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bro 
 

A BraSGoldeN Ergonomics, criada em 
1991 foi a primeira a trazer esses suportes 

para o Brasil.  Eram importados dos EUA.  
Pioneira em ergonomia no Brasil onde 

começou a introduzir cursos e 
treinamentos por seu fundador Prof. Eng. 
Prof. Osny Telles Orselli, participou do seu 

desenvolvimento. 
Os cintos Lombares são excelentes, porem 

é necessário se fazer o programa de 
treinamento e que o produto seja flexível 

com dispositivo de silicone que evita o 
cinto “subir” ou “descer” do corpo, que o 

elástico tenha um mínimo de látex e que o 
Velcro™ seja legítimo.  

Na fabricação dos CINTOS LOMBARE, 
BraSGoldeN vasta tecnologia adquirida 

através de conhecimento técnicos 
científicos e experiência norte americana 

na 
”Prevenção e Correção” de problemas no 
local de trabalho e por que não no lazer. 

A utilização dos cintos está relacionada 
com técnicas de exercícios, informações e 
treinamentos que, em conjunto farão com 
que os índices de Doenças e Lesões da 
Coluna sejam reduzidos, além de diminuir 

afastamentos médicos. 
Conheça nosso Programa Coluna Segura™ para a prevenção das Lesões de Coluna /DORT. 

 
 

 

 

 

 

 

 

CINTO ABDOMINAL - BraSGoldeN  
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Jacareí, Abril de 2021. 

Consultora: Elaine Fernandes // E-mail: vendas@mundergonomia.com.br  

Telefone // Whatsapp: (12) 98806-0070 // 3954-0070 

Ref.: RPL500/21 

Apresentação: Cinto Abdominal Lombar 

 
1. ECO FLEX – Cinto Abdominal Lombar 

 

Confeccionados com o corpo em lonita super leve. Corpo do cinto alongado com a parte maior 

com 225 mm de altura. Possui dois indispensáveis dispositivos anti deslizamento que fazem 

com que o cinto não suba ou desça da cintura, mesmo com os mais vigorosos movimentos do 

corpo ao longo da jornada de trabalho. Suspensórios costurados ao corpo.  Faixa lateral elástica 

simples costurada ao corpo para o ajuste lombar independentemente do fechamento do corpo. 

Podem ser encomendados sem os suspensórios. Favor especificar quando nesta opção. 

Possuem almofada atrás de EVA especial de 10 cm x 17 cm.  

Suspensórios: fixo costurado. 
Faixa lateral: simples de 100 mm de largura, cada uma, fixados ao corpo do cinto 
Cor: Preta           
Tamanhos:  P, M, G, GG 

   Maiores detalhes do Eco Flex: https://mundoergonomia.com.br/produto/cinto-abdominal-lombar-modelo-ecoflex/ 

   Ref.: 010-ECSS – Sem suspensórios. 

 

   Ref.: 010 – ECSF - com suspensórios fixos. 
 

 

 

2. COLOR FLEX - Cinto Abdominal Lombar- MODELO PREMIUM EXTRA  

 

Confeccionados com o corpo em legítima Lycra da Dupont fornecido pela Rosset. O 

corpo do cinto acompanha o formato anatômico dos quadris de maneira a não comprimir os 

mesmos, ideal e mais importante e indispensável no caso de mulheres. Possui quatro 

indispensáveis dispositivos anti deslizamento de silicone patenteado importado que fazem 

com que o cinto não suba ou desça da cintura, mesmo com os mais vigorosos movimentos 

do corpo ao longo da jornada de trabalho. Padrão com fivelas de Nylon que prendem os 

suspensórios ao cinto e se soltam com força maior do que 3 a 4 kgf, por segurança. Faixas 

laterais elásticas duplas para o ajuste lombar independentemente do fechamento do corpo. 

Podem ser encomendados com os suspensórios costurados ao corpo do cinto. Favor 

especificar para esta opção. Não possuem almofada atrás. Faixas laterais: duplas de 100 

mm de largura, cada uma, de alto desempenho, alto teor de látex, fixados ao corpo do cinto 

pelo legítimo Velcro™, de maneira que proporcione mais um ajuste para regular as faixas 

laterais para cima ou para baixo em relação ao corpo, a fim de adaptar a cada cintura.   

