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RESUMO

Introdução: Um dos aspectos mais importantes da ergo-
nomia é que o posto de trabalho, seus utensílios e elementos 
estejam de acordo com as dimensões do ocupante e do próprio 
posto. Objetivo: O objetivo da pesquisa foi analisar ergonomi-
camente o setor de suprimentos de uma empresa do Vale do 
Itajaí/ SC e compreender as possíveis repercussões do local e 
processo de trabalho na saúde dos trabalhadores. Materiais e 
métodos: Tratou-se de uma pesquisa de caráter quantitativo, 
propondo um estudo descritivo. Para a coleta de dados, foi 
utilizado um questionário aplicado individualmente; check list 
para análise de riscos de lombalgias; check list de lesões por 
esforços repetitivos- LER/DORT; análise do mobiliário utilizado 
pelos funcionários e cálculo do limite de peso recomendado 
(LPR) adaptado da Clínica Del Lavoro- Milão. Para a análise dos 
dados obtidos foram utilizadas planilhas do software Microsoft 
Word Excel® para organização dos dados e cálculo das médias. 
Resultados: Foram identifi cadas queixas de desconforto e dores, 
principalmente na coluna vertebral, por 66,6% dos trabalhado-
res, implicando em lombalgias de origem músculo-ligamentar 
por fadiga ou distensão oriundo das atividades de trabalho e 
mobiliário inadequado. Verifi cou-se também que o índice de 
levantamento calculado oferece alto risco de desenvolvimento 
de lesões no trabalho. Considerações fi nais: Apontamos su-
gestões para minimização de riscos com relação ao ambiente, 
atividades de trabalho e cuidados com a saúde do trabalhador. 
O estudo serviu como subsídio e apoio às tomadas de decisões 
para melhora do setor e serviço realizado.

Palavras-chave: Ergonomia. Análise Ergonômica do 
Trabalho. Saúde do trabalhador. Fisioterapia.

ABSTRACT

One of the most important aspects of ergonomics is 
that the job, its vessels and elements conform to the size of 
the occupant and the post itself. Objective: The objective was 
ergonomically analyze a company’s supply sector of Vale do 
Itajaí / SC and understand the possible repercussions of the place 
and work process in the health of workers. Methods: This was a 
quantitative research study by proposing a descriptive study. To 
collect data, we used a questionnaire administered individually; 
check list for review of lumbago risks; check list of injuries 
repetitive- efforts RSI/ MSDs; analysis of the furniture used 
by employees and calculate the recommended weight limit 
(LPR) adapted Clinic Del Lavoro- Milan. For the analysis of 
data were spreadsheets used Microsoft Word Excel® software 
to organize the data and calculating the average. Results: Dis-
comfort complaints were identifi ed and pains, especially in 
the spine, for 66.6% of workers, resulting in low back pain of 
musculo-ligamentous origin fatigue and strain arising from work 
activities and inadequate furniture. It was also found that the 
calculated removal rate provides a high risk of injury develop-
ment work. Conclusion: We point suggestions to minimize risks 
regarding the environment, work activities and care workers’ 
health. The study served as input and support to decision making 
for industry improvement and service performed.

Keywords: ergonomics, ergonomic work analysis, occu-
pational health, physiotherapy.
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INTRODUÇÃO

Quando o propósito é manter um ambiente de trabalho 
saudável e produtivo, sabe-se que saúde e segurança são funda-
mentais. Tais questões estão diretamente ligadas à valorização do 
homem como elemento primordial para o sucesso de qualquer 
organização. Em um mundo onde as descobertas e inovações 
tecnológicas são crescentes, a propagação de informações quanto 
à prevenção de acidentes e doenças do trabalho se tornam deci-
sivas para que a qualidade de vida no ambiente de trabalho seja 
valorizada (1). 

O trabalho é nocivo quando as margens postas pela orga-
nização do espaço constrangem o trabalhador e reduzem suas 
possibilidades de construção da saúde. Esta construção depende 
das possibilidades que o meio ao qual o trabalhador está inserido, 
tem para evitar os riscos, atenuá-los ou eliminá-los durante a 
realização das suas tarefas (2).

