
Secretaria de Trabalho - Norma Regulamentadora 17 - NR 17

Este conjunto normativo representa, além da consulta pública das Normas Regulamentadoras 
nº 7, 9 e 17, a proposta de criação de uma Norma de Programa de Gerenciamento de Riscos, 
que dispõe a respeito dos requisitos gerais para as ações de prevenção e gerenciamento de 
riscos no ambiente de trabalho.
 
Esta norma considera o disposto na NR 1 e está articulada com todas as demais normas 
regulamentadoras, em especial as NR 7, 9 e 17.
 
Ressalte-se que à NR 9 serão acrescidos anexos, estabelecendo os critérios para a adoção das 
medidas de prevenção quanto aos agentes específicos, em substituição ao atual nível de ação, 
como critério único para todas as modalidades de agentes.
  
Esses critérios serão desenvolvidos durante a etapa de consulta pública, adotando o modelo hoje 
empregado para o anexo I sobre vibrações.
 
Em relação à NR 17, o texto representa a revisão realizada pelo grupo de trabalho do Governo 
referente apenas ao corpo da norma, não sendo objeto de alteração o texto dos anexos I – 
Trabalho dos operadores de checkout e II – Trabalho em Teleatendimento/Telemarketing.
 
Estes anexos estão sendo submetidos à consulta pública ipsis litteris e serão revistos após esta 
etapa, durante as discussões tripartites.
 
 
17.1 Objetivo 
 
17.1.1 Esta Norma Regulamentadora visa a estabelecer as diretrizes e os requisitos que permitam 
a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de 
modo a proporcionar conforto, segurança, saúde e desempenho eficiente.

INCLUIR/ALTERAR

17.1.1 Esta Norma Regulamentadora visa a estabelecer as diretrizes e os requisitos que permitam 
a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de 
modo a proporcionar o máximo de conforto, de segurança, de saúde e desempenho eficiente.

 
17.1.1.1 As condições de trabalho incluem aspectos relacionados ao levantamento, transporte e 
descarga de materiais, ao mobiliário, às máquinas e equipamentos e às condições ambientais do 
posto de trabalho e à própria organização do trabalho.

INCLUIR/ALTERAR

17.1.1.1 As condições de trabalho incluem aspectos relacionados ao levantamento, transporte e 
descarga de materiais, ao mobiliário, às máquinas e equipamentos, às condições ambientais do 
posto de trabalho, aos aspectos cognitivos e psicossociais e à própria organização do trabalho.
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http://participa.br/secretaria-de-trabalho/secretaria-de-trabalho-norma-regulamentadora-17-nr-17
http://participa.br/secretaria-de-trabalho/secretaria-de-trabalho-programa-de-gerenciamento-de-riscos


17.2 Campo de aplicação 
 
17.2.1 Esta norma aplica-se a todos os ambientes e situações de trabalho.
 
17.3 Avaliação das situações de trabalho (PAULO)
 
17.3.1. A organização deve realizar o levantamento preliminar das situações de trabalho que 
demandam adaptação às características psicofisiológicas dos trabalhadores, sendo executado por 
profissional especialista em ergonomia.  
 
17.3.1.1 Devem ser previstos planos de ação específicos, nos termos dos itens 5.1.1 e 5.1.3 da 
NR de Programa de Gerenciamento de Riscos, para as situações de trabalho nas quais a 
organização possa agir diretamente com a implementação de melhorias ou de soluções 
conhecidas, atendido o previsto nesta norma regulamentadora.
 
17.3.4 Dever ser realizada Análise Ergonômica do Trabalho - AET da situação de trabalho, 
quando:
 
a) o problema demandar uma análise aprofundada;
 
b) for necessário um estudo para encontrar a melhor solução a ser adotada ou

c) as modificações implementadas não levaram a um resultado eficaz
 
INCLUIR/ALTERAR

d) a empresa apresenta diagnósticos de doenças osteomusculares, incluindo da região lombar, e 
de sofrimento mental relacionadas com o trabalho, e;

 e)acidentes de trabalho cuja causalidade tem nexo com a organização do trabalho.