Suspensórios: presos ao corpo por fivelas automáticas na cor Branca. 

Cor: Preta /Fivelas: Branca 

Tamanhos PP, P, M, G, GG, 3G, 4G. 
COLORIDOS. Cores, inclusive o laranja neon, com mínimo 200 peças por cor. As cores são aplicadas nas faixas laterais e suspensórios. 
Exceto branco onde o cinto é 100 % branco: no corpo  de Lycra, nas fivelas, nos elásticos, no viés, e no Velcro™.    

Maiores detalhes do Cinto Color Flex:https://mundoergonomia.com.br/produto/cinto-abdominal-lombar-modelo-colorflex/ 

Ref: 0102-RM – Com suspensórios Removíveis.  

Ref: 0102-FX – Com suspensórios Fixos.  
 

 

 

 

 

 

mailto:vendas@mundergonomia.com.br
https://mundoergonomia.com.br/produto/cinto-abdominal-lombar-modelo-ecoflex/
https://mundoergonomia.com.br/produto/cinto-abdominal-lombar-modelo-colorflex/
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3. UNIVERSAL - Cinto Abdominal Lombar 

 

Corpo de tecido elástico fino, altamente resistente e totalmente flexível. 

Suspensórios: presos ao corpo por velcro. 

Faixas laterais: ainda duplas de alto desempenho com largura 100 mm fixadas por 

extensão ao corpo. 

Cor: Preta 

Tamanho Médio -  Atendendo aos usuários de tamanhos P e M       

Tamanho Grande - Atendendo aos usuários de Tamanhos G e GG 

Maiores detalhes do Cinto UNIVERSAL FLEX.https://mundoergonomia.com.br/produto/cinto-abdominal-lombar-modelo-univeral/ 

Ref: 0102-UN – Com suspensórios Fixos 
 

4. UNIFLEX - Cinto Abdominal Lombar 

 

Corpo do Cinto: Confeccionado inteiramente em material elástico 100 mm + 100 

mm = 200 mm de altura de elástico transpirável. 

O próprio corpo atua como suporte lombar sem necessidade de faixas laterais.   

Suspensórios: Fixos  

Cor: Preta 

Tamanhos: PP, P, M, G, GG  

Maiores detalhes do Cinto UNIFLEX -  https://mundoergonomia.com.br/produto/cinto-abdominal-lombar-modelo-uniflex/ 

Ref: 0113-PTSF  – Com suspensórios fixo- 

Ref: 0113-PTSS  – Sem suspensórios  
 

5. BELT FLEX - Cinto Abdominal Lombar 

 

Modelo BELT (cinto) com menos largura cerca de 100 mm.Possui uma almofada de 

EVA macio, de aproximadamente 10 cm X 10 cm e 1 cm de espessura que 

proporcionará uma absorção de eventuais impactos.  

Sem Suspensórios  

Cor: Preto  

Tamanhos P, M, G, GG 

Maiores detalhes do Cinto BELT. http://www.brasgolden.com.br/pagina.php?id_pagina=20737&id_pai=20698#.WvMfje8vzIU 

Ref: 0112-BT – Sem suspensórios 
 

6. DORSAL – Suporte para postura dos Ombros e Coluna. 

 

Indicado para correção da postura dos ombros com o exclusivo e único fechamento na 

lombar. Fechamento duplo em Velcro™ e fivelas especiais que se desconectam 

automaticamente em caso de esforço superior a 3/4 kgf.  

O ajuste é feito através de passador.  

Totalmente confeccionado em material elástico de alta qualidade. 

Cor: Preto   

Tamanhos P, M, G, GG 

Ref: 70-162 
 

7. CINTO REFLETIVO 

 

Todos os modelos podem ser revestidos com material refletivo de 

ultima geração da Dupont 

Consulte os valores em função da quantidade de refletivo 

Apenas suspensórios 

Ou todo o corpo 

 

ECO FLEX REFLETIVO – 
Ref.:010 – ECSF.FL - com suspensórios fixos Refletivo.  

