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Ergonomia
A história do defensor da ergonomia
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Os tópicos a serem discutidos junto

com o desafio:

COMPREENDA TOTALMENTE A
IMPORTÂNC IA DA ERGONOMIA
PARA A SAÚDE EM QUALQUER
AMB IENTE

O que é ergonomia e qual a
sua importância?

A ergonomia é a disciplina responsável pela concepção dos
locais de trabalho, ferramentas e tarefas, de forma a que
correspondam às características e capacidades
fisiológicas, anatómicas, psicológicas dos trabalhadores
que estarão envolvidos. Dentro da ergonomia, existem
vários domínios: cognitivo, físico, visual, organizacional.

No nosso caso, tudo isso está focado em nossa área de
trabalho, que é o laboratório e o manuseio de todos os
dispositivos e produtos nele por várias horas, portanto,
nossa posição é muito importante para a eficiência e
saúde.

A ergonomia é algo que muitas pessoas não levam em
consideração quando fazem as coisas em casa ou no
trabalho, mas isso é muito importante porque no curto
prazo podemos não perceber, mas quando ficamos mais
velhos isso pode nos afetar de forma prejudicial para
nosso corpo tornando esses problemas ou doenças
irreversivelmente.



“Dor mostra não
só doença, mas
também
ignorância, cure
com dedicação e
estudo
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Como a ergonomia pode mudar

sua vida

A  H I S T Ó R I A

Vamos contar a vocês a
história de um homem que
começou a se sentir
cansado de dores no
corpo e nunca entendeu o
porquê, até que um dia no
trabalho olhou para seus
colegas de laboratório
para ver como eles faziam
as coisas e percebeu que
eles tinham posturas
semelhantes a ele e eles
também reclamaram do
mesmo depois de tanto
tempo no trabalho.

Percebendo isso, o
protagonista começou a
adotar outros tipos de
posturas aos poucos para
testar e ver se há mudanças
após o professor Kike falar
sobre ergonomia. Depois de
tudo isso, os outros colegas
foram corrigindo suas
posturas. Ele não estava
mais tão cansado, seu corpo
não doía, e apenas por
mudar sua postura.

O protagonista achou algo
muito curioso e começou a
investigar e aprender
sobre isso, percebendo que
é mais importante do que
pensava.



ERA UMA VEZ

Em um laboratório de Málaga, os alunos realizam suas tarefas diárias em dia

quando de repente um deles sente um desconforto muito grave e não entende

como isso não afetou seus colegas da mesma forma.



Todos os colegas estavam

cansados   e não tão eficazes

quanto antes no trabalho

Professor Kike: Para um
trabalho eficaz e saudável

deve-se corrigir as posturas,
o que é muito importante



Todos os alunos ficaram em más

posturas ignorando o que o

Professor Kike disse e ficaram com

raiva!



Foi então que o

professor Kike

decidiu

implementar o plano

que tinha

Professor Kike: Vou
lhe dar um Agar que
o fará corrigir sua

ergonomia
imediatamente

Professor Kike:
Agora você vai ver

o que é bom!



Os alunos beberam a

substância e ...



Todos se sentiram melhor e
sem esforço! Então, eles

entenderam que a
ergonomia é um fator muito

importante em nosso dia a
dia.

Os alunos imediatamente começaram a

ter uma boa ergonomia



Costas e cabeça retas e eretas.
Orientação adequada de todo o corpo para a tarefa
sem forçar braços, tronco e braços.
Execute a força com as pernas, não com as costas.
Pés apoiados no chão, costas apoiadas no encosto
Mude as tarefas para não ficar na mesma posição por
muito tempo.



Os objetos a serem contemplados devem estar na
altura dos olhos, portanto a cabeça deve estar
bem posicionada (90º).
Evite colocar objetos ou materiais usados   com
frequência sobre os ombros.
A superfície de trabalho (cadeira) deve ser
ajustada de forma que fique na altura do cotovelo.



A colocação correta em um laboratório é importante
para os cervicais e evita a fadiga do trabalho
Você deve sempre colocar os pés no chão para
manter uma postura de 90º correspondente às suas
costas e cotovelos.
Flexione os joelhos para não forçar as cervicais e
mantenha o contato frontal com os materiais.



PROFESSOR KIKE:

RESULTADOS

FASCINANTES! A MELHOR

FÓRMULA QUE EU PODERIA

FAZER

O professor Kike ficou muito

satisfeito com a eficiência e

saúde dos alunos, eles não

estavam mais cansados   ou

doentes e podem levar uma

qualidade de vida

excepcional graças à

ergonomia.

A saúde está em primeiro
lugar, pessoal!



Muito
obrigado!