17.3.5 A AET deve abordar as condições de trabalho, conforme estabelecido nesta Norma 
Regulamentadora, incluindo as seguintes etapas:

a) análise da demanda e do funcionamento da empresa;
 
b) análise da atividade e das situações de trabalho;

c) estabelecimento de diagnóstico;
 
d) recomendações específicas para as situações de trabalho avaliadas; e
 
e) restituição dos resultados, validação e revisão das intervenções efetuadas com a participação 
dos trabalhadores, supervisores e gerentes.
 
17.3.6 As organizações caracterizadas como Microempresas ou Empresas de Pequeno porte 
estão dispensadas de elaborar a AET.



INCLUIR/ALTERAR

17.3.6  As organizações caracterizadas como Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte 
devem realizar a AET quando suas atividades são realizadas para contratantes cujos ambientes e 
situações de trabalho incluam-se nas descritas no item 17.3.4.

 
17.4 Organização do trabalho 

17.4.1 A organização do trabalho, para efeito desta NR, deve levar em consideração:

INCLUIR/ALTERAR

17.4.1 A organização do trabalho deve ser adequada às características psicofisiológicas dos 
trabalhadores, à natureza do trabalho e ao contexto do trabalho a ser executado.
 
17.4.2 A organização do trabalho, para efeito desta NR, deve levar em consideração:
 
a) as normas de produção;
 
b) o modo operatório;
 
c) a exigência de tempo;
 
d) a determinação do conteúdo de tempo;
 
e) o ritmo de trabalho;
 
f) o conteúdo das tarefas.

INCLUIR/ALTERAR

a) as normas de produção: a formulação e aplicação destas normas devem levar em conta os 
limites psicofisiológicos do trabalhador e seu contexto de aplicação. Consideram-se normas de 
produção todas as normas, escritas ou não, explícitas ou implícitas,que o trabalhador deve seguir 
para realizar a tarefa. Exemplos: horários de trabalho, turnos, pausas, qualidade desejada do produto, 
procedimentos, obrigatoriedade de uso de meios de trabalho (ferramentas, mobiliários, equipamentos, 
EPI etc);
 
b) os modos operatórios: os trabalhadores adotam diversos modos operatórios durante a 
realização da atividade, em função das características dos meios de trabalho (matéria-prima, 
ferramentas, equipamentos etc) utilizados, a organização do trabalho prescrita e das condições 
psicofisiológicasdo trabalhadores durante a realização da atividade. Deve-se propiciar que os 
trabalhadoresdesenvolvam os modos operatórios mais adequados, seja ao seu estado interno ou 
às peculiaridades dos meios de trabalho. A organização do trabalho deve ser concebida e 
aplicada, de maneira a reduzir as sobrecargas biomecânicas e os impactos à saúde do 
trabalhador;
 
c) a exigência de tempo: deve-se evitar a imposição da aceleração dos sistemas técnicos (linha 
de montagem, automação etc) sobre as ações do trabalhador, bem como a autoaceleração do 



trabalhador para atingir as metas prescritas, reduzindo, com isto, os impactos biomecânicos, a 
fadiga, o estresse ocupacional e o adoecimento. Devem-se prever margens de liberdade, 
flexibilidade do tempo, para que o trabalhador possa gerenciar seu tempo, de maneira a evitar o 
esgotamento (físico) ou estresse emocional;
 
d) a determinação do conteúdo de tempo: A determinação do conteúdo do tempo permite evidenciar 
o quanto de tempo se gasta para realizar uma certa tarefa ou cada uma das atividades necessárias à 
tarefa. Devem-se estruturar as tarefas ou desenhar o arranjo físico do local de trabalho levando-se em 
conta o tempo necessário para realizar cada tarefa. 