Por mais óbvio que possa parecer, um dos aspectos mais 
importantes da ergonomia é que o posto de trabalho, seus utensí-
lios e elementos estejam de acordo com as dimensões do ocupante 
e do posto de trabalho (3).

 Deste modo, a investigação ergonômica objetiva ajustar 
as exigências do trabalho às possibilidades do homem adaptan-
do o ambiente às suas necessidades físicas (4). Neste caso, a 
análise ergonômica irá defi nir sobre as condições de conforto, 
produtividade e segurança do ambiente de trabalho, identifi cando 
precocemente alguns pontos de problemas e trabalhar na análise 
ergonômica dos mesmos (5).

O trabalhador que realiza suas atividades laborais em postu-
ras inadequadas apresenta sensações desagradáveis e alterações no 
funcionamento do organismo decorrentes do aumento da fadiga. 
A sobrecarga causa agressões ao sistema locomotor, aumento 
da pressão intratorácica e abdominal, alterações circulatórias, e 
consequentemente fadiga muscular (6).

A ergonomia vem com o objetivo de reduzir as doenças 
ocupacionais, fadiga muscular, situações de riscos e acidentes, 
proporcionando uma redução nas perdas, danos e custos à em-
presa e um melhor conforto, produtividade e desempenho do 
trabalhador (7).

Para desenvolver uma boa investigação ergonômica, 
deve-se olhar o trabalho sobre vários aspectos, abordando o 
fator humano, a tecnologia e a organização do trabalho, ou seja, 
todo o processo desde a organização do trabalho até o perfi l do 
trabalhador e o equipamento com o modo operatório que executa 
atividade (8). 

Ao analisar os problemas de saúde relacionados ao processo 
de trabalho, temos a compreensão da sua dimensão social e polí-
tica, o que possibilita entender a saúde dos trabalhadores como a 
expressão de forças e formas de organizações de um movimento 
histórico e dinâmico da classe trabalhadora (9).

Sendo assim, observou-se que, apesar da cidade de Itajaí 
ser um local no qual está inserido um grande número de cursos da 
área da saúde, é uma cidade que possui um dos vários postos de 
trabalho que apresenta pouca ou nenhuma atenção neste sentido, 
o setor de suprimentos, responsável pela organização, armazena-
mento e compras de todos os insumos e materiais destinados ao 
andamento de uma empresa. Viu-se, então, a importância de um 
olhar mais sensível a partir desta questão que, por ser um local 
com uma boa estrutura relacionada às questões de saúde, há pouca 
atenção para o aspecto ergonômico.

Este trabalho analisou a tarefa e atividade que os trabalha-

dores do setor de suprimentos exercem nas suas horas laborais e 
identifi cou, ainda, riscos físicos e ergonômicos a que estão sujeitos 
esses trabalhadores, elucidando os gestos, posturas e movimentos 
realizados e associando estes aos riscos de lesões.

MÉTODOS

A pesquisa foi de caráter quantitativo e qualitativo, propon-
do um estudo descritivo, pois foram estudadas as características 
de um local e de um grupo em relação ao ambiente, às condições 
de trabalho e às exigências físicas solicitadas aos trabalhadores. 
Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
(CEP) com Seres Humanos, sob o Parecer de nº 787.937 de 11 
de setembro de 2014. Desta forma, a mesma foi desenvolvida 
no setor de suprimentos, campus I da Universidade do Vale do 
Itajaí (UNIVALI).

O critério de inclusão para o recrutamento da população foi: 
ser um trabalhador do setor de suprimentos da empresa estudada. 
De tal forma, o setor de suprimentos conta com um total de 09 
trabalhadores, onde todos participaram da pesquisa, no período 
compreendido entre outubro e novembro de 2014; assim, ao 
aceitarem o convite para a participação do estudo, assinaram o 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Por outro 
lado, a não disposição do trabalhador ou a não assinatura do TCLE 
tornaram-se fatores de exclusão. 

Foram encontrados dois grupos diferentes para composição 
da amostra da população dessa pesquisa. A separação em dois 
grupos ocorreu devido às exigências dessemelhantes de acordo 
com as funções exercidas, como é descrito a seguir. Sendo assim, 
a distinção dos grupos foi realizada como uma forma didática 
para elucidar as diferentes exigências, tal como para a aplicação 
dos instrumentos, estes que são utilizados de acordo com a forma 
de trabalho. 