 

 COLOR FLEX REFLETIVO 
 Ref: 0102-RM.FL – Com suspensórios Removíveis Refletivo.  
 Ref: 0102-FX.FL – Com suspensórios Fixos Refletivo.  
 

https://mundoergonomia.com.br/produto/cinto-abdominal-lombar-modelo-univeral/
http://www.brasgolden.com.br/pagina.php?id_pagina=20737&id_pai=20698#.WvMfje8vzIU
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8. KIT ERGOPET 

 

O KIT ERGOPET foi desenvolvido para proteção do trabalhador do Banho e Tosa com vistas aos riscos 

Físicos, Biológicos, Químicos e, principalmente, ergonômicos. (Seguindo as exigências da NR9, NR32 e 

NR17)  

O KIT ERGOPET é composto de: 

- 1 Cinto abdominal COLOR FLEX™ lombar devidamente adaptado à ergonomia da função. 

- 1 Avental de tecido resistente que contempla alças e bolsos para guardar os acessórios para a tarefa 
patenteado (escova, alicate, tesoura, pente, etc.). 
- 1 par Luvas de procedimento.  
- 1 par Protetor auricular para a devida proteção auditiva. 
- 1 Máscara filtro para a devida proteção respiratória (nariz e boca). 
- 1 Munhequeira "LITE" (proteção à manipulação). 

Cor – Preta. 
Tamanho – PP, P, M, G, GG, 3G, 4G.  

Maiores detalhes do KIT ERGOPET.http://www.brasgolden.com.br/pagina.php?id_pagina=20738&id_pai=20698#.WvMfwu8vzIU 

Ref: KIT -70-163  
 

9. ERGOBAG - Sob Consulta 

 
Não acompanha ferramenta 

Cinto abdominal lombar devidamente adaptado à ergonomia da função, composto com um avental 

de tecido resistente que contempla alças e bolsos para guardar os acessórios para a tarefa 

patenteado com o nome de ERGOPET ® por ter sido idealizado inicialmente para uso em Pet 

Shops. Os ERGOBAGS estão sendo muito utilizados não apenas em Pet Shops mas em várias 

atividades onde ferramentas necessitam estar mais disponíveis. Casos de cabelereiras também 

foram resolvidos com o uso dos aventais porta utensílios (feito, inclusive em formatos especiais) 

em conjunto com o cinto lombar. 

 

10. ERGOCEL - Sob Consulta 

 

ERGOCEL – Bolsa para guardar celular, idealizada com a finalidade de auxiliar 

os profissionais nas tarefas diárias, onde há necessidade do uso do celular, 

sendo preso ao cinto por VELCRO®e de fácil manipulação.  

 

11. SIDE PULL COLORIDO – Sob Consulta 

 

 

Tamanhos P, M, G, GG suspensórios 

também coloridos na mesma cor.  

 

Valores sob consulta de quantidades 

 
 

1. LOGO- Sob Consulta 

  

A experiência mostra que os usuários dos cintos quando bem treinados 

(o treinamento está à disposição dos clientes), querem um cinto para 

usá-lo FORA DO TRABALHO!  

Já imaginou eles usarem os cintos, seus familiares, seus amigos com o 

Logo de seu produto ou marca associado a uma imagem de bem-

estar?   

  

 

 

 

 

 

http://www.brasgolden.com.br/pagina.php?id_pagina=20738&id_pai=20698#.WvMfwu8vzIU
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2. ALMOFADA para proteger os ombros 

 

Confeccionados de tecido tipo Lona.  
Super. Resistente, sobre espuma de poliuretano. 
Customizamos o material de acabamento das ombreiras em função de suas 
necessidades.  
Medidas: comprimento: 220 mm x largura: 150 mm x espessura 30 mm 

Cor: Preto ou Azul 

Tamanho: Único 

Ref: 2023  

 
VÍDEOS ILUSTRATIVOS - 

https://www.youtube.com/watch?v=vqpC1i5GDjM&list=PL5flb2NvZ7GgfBvhvXygovvz68tAE75LB&index=2  
 

Exemplo de pôsteres do Programa Coluna Segura® que são enviados em arquivos de media ou alta definição para 

clientes cadastrados que adquirem nossos cintos. 

