicos do
profissional que executará a avaliação e
deve priorizar a condição de ajuste às
variáveis ergonômicas a serem
consideradas.



A importância da ergonomia no contexto da
saúde ocupacional é considerar que o bem-
estar físico, mental e social de cada
trabalhador deve ser promovido.

Ergonomia é uma disciplina científica
aplicada, interessada em compreender a
interação entre as pessoas e os elementos
de um sistema (ambiente de trabalho e
organização). Trata-se da aplicação de
teoria, princípios, dados e métodos para
otimizar o bem-estar das pessoas e o
desempenho geral do sistema.

Nos últimos dias, grandes avanços têm sido
feitos em empresas, empresas e na
prestação de serviços, causados pela
otimização de recursos, métodos de
trabalho, planos e programas de produção.
No entanto, os principais elementos que
viabilizam esses avanços são as pessoas,
encarregadas de executar, controlar, manter
e melhorar a produtividade e os serviços.

A partir dessa situação, segue-se a
necessidade de buscar formas alternativas
para justificar o desenvolvimento de
projetos ergonômicos, que influenciam a
mentalidade do empreendedor de forma
positiva e proativa, conseguindo assim
potencializar os benefícios de projetos de
ergonomia aplicada. As consequências de
não fazê-lo, impactam na saúde do
trabalhador, traduzindo-se em Transtornos
Musculoesqueléticos (DSM), distúrbios
circulatórios, contraturas musculares que
geralmente se manifestam em dores de

ERGONOMIA E 
SAÚDE 
OCUPACIONAL:
Tendências e 
Perspectivas
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escápula, pescoço, inchaço dos
punhos, pernas e tensão nos olhos. A
maioria desses prejuízos na saúde
dos trabalhadores são previsíveis e
evitáveis, em grande parte, fazendo
um desenho ergonômico integral do
local de trabalho.

Os tipos mais comuns de sintomas
relacionados ao trabalho são: dor
nas costas e dor nas extremidades
superiores. Fatores físicos,
organizacionais, psicossociais e
individuais podem contribuir para o
seu desenvolvimento.

Apesar dos esforços para preveni-los,
os sintomas de membros superiores
continuam a superar a lista de
problemas de saúde relacionados ao
trabalho globalmente, e muitas vezes
surgem em combinação com outros
problemas de saúde. Isso
inevitavelmente reduz a qualidade
de vida e a capacidade de trabalho
das pessoas, o que também
prejudica as empresas e as
economias do mundo. Os custos
diretos dos quadros relacionados ao
trabalho incluem recursos utilizados
para a assistência à saúde:
diagnóstico e tratamento de
despesas de doença e reabilitação,
medicamentos, bem como custos
de remuneração dos
trabalhadores. Os custos indiretos
incluem os resultantes de
manutenções corretivas em
equipamentos de trabalho, perda
de produtividade, atrasos em

produção e substituição de
trabalhadores doentes (incluindo a
formação de novos trabalhadores),
bem como custos relacionados ao
absenteísmo ou presenteísmo.
Estima-se que, para as empresas,
esses custos indiretos são várias
vezes maiores do que os custos
diretos.

A qualidade e o resultado de um
trabalho bem direcionado depende
tanto da preparação e do
comprometimento dos
trabalhadores, quanto da qualidade
e adequação dos bens, meios e
ferramentas disponibilizados a eles.
A boa harmonia e a adaptação
adequada entre trabalho,
ferramentas e trabalhadores é
condição essencial para alcançar
bons resultados.

Isso precisa ser feito 
com uma abordagem 
holística porque as 
lesões ocorrem na 

complexa intersecção 
de dois sistemas: 

ambiente de trabalho 
e corpo humano
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A Nicarágua é o maior território da América
Central, com população superior a 6 milhões
de habitantes, dos quais 3,3 milhões (INSS,
2019), constituem a População Ocupada
Economicamente Ativa (PEAo),
predominantemente jovem. Sua economia é
basicamente distribuída no setor agrícola,
serviços comunitários e pessoais e em
menor número os setores de mineração,
construção e manufatura. Deste último, o
setor maquila tem crescido
exponencialmente mudando o paradigma
trabalhista com novos trabalhadores vindos
de áreas rurais e com histórico de trabalho
agrícola.