O primeiro grupo foi composto por trabalhadores que de-
sempenhavam suas funções na posição em pé, responsáveis pela 
separação das requisições e notas fi scais, conferência dos mate-
riais de estoque, armazenamento em seu devido local, manutenção 
da organização dos materiais e auxílio das tarefas de limpeza, 
tendo como característica principal o manuseio de cargas.

Já o segundo grupo foi composto por trabalhadores que 
desempenhavam suas funções na posição sentada, pois faziam 
parte do âmbito administrativo e fi nanceiro do setor, responsá-
veis, dentre outras atividades, pela classifi cação, lançamento e 
arquivamento de notas fi scais dos Campi’s.

Conforme caracterização do grupo, a média de idade 
foi de 31,4 anos, com altura e peso médio de 1,67 metros e 70 
quilogramas, respectivamente. A carga horária semanal era de 
quarenta horas distribuídas nos turnos matutino e vespertino, de 
segunda a sexta-feira.

Com o intuito de alcançar os objetivos preestabelecidos, 
foram aplicados os seguintes instrumentos: questionário aplicado 
individualmente com perguntas abertas e fechadas; check list para 
análise de riscos de lombalgias; check list de lesões por esforços 
repetitivos- LER/DORT; análise do mobiliário utilizado pelos 
funcionários e cálculo do limite de peso recomendado (LPR) 
adaptado da Clínica Del Lavoro- Milão onde constam variáveis 
relacionadas à distância dos materiais, em diferentes momentos, 
enquanto eram manuseados.

Os dados quantitativos coletados a partir dos instrumentos 
de pesquisa foram organizados em planilhas do Software Micro-
soft Offi ce Excel®, já os dados qualitativos foram interpretados 
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RESULTADOS

Para elucidação dos resultados, em relação às exigências 
físicas relacionadas ao trabalho, 33,3% dos trabalhadores neces-
sitavam segurar por tempo prolongado uma determinada carga 
na mesma posição, enquanto que 44,4% manuseavam cargas em 
trabalhos dinâmicos, com aplicação de força, em uma velocidade 
que variava de normal para rápida. 

O gesto mais realizado no trabalho era a digitação (leve 
fl exão de punho e dedos) seguida do gesto de levantar a partir da 
posição sentada (extensão da articulação coxofemoral, extensão 
de joelho e extensão de tronco), sendo que a posição mantida pela 
maior parte do tempo entre eles era a posição sentada.

e transcritos através de descrição minuciosa. Após o término 
dos procedimentos descritos, como forma de devolutiva, foram 
realizadas orientações dos trabalhadores em relação à prevenção 
dos riscos detectados no estudo e entrega da análise ao Serviço 
Especializado em Engenharia e Segurança e em Medicina do 
Trabalho (SESMT) da empresa, como subsídio e apoio às tomadas 
de decisão para melhora do setor, a fi m de evitar danos à saúde 
dos trabalhadores. 

Em relação às dores, houve a incidência de 66,6% de 
queixas álgicas na coluna lombar. 

Em relação ao check list para avaliação do risco de lom-
balgia, este fora aplicado em apenas dois trabalhadores e este 
fato se explica pelo seguinte: dentre os nove trabalhadores do 
setor de suprimentos, apenas dois possuíam tarefas que exigiam 
a manutenção da posição em pé em consonância a equilíbrios 
estáticos, dinâmicos e o manuseio de cargas. Desta forma, após 
observação minuciosa e aplicação do check list, pode-se notar 
que, o que é mais evidenciado é que estes trabalhadores apre-
sentam um risco de lombalgia do tipo músculo-ligamentar tanto 
por fadiga da musculatura paravertebral quanto por distensão 
músculo-ligamentar, além de um ritmo lombo pélvico inade-
quado; ou seja, estes trabalhadores estão predispostos a sofrer 
as consequências dessas posturas adotadas hoje, que neste caso 
seria o agravamento de uma possível lombalgia. 