CINTOS LOMBARES SÃO MUITO BENÉFICOS, DESDE QUE SEJAM FLEXÍVEIS! 
CINTOS LOMBARES SÃO MUITO BENÉFICOS QUANDO ASSOCIADOS A UM PROGRAMA COMPREENSIVO DE 

TREINAMENTO COMO O COLUNA SEGURA® 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vqpC1i5GDjM&list=PL5flb2NvZ7GgfBvhvXygovvz68tAE75LB&index=2
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Advertência!!: Estão sendo comercializados cintos lombares rígidos com haste de metal ou plástico rígido 
e com o corpo em lona grossa. Além disso não trazem os necessários dispositivos antideslizamento que 
asseguram o cinto sempre na região abdominal lombar em qualquer posição. São extremamente 
perigosos para trabalhos em geral e para uso ocupacional, podendo causar lesões no fígado e baço.  
Os cintos lombares rígidos só devem ser usados para a prática de halterofilismo, quando a coluna 
está na vertical e não há flexão do tronco. 
Os cintos rígidos quando no trabalho em geral, por força da necessidade de flexão do tronco, podem 
ocasionar lesões seríssimas no fígado, baço e na própria coluna vertebral.  
Cintos devem ter preferencialmente o corpo de Lycra™ ou Spandex™ ou outro material flexível e devem 
possuir dispositivos que não o façam “correr” pelo corpo, pois devem ser mantidos, sempre, presos à 
região intra abdominal lombar. Estes dispositivos anti-deslizantes são colocados no interior do corpo dos 
cintos através de finíssimas camadas de tecido emborrachado ou silicone, a fim de não causar desconforto 
pelo seu alto coeficiente de atrito.  O corpo de LONA pesada deve ser evitado.  Nossos modelos são de 
corpo em Lycra™ da Rosset ou em elástico leve ou lonita super leve.  
Cintos podem ter ou não almofadas na região posterior.  
Podem ser usados com ou sem suspensórios. 
Conheça mais informações em nosso site, e o Programa Coluna Segura™ onde também mostra a 
participação de Médicos do Trabalho que explicam o benefício do uso dos Cintos Abdominais associados 
a um Programa Treinamento de manuseio de cargas.  
O Programa Coluna Segura™ é fundamental para completar um programa realmente consciente de 
prevenção de lesões da coluna em seus funcionários.  
O Programa Coluna Segura ™ com seus pôsteres, seus slides, seus vídeos são disponibilizados, sem 
custo, em mídia CD, aos nossos clientes para que sejam administrados pelo próprio cliente. No entanto 
recomendamos que o Programa seja administrado pelos nossos professores em ergonomia, com larga 
experiência em Laudos e Análises Ergonômicas do Trabalho, in company ou out company, mediante 
orçamento.  
O Programa Coluna Segura™ além de treinar os funcionários a manusear cargas leves e pesadas dentro 
e fora da empresa, ensina que qualquer pessoa manuseia peso, segura uma carga, até as mães com seus 
bebês precisam conhecer seus limites e saber como segurar seus bebês para que não sofram da Coluna. 
Quando devo pedir ajuda, não fazer excessos, e no caso de os cintos treinar e ensinar a regular as faixas 
laterais da posição passava para ativa e vice-versa constantemente a fim de não gerar vícios e manter os 
músculos abdominais lombares sempre em forma.  
Todos os nossos modelos são confeccionados sob licença norte americana e acompanha instrução de uso 
e cuidado com figuras ilustrativas. 
Todos os modelos utilizam apenas elásticos de alto teor de látex para máxima elasticidade. Todos os 
modelos utilizam o legitimo Velcro™ com altíssimo teor de fechamento e ampla área contínua de contato 
para melhor micro ajuste. Assim cada tamanho é flexível para atender qualquer biótipo. E observe que 
produzimos alguns modelos de cintos em tamanhos desde PPP até GGGG! 
Modelos com fivelas de segurança, refletivos e as logomarcas com tinta especial elástica causam um 
impacto visual incrível mostrando sua marca para o seu mercado consumidor saber que sua empresa 
investe em prevenção para seus funcionários. E observe que os familiares e amigos dos associados vão 
querer adquirir cintos e podem fazê-lo com sua logomarca ou a marca de seu produto, como o fazem a 
VW, Coral, Coca Cola, Rede Globo, Fedex, Cebrace e tanto outros. 
 