e) a cadência e o ritmo de trabalho: a cadência tem um aspecto quantitativo, o ritmo qualitativo. 
Ambos expressam a e repercutem na carga de trabalho. A cadência refere-se à velocidade dos 
movimentos que se repetem em uma dada unidade de tempo. O ritmo é a maneira como as 
cadências são ajustadas ou arranjadas: pode ser livre (quando o indivíduo tem autonomia para 
determinar sua própria cadência) ou imposto (por uma máquina, pela esteira da linha de 
montagem e até por incentivos à produção). Deve sempre favorecer a autonomia do trabalhador 
para definir sua própria cadência, de maneira compatível à sua capacidade, de modo a se evitar 
doenças e agravos à saúde do trabalhador;
 
f) o conteúdo das tarefas: o conteúdo das tarefas designa o modo como o trabalhador percebe as 
condições de seu trabalho (estimulante, socialmente importante, monótono ou aquém de suas 
capacidades). As condições de trabalho devem propiciar um ambiente de trabalho criativo, 
estimulante, estruturante e socialmente importante. Os trabalhadores devem ser ouvidos para 
expressarem suas percepções sobre os conteúdos das tarefas que realizam ou irão realizar;

g) divisão das tarefas: as tarefas devem ser concebidas e adotadas considerando as 
capacidades, características e limitações dos trabalhadores. Elas devem ser adequadamente 
distribuídas entre os trabalhadores, de modo a evitar sobrecarga ou subcarga de trabalho e, 
consequentemente, fadiga, estresse e DORT;

h) jornada de trabalho: as jornadas de trabalho longas devem ser evitadas, para evitar fadiga, 
estresse e DORT. A jornada diária de trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento 
deverá ser de, no máximo, seis horas diárias, perfazendo um total máximo de 36 horas semanais;

i) turnos de trabalho: os trabalhos em turnos diferentes devem ser evitados. Deve-se manter o 
mesmo turno de trabalho. Deve-se priorizar o trabalho diurno ou vespertino. No trabalho noturno, 
deve-se permitir que o trabalhador exerça um tempo de cochilo, em local próprio e adequado, 
para reduzir a sonolência, reduzir os acidentes e melhorar o desempenho;

j) pausas: deve-se adotar de macropausas frequentes, ou seja, de 10 minutos de descanso a 
cada 50 trabalhados;

l) sistema de recrutamento e seleção: o recrutamento e a seleção de trabalhadores deve levar em 
conta a competência do trabalhador para realizar a atividade em questão e os meios de trabalho e 
o posto de trabalho devem ser adaptados às características, capacidades e limitações do 
trabalhador.

m) sistema de formação, capacitação e treinamento para o trabalho: este tipo de sistema deve se 
basear no trabalho real ou em situações futuras prováveis, como no caso da concepção de novas 



situações de trabalho, tomando-se como base a análise de situações de referência similares à 
situação de trabalho em questão.

 17.4.2 Nas atividades que exijam sobrecarga muscular estática ou dinâmica do pescoço, ombros, 
dorso e membros superiores e inferiores devem ser adotadas medidas técnicas de engenharia, 
organizacionais e administrativas com o objetivo de eliminar ou reduzir a repetição de movimentos 
dos membros superiores ou inferiores e as posturas extremas ou nocivas de trabalho.

INCLUIR/ALTERAR

17.4.3 Nas atividades que exijam sobrecarga muscular estática ou dinâmica do pescoço(região 
cervical), ombros, dorso, lombar e membros superiores e inferiores devem ser adotadas medidas 
técnicas de engenharia, organizacionais e administrativas com o objetivo de eliminar ou reduzir a 
repetição de movimentos dos membros superiores ou inferiores, os esforços biomecânicos 
nocivos e as posturas extremas ou nocivas de trabalho.