A partir da aplicação do cálculo do índice de levantamento 
manual de cargas (IL) que tem como objetivo verifi car se o peso 
manuseado em determinadas situações é adequado ou não, obte-
ve-se os resultados conforme o quadro 01, caracterizando risco 
importante para o desenvolvimento de lesões na coluna vertebral. 
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A partir do check list LER/DORT, aplicado a seis traba-
lhadores que desempenhavam suas funções no setor adminis-
trativo na posição sentada, foi possível elucidar alguns aspectos 
pertinentes à situação laboral. Diante da primeira etapa referente 
à avaliação da organização do trabalho, foram vistas relações ne-
gativas entre os trabalhadores e seus gestos durante as atividades 
laborais, de modo a que as atividades tornavam-se repetitivas, 
estáticas, infl exíveis e, por vezes exigindo posturas forçadas. A 
segunda etapa deste instrumento refere-se à avaliação da cadeira. 
De maneira geral, as cadeiras encontravam-se adequadas em 
relação à sua estrutura, porém, por algumas delas serem mais 
antigas, impossibilitavam o trabalhador que as regulasse para as 
necessidades em relação à mesa. Este fato possui íntima relação 
com a terceira etapa, que avalia a mesa de trabalho. Diante dela e 

a partir da análise do mobiliário, evidenciou-se que nenhuma mesa 
estava adaptada às necessidades individuais de cada trabalhador. 

O terminal ou computador foi avaliado na quarta etapa 
do instrumento. É difícil observar uma relação harmônica desse 
item frente à atividade laboral, já que anteriormente já existiam 
défi cits no mobiliário. 

Em relação à análise do mobiliário daqueles que trabalha-
vam na posição sentada, fora aplicado um cálculo que considerou 
os seguintes fatores: altura em centímetros do joelho em relação 
ao solo + (mais) 18,5 centímetros (espaço necessário para mo-
vimentação livre dos membros inferiores sob a mesa) + (mais) 
3 centímetros do tampão da mesa; o resultado desta equação 
evidencia a altura da mesa adequada para cada indivíduo, como 
é demonstrada no Quadro 02. 

Como visto no Quadro 02, a altura das mesas não se en-
contrava exatamente adequada para nenhum dos trabalhadores 
do setor. No ambiente laboral havia duas bancadas que, a partir 
de divisórias tornavam-se mesas coletivas para realização do 
trabalho sentado, sendo que, dentre elas, apenas uma encontrava 
o seu tampão com medida ideal (3 centímetros). Averiguando-se a 
distância olho-tela, em apenas uma situação a mesma encontrava-
-se dentro dos parâmetros ditos como ideais (45-70 centímetros).  

Em contrapartida, para aqueles trabalhadores que realiza-
vam suas atividades laborais na posição em pé, foi mensurada 

a altura do cotovelo em relação ao solo, estando o cotovelo em 
uma condição de 90º de fl exão e ombros em posição neutra e, a 
partir da altura encontrada fez-se o seguinte cálculo: altura co-
tovelo solo – 5 e 10 centímetros = altura ideal de bancada para 
a realização de trabalhos delicados e altura cotovelo solo – 10 
e 15 centímetros = altura ideal de bancada para a realização de 
trabalhos manuais. 

 Para esses funcionários que trabalham na posição em 
pé, de modo geral, a altura da bancada não se adaptou a nenhum 
deles, como consta no Quadro 03.
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DISCUSSÃO
Por meio da aplicação do questionário e seus respectivos 

resultados, podemos verifi car que 66% dos trabalhadores do 
setor referiram sentir dor lombar. Assim, os fatores causais mais 
diretamente relacionados com as lombalgias ocupacionais são os 
mecânicos, os posturais, os traumáticos e os psicossociais. O tra-
balho sentado por longas horas, o trabalho pesado, o levantamento 
de peso, a falta de exercícios físicos e problemas psicológicos 
representam alguns dos fatores que contribuem para a cronicidade 
da dor lombar, tal como foi evidenciado neste estudo. Queixas 
frequentes de dor na coluna lombar estão associadas à tensão da 
musculatura paravertebral decorrente de posturas incômodas e 
da degeneração precoce dos discos intervertebrais pelo excesso 
de esforço físico (10).  