Em meados dos anos 90, tanto as ações
quanto a educação em saúde ocupacional
eram quase inexistentes. Não houve
formação em escolas médicas nesse campo,
embora instituições governamentais como o
Instituto de Seguridade Social da Nicarágua
(INSS), o Ministério do Trabalho (MITRAB)
fossem responsáveis pelo cuidado e
proteção dos trabalhadores. O INSS, com um

A SAÚDE 
OCUPACIONAL 
NA NICARAGUA 
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"Estamos plantando a
semente que vai dar frutos
quando, como Associação,
tivermos influência na
geração de soluções práticas
em benefício da saúde dos
trabalhadores e da
sociedade em geral"

A cobertura abrangente tem quase 23%
dos segurados. O MITRAB, por outro lado,
com um PEAo muito grande e com poucos
funcionários para inspecionar e sancionar,
além de uma infraestrutura legal precária,
poucas regulamentações e sem uma lei
específica.

Apesar das difíceis condições
socioeconômicas do país, o
desenvolvimento e o crescimento positivo
da saúde ocupacional na Nicarágua estão
se tornando cada vez mais claros.
Atualmente existem mais de cinco centros
e/ou universidades que proporcionam
educação em saúde e/ou segurança do
trabalho, o que passou de uma dúzia de
profissionais somente em higiene e
medicina ocupacional na década de 90,
para mais de mil formados em saúde,
higiene, segurança, ergonomia, medicina e
psicologia do trabalho. Há também uma Lei
de Saúde e Segurança no Trabalho, que
permitiu ao MITRAB criar comissões
conjuntas nos locais de trabalho para
atender e gerenciar a redução dos riscos
ocupacionais, a prevenção e a promoção da
saúde e que também exige exames
médicos periódicos e a avaliação das
condições de trabalho, pelo menos, nas
grandes empresas. Por outro lado, tanto o
INSS quanto o MITRAB possuem mais
recursos treinados em saúde, higiene e
segurança do trabalho, bem como o INSS
em medicina do trabalho. É um reflexo
disso, que a atenção e a demanda por
serviços que atendem os trabalhadores
tem aumentado.

A atenção e a notificação de acidentes com
relação a doenças permanecem mais
comuns. Em 2019, o INSS registrou
33.545 acidentes e 393 doenças, a

maioria musculoesquelético (56%). A
atividade econômica com mais casos
de acidentes e doenças é a
Agricultura, a caça e a pesca.

Com esse crescimento, a Nicarágua
conta atualmente com 13
Profissionais formados em Diploma
de Ergonomia e aproximadamente
1.000 com formação em Cursos de
Ergonomia, como parte dos
programas de mestrado em Saúde
Ocupacional.
O que estamos fazendo como AEN
em prol da Saúde Ocupacional na
Nicaragua?

Estamos complementando a
documentação legal que nos permite,
como associação, estabelecer
relações formais com instituições,
empresas, universidades, formando
alianças estratégicas para promover
conjuntamente a ergonomia em
nosso país. Atualmente, estamos
desenvolvendo o segundo Dia de
Conferências Virtuais em Ergonomia,
voltado para Profissionais de Saúde
Ocupacional, temas de atualização,
ministrados por Ergonomistas das
diferentes Associações e Sociedades
de Ergonomia, filiados à União Latino-
Americana de Ergonomia (ULAERGO).
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Dr. Andrés Arce Guadalupe
▪ Presidente da Sociedade Peruana de

Ergonomia (SOPERGO)
▪ Mestrado e Diploma em Ergonomia,

Universidade de Girona - Espanha
▪ Mestrado em Segurança e Saúde

Ocupacional, LMU - Alemanha
▪ Médico do Trabalho e Ambiental

CMP:40678 - RNE:22458
▪

profissionais (2,4 milhões, relacionados a

doenças) e 374 milhões de trabalhadores sofrem

acidentes de trabalho não fatais. Mais de 7.500

pessoas morrem todos os dias em decorrência de

acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho

(2).

A Ergonomia em 2008, com a assessoria da

SOPERGO, a RM 375-2008-TR "Basic Ergonomics

Standard" foi promulgada a nível nacional, o que

determinou um marco a nível latino-americano

como legislação. Desde então, atividades foram

promovidas e desenvolvidas, como oficinas,

cursos de especialização, congressos

internacionais e diplomas relacionados à

ergonomia, além de apoio técnico ao INACAL e o

Ministério do Trabalho do Peru. Em 2015, o

SOPERGO ingressou na IEA (International

Ergonomics Association), tornando-se uma

sociedade federada, com direito a falar e votar.