Cintos a primeira vista podem ser iguais, mas não o são.  
Não economize na saúde se seus colaboradores. 
 
Todos os nossos produtos ergonômicos incluindo os cintos são laudados por profissionais com registro em 
suas associações de classe com curriculum invejáveis e que podem ser mostrados a qualquer perito 
judicial “Just in case”! 
 
A experiência mostra que os usuários dos cintos quando bem treinados (o treinamento está à disposição 
dos clientes), querem um cinto para usá-lo FORA DO TRABALHO! 
 
Engenheiro Osny Telles Orselli. 
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ENTREGA, PAGAMENTO, FRETE E VALIDADE 

Prazo de entrega: 30 dias após confirmação do pedido de compra. 

Condições para faturamento e pagamento: 

Opção 1: Pagamento parcelado via PAGSEGURO (juros por conta do cliente) 

Opção 2: 5% de desconto para pagamento 100% antecipado via boleto bancário. 

Outras opções sob consulta e negociação. 

Frete: FOB - Preço posto em nossa filial em São José dos Campos – SP – Rua Quebra Eixo,44 –

Capão Grosso- Cep: 12.225-662.  A retirar por V. Sas ou a entregar com frete destacado em nota 

fiscal, após aprovação de cotação. 

Validade desta proposta: 10 dias. 

 
Somos uma empresa Optante pelo Simples Nacional, portanto, não transferimos crédito de IPI, transferimos crédito 

de ICMS no percentual de 3,56% sob o valor dos produtos. 
 

Garantia: 1 ano contra defeitos de matéria prima, considerando turno de 08 horas diárias, não 
se aplicando em ambientes pesados e hostis, colocado em nossa matriz Jacareí – SP, com 
despesas de frete demais despesas por conta do cliente. 
Em caso do produto apresentar qualquer defeito de fabricação, o mesmo deverá ser 
encaminhando para nossa matriz em Jacareí – SP, para avaliação do nosso departamento de 
qualidade e após é emitido um relatório informando as causas do problema, e definição para 
correção.  Após constatação do problema e ciência do cliente, o fornecedor fará a troca das 
peças em garantia, e disponibilizará o produto para retirada. Todas as despesas de logística 
ficam por conta do cliente. 

 

     

 

DIFERENCIAL ASE - MUNDOERGONOMIA 

Nossa empresa não vende apenas produtos. 

Auxiliamos na viabilização de soluções em conformidade legal. 

Temos uma equipe multidisciplinar de engenheiros, ergonomistas, médicos, farmacêuticos, fisioterapeutas, técnicos de segurança, 

engenheiros de segurança, advogados e outros profissionais que dão todo suporte técnico e legal na aquisição do material de 

acordo com a necessidade do seu estabelecimento e do seu posto de trabalho específico. Somos especialistas na área de 

adequação sanitárias, ambientais, ocupacionais e, especialmente, ERGONÔMICAS. Além de produtos, fazemos a AET, Análise 

Ergonômica do Trabalho e todos os treinamentos obrigatórios. Temos os serviços completos E INTEGRADOS de adequações as 

NRs (NR17, NR1, NR10, NR12, NR32, NR36 e outras), ANVISA - RDCs, e outras normas e exigências técnicas e legais em um 

trabalho conjunto e integrado. Elaboramos o Laudo, o projeto de adequação, implementamos o projeto e fornecemos as 

certificações necessárias, TUDO EM CONFORMIDADE LEGAL. 

 


