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RESPOSTA TÉCNICA-COREN/SC Nº 012/CT/2014 

 

 

I. Identificação: Trata-se de solicitação de resposta técnica para esclarecimentos a respeito da 

legalidade de emissão de laudo ergonômico por enfermeiro especialista em enfermagem do 

trabalho.  

 

II. Histórico: A enfermeira que trabalha na área de saúde pública recebeu uma proposta para abrir 

uma empresa para emitir laudo ergonômico, uma vez que é especialista em Enfermagem do 

trabalho.  

 

IV. Solicitação: Resposta técnica para esclarecimentos sobre a legalidade da emissão de laudo 

ergonômico por enfermeiro.  

 

V. Encaminhamento: O termo Ergonomia foi adotado nos principais países europeus (a partir de 

1950), onde se fundou em 1959 em Oxford, a Associação Internacional de Ergonomia (IEA – 

International Ergonomics Association), e foi em 1961 que esta associação realizou o seu primeiro 

congresso em Estocolmo, na Suécia. Nos Estados Unidos foi criada a Human Factors Society em 

1957, e até hoje o termo mais frequente naquele país continua a ser Human Factors & 

Ergonomics (Fatores Humanos e Ergonomia ) ou simplesmente Human Factors, embora 

Ergonomia tenha sido aceita como sinônimo desde a década de 80. Isto ocorreu porque no 

princípio a Ergonomia tratava apenas dos aspectos físicos da atividade de trabalho e alguns 

estudiosos cunharam o termo Fatores Humanos de forma a incorporar os aspectos organizacionais 

e cognitivos presentes nas atividades de trabalho humano(1).  
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A ergonomia baseia-se em muitas disciplinas em seu estudo dos seres humanos e seus ambientes, 

incluindo antropometria, biomecânica, engenharia, fisiologia e psicologia.  

No Brasil, a formação em Ergonomia ocorre de forma mais efetiva através de cursos de 

especialização (pós-graduação lato sensu). Os programas destes cursos de especialização 

normalmente incluem conhecimentos básicos em Psicologia Sensorial, Cognitiva e Social, em 

Antropometria e Biomecanica, em Fisiologia Humana e do Trabalho, em Organização do trabalho 

acoplados a metodologias de projeto em Desenho Industrial (Design), Engenharia de Produção e 

Arquitetura, assim como em aplicações em Tecnologia da Informação. Estes cursos aceitam 

graduados em áreas como o desenho industrial, engenharia, fisioterapia e psicologia, mas não 

conferem atribuição profissional, limitando-se a ter validade apenas acadêmica. Atualmente não 

existem cursos de mestrado ou de doutorado específicos em ergonomia no Brasil.  

De acordo com a Classificação Brasileira das Ocupações(2), são Funções do Enfermeiro do 

Trabalho (CBO - 0-71.40):  

Estuda as condições de segurança e periculosidade da empresa, efetuando observações nos 

locais de trabalho e discutindo-as em equipe, para identificar as necessidades no campo da 

segurança, higiene e melhoria do trabalho;  

Elabora e executa planos e programas de proteção à saúde dos empregados, participando de 

grupos que realizam inquéritos sanitários, estudam as causas de absenteísmo, fazem 

levantamentos de doenças profissionais e lesões traumáticas, procedem a estudos 

epidemiológicos, coletam dados estatísticos de morbidade e mortalidade de trabalhadores, 

investigando possíveis relações com as atividades funcionais, para obter a continuidade 

operacional e aumento da produtividade;  

Executa e avalia programas de prevenções de acidentes e de doenças profissionais ou não 

profissionais, fazendo análise da fadiga, dos fatores de insalubridade, dos riscos e das condições 

de trabalho do menor e da mulher, para propiciar a preservação de integridade física e mental do 

trabalhador;  
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Presta primeiros socorros no local de trabalho, em caso de acidente ou doença, fazendo 

curativos ou imobilizações especiais, administrando medicamentos e tratamentos e 

providenciando o posterior atendimento médico adequado, para atenuar consequências e 

proporcionar apoio e conforto ao paciente;  

Elabora e executa ou supervisiona e avalia as atividades de assistência de enfermagem aos 

trabalhadores, proporcionando-lhes atendimento ambulatorial, no local de trabalho, controlando 

sinais vitais, aplicando medicamentos prescritos, curativos, instalações e teses, coletando material 

para exame laboratorial, vacinações e outros tratamentos, para reduzir o absenteísmo profissional; 

organiza e administra o setor de enfermagem da empresa, provendo pessoal e material 

necessários, treinando e supervisionando auxiliares de enfermagem do trabalho, atendentes e 

outros, para promover o atendimento adequado às necessidades de saúde do trabalhador;  

Treina trabalhadores, instruindo-os sobre o uso de roupas e material adequado ao tipo de 

trabalho, para reduzir a incidência de acidentes;  

Planeja e executa programas de educação sanitária, divulgando conhecimentos e estimulando a 

aquisição de hábitos sadios, para prevenir doenças profissionais, mantendo cadastros atualizados, 

a fim de preparar informes para subsídios processuais nos pedidos de indenização e orientar em 

problemas de prevenção de doenças profissionais.  

 

São atribuições do Auxiliar de Enfermagem do trabalho (CBO 5-72.10):  

Desempenha tarefas similares às que realiza o auxiliar de enfermagem, em geral (5-72.10), 

porém atua em dependências de fábricas, indústrias ou outros estabelecimentos que justifiquem 

sua presença.  

 

O Ministério do Trabalho e Emprego através da Norma Regulamentadora Nº017(3) estabelece 

parâmetros que permitem a adaptação das condições de trabalho às características 
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psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e 

desempenho eficiente. (Redação dada pela Portaria MTPS n.º 3.751, de 23 de novembro de 1990).  

De acordo com a Associação Nacional de Enfermagem do Trabalho(4), “na pós-graduação em 

Enfermagem do Trabalho, embora conste a disciplina ergonomia em seu conteúdo programático, 

as noções são básicas, não tendo o Enfermeiro do Trabalho, condições de avaliar o trabalho real e 

realizar a AET, que é complexa e depende de saberes profundos nesta área. Caso o Enfermeiro do 

Trabalho esteja inserido em uma equipe onde haja profissional com a pós-graduação em 

ergonomia, ele poderá contribuir na colaboração, do laudo ergonômico, trabalhando em conjunto. 

Uma vez que o Laudo ergonômico somente pode ser emitido por profissional após a 

Especialização em Ergonomia em nível de pós-graduação por Instituição de Ensino Superior 

reconhecida pelo MEC.  

Ante ao exposto, o Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina, entende que não há 

respaldo legal para emissão de laudo ergonômico pelo profissional enfermeiro, especialista em 

Enfermagem do Trabalho.  

Florianópolis, 31 de março de 2014.  

 

 

 

 

Enfa.Dra. Janete Elza Felisbino 
Coordenadora da Câmara Técnica 

COREN-SC- 19.407 
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