17.4.4 Devem ser implementadas medidas de controle que evitem que os trabalhadores, ao 
realizar suas atividades, sejam obrigados a efetuar de forma contínua e repetitiva:
 
a) posturas extremas ou nocivas de membros superiores e inferiores;
 
b) movimentos bruscos de impacto dos membros superiores;
 
c) uso excessivo de força muscular;
 
d) frequência de movimentos dos membros superiores ou inferiores que possam comprometer a 
segurança e saúde do trabalhador;
 
e) exposição prolongada a vibrações.

INCLUIR/ALTERAR

17.4.5 Os mecanismos de monitoramento da produtividade e outros aspectos da produção devem 
levar em conta as repercussões sobre a segurança e saúde dos trabalhadores.
 
17.4.5.1 Quando do retorno ao trabalho, após qualquer tipo de afastamento igual ou superior a 15 
(quinze) dias, a exigência de produção deverá permitir um retorno gradativo aos níveis de 
produção vigentes na época anterior ao afastamento.
 
 
17.4.6 As dimensões dos espaços de trabalho e de circulação devem ser suficientes para que o 
trabalhador possa movimentar os segmentos corporais livremente, de maneira a facilitar o 
trabalho, reduzir o esforço do trabalhador e não exigir a adoção de posturas extremas ou nocivas.

17.4.7. O empregador não deve promover qualquer sistema de avaliaçãodos trabalhadores 
envolvidos nas atividades repetitivas, baseado no número individual de repetições. O número de 
repetições adotadas nas atividades deve ser estabelecido de modo a se evitar DORT e outros 
danos à saúde do trabalhador.

 



17.5 Levantamento, transporte e descarga individual de materiais 

17.5.1 O peso suportado por um trabalhador durante o transporte manual de cargas deve:
 
a) ser compatível com a capacidade de força do trabalhador; e
 
b) não ser suscetível de comprometer a saúde do trabalhador.
 
17.5.1.1 A carga suportada deve ser reduzida quando se tratar de mulheres e trabalhadores 
jovens.
 
17.5.2 No levantamento, manuseio e transporte individual e habitual de cargas devem ser 
observados os seguintes requisitos:
 
a) os locais para pega e depósito das cargas devem ser organizados de modo que as cargas, 
acessos, espaços para movimentação, alturas de pega e deposição não obriguem o trabalhador a 
efetuar flexões, extensões e rotações excessivas do tronco e outros posicionamentos e 
movimentações forçadas e nocivas aos segmentos corporais;
 
b) devem ser adotadas medidas, sempre que tecnicamente possível, para que quaisquer 
materiais e produtos a serem erguidos, retirados, armazenados ou carregados de forma frequente 
não estejam localizados próximos ao solo ou acima dos ombros;
 
c) cargas e equipamentos devem ser posicionados o mais próximo possível do trabalhador, 
resguardando espaços suficientes para os pés, de maneira a facilitar o alcance, não atrapalhar os 
movimentos ou ocasionar outros riscos.
 
17.5.2.1 É vedado o levantamento não eventual de cargas quando a distância de alcance 
horizontal da pega for superior a 60 cm em relação ao corpo.
 
17.5.3 Devem ser providos meios técnicos apropriados para mitigar o carregamento ou transporte 
individual de cargas na cabeça, no pescoço ou no dorso do trabalhador.

INCLUIR/ALTERAR

17.5.3 Devem ser providos meios técnicos apropriados para eliminar o carregamento ou transporte 
individual de cargas na cabeça, no pescoço ou no dorso do trabalhador.

17.5.4 Todo trabalhador designado para o transporte manual regular de cargas deve receber 
treinamento quanto aos métodos de levantamento, carregamento e deposição de cargas.

INCLUIR/ALTERAR

17.5.4 Todo trabalhador designado para o transporte manual regular de cargas deve receber 
treinamento teórico e prático ministrado por profissional qualificado, com carga horária mínima de 
(2) horas, quanto aos métodos de levantamento, carregamento e deposição de cargas.