Em 2020, durante a Pandemia COVID-19, foram

publicados o Guia ergonômico e "Ergotips" para

trabalho remoto, convênios com empresas

privadas para disseminação em questões de

prevenção do Covid-19, além de múltiplas

palestras e conferências sobre ergonomia e

psicosociologia ocupacional. Além disso, a

atualização do Padrão Ergonômico peruano (3)

foi concluída.

Na Saúde ocupacional, houve uma evolução

significativa das normas trabalhistas e do

desenvolvimento da saúde ocupacional no país:

passou de uma abordagem inicial, principalmente

recuperação, realizada por empresas de alto risco

(mineração, construção, hidrocarbonetos, entre

outros), para uma preventiva que inclui todos os

setores econômicos através da promulgação, em

2011, da "Lei de Segurança e Saúde no Trabalho"

(Lei nº 29.783). (4)

Dentro do Plano de Ação sobre a Saúde do

Trabalhador baseado na OMS (5), a Sociedade

Peruana de Saúde Ocupacional (4):
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Ergonomía e 
Saúde Ocupacional 
no Perú

A Saúde Ocupacional é considerada um pilar

fundamental no desenvolvimento de um país,

sendo uma estratégia de combate à pobreza; suas

ações visam a promoção e proteção da saúde do

trabalhador e a prevenção de acidentes no

trabalho e doenças ocupacionais causadas por

condições de trabalho e riscos ocupacionais em

diversas atividades econômicas (1).

Segundo a Organização Internacional do Trabalho

(OIT), 2,78 milhões de trabalhadores morrem

anualmente por acidentes de trabalho e doenças

BOLETIM União Latino Americana  de Ergonomia ULAERGO N°2 - Junho 2021



27

• Há a Lei Geral de Segurança e Saúde no

Trabalho, suas regulamentações e alterações

que se aplicam a todos os setores econômicos

a nível nacional.

• Em relação ao monitoramento da saúde do

trabalhador e de normas específicas, eles

precisam ser revistos, atualizados e

sistematizados.

• A identificação e avaliação das condições de

trabalho e das exposições perigosas requer

atenção por parte do Estado, principalmente

no setor agrícola (maior percentual da EAP).

• Também é necessário olhar para estratégias

para enfrentar o setor de economia informal

(representa cerca de 71% dos trabalhadores).

• Aumentar o acesso e a cobertura dos serviços

de saúde para os trabalhadores, 1 em cada 16

trabalhadores na PEA e 1 em cada 10

trabalhadores que exercem atividade de alto

risco é segurado.

• Fortalecer a capacidade diagnóstica, sistemas

de informação, vigilância epidemiológica e

investigação de doenças ocupacionais,

acidentes e óbitos.

De acordo com a OIT em tempos de pandemia

COVID-19 é papel dos especialistas da OSH (6):

• Facilitar o acesso a informações confiáveis.

• Promover a compreensão da doença e seus

sintomas.

• Suporte no processo de avaliação e

controle de riscos (ou seja, identificação

de riscos infecciosos e não infecciosos e

avaliação de riscos associados; adoção de

medidas preventivas, de controle e

vigilância).

• Auxiliar no desenvolvimento ou

atualização de planos de prevenção,

contenção, mitigação e recuperação

contra o COVID-19.

No Peru, continuaremos a trabalhar na

melhoria das condições de SST nos diferentes

ramos da Saúde Ocupacional, pois temos

trabalhado com sociedades e instituições

científicas de forma unificada e mutuamente

respeitosa. Com uma abordagem puramente

preventiva, baseada na cognição e no

comportamento humano, com adaptabilidade e

resiliência que é necessária neste momento.
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Gianella Cabrera Koharián
Engenheira Técnica em Prevenção
Montevidéu, Uruguai
. 

Educação postural 
E sua relação com as doenças   
do trabalho
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Introdução
O objetivo do estudo foi estudar a ligação
entre doenças ocupacionais e
desenvolvimento psicossexual prematuro e a
falta de informação sobre posturas saudáveis
na escola.

Desde a antiguidade, através do
Renascimento e chegando à revolução
industrial, vários pensadores em todo o
mundo têm demonstrado interesse no estudo
da relação entre o ser humano e sua ligação
com os elementos que o cercam, alguns deles
são: Hipócrates, Leonardo Da Vinci, entre
outros.

Metodologia
Utilizou-se metodologia mista, com corte
descritivo, transversal e exploratório, em
amostra de 41 pessoas, incluindo homens e
mulheres com mais de 35 anos de idade com
ensino fundamental em Montevidéu, Uruguai.