Desta forma, tanto os esforços dinâmicos relacionados a 
deslocamentos, a transporte de cargas e à utilização de escadas, 
quanto os esforços estáticos relacionados com a sustentação de 
cargas pesadas, com a adoção de posturas incômodas e com a 
restrição de movimentos, podem contribuir para as lesões nas 
articulações e nos discos intervertebrais. 

Lesões estruturais principalmente na coluna vertebral dian-
te das atividades laborais são, geralmente, resultado de esforço 
intenso. Desta forma, dos fatores ocupacionais associados ao 
risco aumentado de dor lombar estão o trabalho físico pesado, 
posturas de trabalho estáticas, inclinação associada ao giro do 
tronco frequentemente, os atos de levantar, empurrar e puxar e o 
trabalho repetitivo (11). 

Ainda, de acordo com as ideias e estudos apresentados pelos 
autores levando em consideração o que fora abordado a respeito 
dos trabalhos musculares, o indivíduo estando por muitas horas 
em uma posição estática principalmente, acaba por gerar sobrecar-
ga na musculatura tônica, responsável por manter o corpo estável 
frente às infl uências ambientais e gravitacionais. A sobrecarga 
muscular ocasiona, eventualmente, tensões na musculatura. Tais 
tensões se exacerbadas geram espasmos e contraturas no tecido, 
diminuindo o fl uxo sanguíneo local e, consequentemente, o oxi-
gênio e nutrientes necessários à homeostasia (12). 

A partir das informações explanadas e em consonância ao 
check list aplicado para avaliação do risco de lombalgia, visto que 
o resultado para ambos os trabalhadores avaliados foi o mesmo, 
afi rma-se que a postura é o posicionamento de partes corpóreas, 
como cabeça, tronco e membros, orientados no espaço. Neste 
sentido, a manutenção de uma boa postura se torna imprescin-
dível para a realização das atividades laborais sem a presença 
de desconforto e estresse. Porém, como podemos observar com 
o presente estudo, muitas vezes o trabalhador assume posturas 
inadequadas devido ao projeto defi ciente das máquinas, equipa-
mentos, postos de trabalho e, principalmente às exigências da 
tarefa a que lhe é atribuída (13).

As curvaturas fi siológicas da coluna são modifi cadas com 
a postura sentada, colocando a coluna em uma posição anormal, 
deformando-a (14). 

O aparecimento de sintomas de fadiga por sobrecarga 
física depende do esforço desenvolvido, da duração do trabalho 
e das condições individuais, como estados de saúde, nutrição e 
condicionamento decorrente da prática da atividade (15).

O trabalho na posição em pé é comumente associado à 
realização de tarefas que exijam o manuseio, levantamento e 
transporte de cargas dos mais variados tipos. Neste contexto, o ato 
de levantar, empurrar ou puxar manualmente um objeto tem sido 

uma preocupação contínua daqueles que planejam o uso efi caz 
da força de trabalho e também daqueles que procuram prevenir 
lesões e doenças de origem ocupacional. As cargas externas sobre 
o sistema musculoesquelético podem resultar em forças elevadas 
sobre os músculos, tendões e articulações, observando, assim, 
a infl uência desses fatores externos sobre a estrutura humana 
quando em uma tarefa que preconize levantamento de cargas, 
repetitividade e o fator duração do trabalho (16).

Seguindo com as informações, com a aplicação do ins-
trumento referente ao IL, foi possível observar que ambos os 
trabalhadores apresentam um risco elevado para lesões, pois o 
IL foi superior a 3, sendo que o risco para o trabalhador L é ainda 
muito maior, se comparado ao trabalhador V; pois como refere a 
Norma Regulamentadora – NR 17, quando o IL for menor que 1,0: 
o trabalhador estará em situação segura, havendo chance mínima 
de lesão; quando o IL estiver entre 1,0 e 3,0: apresenta um risco 
médio de lesão; quando houver um IL acima de 3,0: indica que 
a condição é insegura, havendo risco muito elevado de lesões na 
coluna e no sistema músculo-ligamentar. 