17.5.5 O transporte e a descarga de materiais feitos por impulsão ou tração de vagonetes, carros 
de mão ou qualquer outro aparelho mecânico devem ser executados de forma que o esforço físico 



realizado pelo trabalhador seja compatível com sua capacidade de força e não comprometa a sua 
saúde ou a sua segurança.

17.5.6 Sendo inviável tecnicamente a mecanização do transporte e movimentação de cargas, a 
organização deve:

INCLUIR/ALTERAR

17.5.6 Sendo inviável tecnicamente a mecanização do transporte e movimentação de cargas, 
deve-se realizar a análise ergonômica do trabalho para melhor adequar à natureza da tarefa e das 
atividades:

 a) limitar a duração, a frequência e o número de movimentos a serem efetuados pelos 
trabalhadores;

b) adequar o peso e o tamanho da carga (dimensões e formato) para que não provoquem o 
aumento do esforço físico e possa comprometer a segurança e a saúde do trabalhador;
 
c) reduzir as distâncias a percorrer com cargas;
 
d) efetuar a alternância com outras atividades que não utilizem os mesmos grupos musculares  
(modo operatório similar) ou realizar pausas suficientes, entre períodos não superiores a duas 
horas.

17.6 Mobiliário dos postos de trabalho 
 
17.6.1 A concepção dos postos de trabalho deve levar em consideração os fatores 
organizacionais, ambientais, a natureza da tarefa e das atividades e facilitar a alternância de 
posturas.
 
17.6.2 O mobiliário deve ser concebido com regulagens que permitam ao trabalhador adaptá-lo as 
suas características antropométricas e à natureza do trabalho a ser desenvolvido.
 
17.6.3 Sempre que o trabalho puder ser executado alternando a posição de pé com a posição 
sentada, o posto de trabalho deve ser planejado ou adaptado para favorecer a alternância das 
posições.

INCLUIR/ALTERAR

17.6.3 Sempre que o trabalho puder ser executado alternando a posição de pé com a posição 
sentada, o posto de trabalho deve ser planejado ou adaptado para favorecer a alternância das 
posturas.

17.6.4 Para trabalho manual os planos de trabalho devem proporcionar ao trabalhador condições 
de boa postura, visualização e operação e devem atender aos seguintes requisitos mínimos:
 
a) ter características dimensionais que possibilitem posicionamento e movimentação dos 
segmentos corporais que respeitem os ângulos de conforto e não ocasionem amplitudes 
articulares excessivas;
 



b) 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;
 
c) área de trabalho dentro da zona de alcance manual e de fácil visualização pelo trabalhador;
 
d) ausência de quinas vivas ou rebarbas;
 
INCLUIR/ALTERAR

d) ausência de quinas vivas ou rebarbas, superfícies ásperas, cortantes, e os elementos de 
fixação, como pregos, rebites e parafusos, devem ser mantidos de forma a não acrescentar riscos 
à operação.;

e) espaço suficiente para pernas e pés na base do plano de trabalho, para permitir que o 
trabalhador se aproxime o máximo possível do ponto de operação e possa posicionar 
completamente a região plantar.
 
17.6.5 Para trabalho que necessite também da utilização dos pés, além dos requisitos 
estabelecidos no subitem 17.5.4, os pedais e demais comandos para acionamento pelos pés 
devem ter posicionamento e dimensões que possibilitem fácil alcance, bem como ângulos 
adequados entre as diversas partes do corpo do trabalhador, em função das características e 
peculiaridades do trabalho a ser executado.
 
17.6.6 Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes requisitos 
mínimos:
 
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
 
b) possuir sistemas de ajustes de fácil manuseio;
 
c) características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
 
d) borda frontal arredondada;
 
e) encosto com forma adaptada ao corpo para proteção da região lombar.
  
INCLUIR/ALTERAR

f) possuir estofamento.

17.6.7 Para adaptação do mobiliário às dimensões antropométricas do trabalhador pode ser 
utilizado apoio para os pés sempre que o trabalhador não puder manter a planta dos pés 
completamente apoiadas no piso.
 