Resultados
Observou-se que 88% dos entrevistados
acreditam que é importante receber
informações sobre posturas saudáveis na
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etapa escolar, já que, em média, 67% da
população pesquisada conhece muito
pouco ou não conhece os campos de
aplicação da Ergonomia.

Por outro lado, registra-se que 83% da
população pesquisada, sofre ou sofreu
uma ou mais das condições ligadas a
posturas insalubres, sendo a cervicalgia
predominante.

Outro valor alarmante é que 80% das
mulheres entrevistadas indicam que
modificaram sua postura corporal
durante a escola, exacerbando-se no
início de seu desenvolvimento
psicossexual.

Por outro lado, a Lei Uruguaia nº 18.437
da Advocacia Geral da Educação coloca
em consideração a saúde integral ao
planejar os temas que serão realizados
durante os anos letivos, dando a
condição de "livre arbítrio" ao professor
para cumprir essa tarefa.

Discussão

Várias questões surgem como resultado
do estudo, uma vez que os profissionais
qualificados da área de Ergonomia,
autores e referências, consideram
extremamente importante incluir temas
associados à disciplina nas escolas, no
entanto: por que não foram propostas
iniciativas que modifiquem o currículo
primário?

Se no Uruguai existe uma Lei Geral de
Educação (Lei nº 18.437) que tem como
um dos objetivos centrais a prevenção da
saúde de forma integral: por que os
espaços não são alocados para falar de
posições saudáveis?

A Lei Geral da Educação no Uruguai,
permite que o professor tenha liberdade
de planejamento, mas focado na saúde
integral, porém, o programa de formação
de professores não transversaliza
questões relacionadas à Ergonomia.
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83% da população 
pesquisada sofre ou sofreu 
uma ou mais patologias 
ligadas a posturas 
insalubres.

Conclusão

Na amostra em estudo, observou-se
vínculo entre a adoção de posturas
inadequadas em mulheres no momento
da fase de desenvolvimento
psicossexual. Sendo essa posição, tende
a inclinar-se, pois isso significa que eles
parecem diferentes e se destacam
morfologicamente em seu núcleo.

Manter uma postura inadequada pode
dar lugar à vulnerabilidade ao

sofrimento de doenças a posteriori.
Artigo do projeto acadêmico realizado para a
obtenção do título de Engenheiro Preventionista,
Escola Preventiva em Segurança Industrial
(Uruguai), novembro de 2019.
Artigo completo: https://n9.cl/5tkrb



Link:

Reunião de 
trabalho com o 
Instituto de 
Biomecânica de 
Valência, IBV
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Na quarta-feira, 31 de março, o
Conselho de Administração da
ULAERGO se reuniu com dois
representantes do Instituto de
Biomecânica de Valência IBV, com o
objetivo de estabelecer um processo
colaborativo conjunto para
transferência de conhecimento,
desenvolver projetos entre outras
atividades interessantes.

Em nome do IBV, participaram
Mercedes Sanchis Almenara, Diretora
de Inovação e Saúde Ocupacional e
Ignacio Bermejo Bosch, Chefe de
Internacionalização e Avaliação de
Dispositivos Médicos e Lesões Pessoais.

Em um encontro interessante, foram
levantadas as áreas em que o IBV está
desenvolvendo aspectos de interesse
para o desenvolvimento da ergonomia.
Tanto na avaliação biomecânica quanto
em outros aspectos interessantes,
como a avaliação de trabalhos por meio
de aplicações e simulações, bem como
softwares de suporte gerencial sobre
questões como envelhecimento e riscos
psicossociais.



Eventos de 
divulgação da Ergonomia 

Latino Americana!
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Chile: Uruguai:

Nicarágua:Brasil:
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Bolivia

Colombia: Perú

Nicarágua :

BOLETÍN Unión Latinoamericana  de Ergonomía ULAERGO N°2- Julio 2021

Mais informações em: 
http://www.ulaergo.com/Eventos.php/
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Chile:

Colombia: México

Brasil:

Mais informações em: 
http://www.ulaergo.com/Eventos.php/

Agradecimento especial de tradução deste boletim:

Português: Lucy Mara Baú (Brasil)
Inglês : Daniel Lizama Álvarez (Chile)
Francês : Nelcy Arévalo Pinilla (Colombia)
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O Impossível, 1945 - Técnica: Yeso

Maria Martins

(Maria de Lourdes Alves Barbosa 1894-1973)
Escultora, designer, pintora, gravurista, 

escritora e musicista brasileira.
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