17.6.8 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados de pé, devem ser colocados 
assentos para descanso em locais em que possam ser utilizados por todos os trabalhadores 
durante as pausas.
 



17.7 Máquinas e equipamentos 
 
17.7.1 As máquinas e os equipamentos de trabalho devem atender, além dos demais itens desta 
norma, aos seguintes aspectos:
 
a) variabilidade das características antropométricas dos operadores;
 
b) facilidade de uso e conforto;
 
c) favorecimento do desempenho e a confiabilidade das operações;
 
d) localização e posicionamento dos comandos e do painel de controle que facilitem a visibilidade 
dos processos, o acesso às máquinas e aos equipamentos, o manejo fácil e seguro.
  
INCLUIR/ALTERAR

17.7.1 As máquinas e equipamentos devem ser adaptadas às atividades dos trabalhadores, 
levando-se em consideração as situações de trabalho e os contextos correspondente; 
17.7.2.As máquinas e equipamentos devem ser projetados, construídos e mantidos com 
observância aos seguintes aspectos: 
a) atendimento da variabilidade das características antropométricas dos operadores; 
b) atendimento das características do corpo humano, das capacidades e das limitações do 
trabalhador; 
c) facilidade de uso, de conforto e de manutenção; 
d) respeito às exigências posturais, cognitivas, movimentos e esforços físicos demandados pelos 
operadores; 
e) redução da exigência de força, pressão, preensão, flexão, extensão ou torção dos segmentos 
corporais; 
f) os componentes como monitores de vídeo, sinais e comandos, devem possibilitar a usabilidade, 
a amigabilidade e a interação clara e precisa com o operador de forma a reduzir a fadiga e as 
possibilidades de erros de interpretação ou retorno de informação e melhorar o desempenho e o 
conforto; 
g) os comandos e indicadores devem representar, sempre que possível, a direção do movimento 
e demais efeitos correspondentes; 
h) os sistemas interativos, como ícones, símbolos e instruções devem ser coerentes em sua 
aparência e função; 
i) favorecimento do desempenho e a confiabilidade das operações, com redução da probabilidade 
de falhas na operação; 
j) a iluminação deve ser adequada, evitando-se ofuscamento e sombra, e ficar disponível em 
situações de emergência, quando em operaçãopelo trabalhador ou quando for exigido o ingresso 
deste em seu interior. 
k) os estados “ligado” (“on”) e “desligado” (“off”) devem ser facilmente percebidos por qualquer 
pessoa;
l) a segurança das operações e a prevenção de acidentes;



17.7.3. Os comandos das máquinas e equipamentos devem ser projetados, construídos e 
mantidos com observância aos seguintes aspectos: 
a) localização e distância de forma a permitir manejo fácil e seguro; 
b) instalação dos comandos mais utilizados em posições mais acessíveis ao operador; 
c) visibilidade, identificação e sinalização que permita serem distinguíveis entre si; 
d) instalação dos elementos de acionamento manual ou a pedal de forma a facilitar a execução da 
manobra levando em consideração as características biomecânicas e antropométricas dos 
operadores; e
e) garantia de manobras seguras e rápidas e proteção de forma a evitar movimentos 
involuntários. 
f) a segurança das operações e a prevenção de acidentes;

17.7.4 O ritmo de trabalho e a velocidade das máquinas e equipamentos devem ser compatíveis 
com a capacidade física dos operadores, de modo a evitar riscos de acidentes, agravos à saúde e 
doenças.

17.7.5 Os componentes como monitores de vídeo, sinais e comandos, devem possibilitar a 
interação clara e precisa com o operador de forma a reduzir possibilidades de erros de 
interpretação ou retorno de informação.
 
17.7.6 Os equipamentos utilizados no processamento eletrônico de dados com terminais de vídeo 
devem permitir ao trabalhador ajustá-lo de acordo com as tarefas a serem executadas.
 
17.7.6.1 Estes equipamentos devem permitir ao trabalhador realizar o ajuste de suas telas, 
adequando-a à iluminação do ambiente, protegendo-a contra reflexos e ofuscamentos, e 
proporcionando corretos ângulos de visibilidade ao trabalhador.

17.7.7 Os sinais e os letreiros das máquinas e equipamentos devem ser do entendimento do 
trabalhador.
17.7.7.1 Os manuais das máquinas e dos equipamentos devem ser disponibilizados na língua 
portuguesa e devem facilitar o entendimento do trabalhador para seu correto uso.

 17.8 Condições ambientais de trabalho 
 
17.8.1 A iluminação deve ser projetada e instalada de forma a evitar ofuscamento, reflexos 
incômodos, sombras e contrastes excessivos.
 
17.8.2 Em todos os locais e situações de trabalho deve haver iluminação em conformidade com 
os níveis mínimos de iluminamento a serem observados nos locais de trabalho estabelecidos na 
Norma de Higiene Ocupacional n.º 11 (NHO 11) da Fundacentro - Avaliação dos Níveis de 
Iluminamento em Ambientes de Trabalho Internos.
 
17.8.3 A organização deve efetuar o controle do ar nos ambientes climatizados a fim de manter a 
qualidade do ar interno e garantir a prevenção de riscos à saúde dos trabalhadores.
 
17.8.4 Nos locais de trabalho onde são executadas atividades que exijam solicitação intelectual e 
atenção constantes, são recomendadas as seguintes medidas:



 
17.8.4.1 As organizações devem adotar medidas de controle do ruído nos ambientes internos com 
a finalidade de conforto acústico nas situações de trabalho.
 
17.8.4.1.1 O nível de ruído de conforto deve respeitar os valores de referência para ambientes 
internos de acordo com sua finalidade de uso estabelecidos em normas técnicas oficiais ou nas 
normas técnicas internacionais aplicáveis.
 
17.8.4.1.2 Para os demais casos, 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.
 
17.8.4.2 As organizações devem adotar medidas de controle da temperatura, da velocidade do ar 
e da umidade com a finalidade de conforto térmico nas situações de trabalho.
 
17.8.4.2.1 Para avaliar as condições de conforto térmico devem ser utilizados os índices Predicted 
Mean Vote (PMV) e o Predicted Percentage of Dissatisfied (PPD), com base em normas técnicas 
internacionais.

               A ABERGO - Associação Brasileira de Ergonomia sugere que, os aspectos cognitivos e 
psicossociais, sejam retirados da parte destinada ao trabalho em telemarketing, sendo 
devidamente incluídos no corpo de aspectos gerais da NR17 “primeira parte”, através das 
seguintes exigências:

a) Situações de sobrecarga mental do trabalho;
b) Exigência de alto nível de atenção concentração e memória; 
c) Excesso de situações de estresse;
d) Exigência de realização de múltiplas tarefas, com alta demanda cognitiva;
e) Trabalho com demandas divergentes e/ou metas incompatíveis entre si.. 

               Entendemos que os fatores cognitivos e psicossociais, atuam como causadores de 
acometimentos, assim como fatores contributivos para uma série de demandas importantes, que 
não deveriam ser analisadas somente pela investigação organizacional e física. Os três aspetos 
“físico, organizacional e cognitivo”, deverão ser apreciados desde a análise preliminar, com maior 
ênfase e detalhamento nas AET´s. A falta de um melhor direcionamento sobre a questão, levará 
ao completo abandono da investigação do tema nas análises preliminares, assim como nas 
AET´s. Situação que percebemos hoje exatamente pela falta da explicitação de pontos de 
orientação. Não obstante, a inserção de tais pontos de investigação, ajudará uma melhor 
compreensão de acidentes, demandas psíquicas, demandas físicas, afastamentos, absenteísmo, 
problemas com qualidade e produtividade, assim como servirá de base investigatória e conclusiva 
para  previdência sobre CAT´s e NTEP. 