O manuseio e o transporte de cargas é um dos fatores que 
predispõe os trabalhadores a lesões e desgastes na coluna ver-
tebral e estruturas musculoesqueléticas, principalmente, quando 
os processos industriais ainda são rudimentares e o transporte 
de cargas e materiais ainda é realizado de forma manual (17). 
O mesmo autor descreve ainda que a origem desses problemas, 
em geral, está correlacionada ao peso do material transportado, 
que tende a sobrecarregar as estruturas musculoesqueléticas e os 
discos intervertebrais, sendo que a região da coluna mais afetada, 
geralmente, é a lombar. Os sintomas como dor/desconforto, quan-
do ocorrem nesta região, são chamados de lombalgias.

Os tecidos corporais experimentam cargas continuamente 
durante as atividades normais sem qualquer lesão óbvia. Admite-
-se que as cargas típicas estão dentro de uma gama fi siológica. A 
probabilidade de lesão aumenta quando as cargas ultrapassam a 
gama fi siológica. Neste caso, o tecido experimenta uma sobrecar-
ga. A lesão pode resultar quando uma única sobrecarga ultrapassa 
a tolerância máxima do tecido (18).

Os movimentos e as posturas durante o período de trabalho, 
associado a inadequação do posto, favorecem a sobrecarga das 
estruturas denominadas como musculoesqueléticas (19). De tal 
forma, toda movimentação manual de cargas pesadas implica 
no desenvolvimento de esforço muscular. Esse esforço traduz-se 
numa compressão dos vasos sanguíneos e do tecido muscular, 
diminuindo o fl uxo sanguíneo e fornecimento de oxigênio. Todo 
este quadro conduz à fadiga que, por sua vez, pode provocar uma 
redução da efi ciência do trabalho, redução essa que, em casos 
extremos, leva à ocorrência de acidentes de trabalho. Assim, 
manuseio e movimentação de cargas além de serem os principais 
riscos dos problemas relacionados à coluna, são também doloro-
sos, reduzem a mobilidade e a vitalidade dos trabalhadores (20).

Neste sentido, por meio da aplicação e conforme resultados 
do instrumento de pesquisa check list - LER/DORT, evidenciamos 
questões referentes às posturas adotadas pelos trabalhadores, 
principalmente.

As Doenças Osteomusculares Relacionados ao Trabalho 
(DORT) são caracterizadas, conforme a história de vida do 
trabalhador e de sua relação com a organização do trabalho, por 
sintomas físicos dolorosos, de difícil diagnóstico, na maioria das 
vezes acompanhadas de sofrimento, ansiedade e depressão (21).

A postura é frequentemente determinada pela natureza da 
tarefa ou do posto de trabalho, sendo que no trabalho informati-
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zado adota-se, na grande maioria dos postos, a postura sentada, 
que geralmente estende-se por um longo período de tempo sem 
interrupções, levando aos movimentos restritos (22).

Movimentos repetitivos são aqueles que envolvem movi-
mentos contínuos, mantidos durante o trabalho, que acarretam 
distúrbios no sistema osteomuscular, como fadiga, sobrecarga ou 
lesão; estes que, devido ao seu lento aparecimento dos transtornos 
e aparência inofensiva, são, muitas vezes, subestimados até que 
o sintoma seja crônico e o dano permanente (23). 

Nenhuma outra dimensão da vida humana passou e conti-
nua passando por tão contínuas e profundas mutações quanto o 
trabalho, na sua organização, nos seus estatutos legais e na sua 
base tecnológica (24).

A natureza do trabalho em escritórios atualmente pro-
porciona meios de facilidade na execução de funções e tarefas, 
mas que predispõem o trabalhador a uma atividade sedentária e 
que, muitas vezes, provoca posturas inadequadas e movimentos 
repetitivos que podem levar às DORT (24). Em meio a esses 
avanços tecnológicos laborais trazidos pela informática há o 
acarretamento de males físicos e sociais, pois nos ambientes de 
trabalho, crescem, gradativamente, as queixas que vão desde 
simples dores de cabeça até os problemas clínicos mais sérios, 
como distúrbios osteomusculares (25). 

As queixas de dores musculares dos trabalhadores podem 
não aparecer de imediato, mas sim, advindas de anos trabalha-
dos em ambientes inadequados, com mobiliário não ajustado 
às tarefas, trazendo grandes riscos à saúde dos trabalhadores e, 
consequentemente, contribuindo para a diminuição da produti-
vidade (26).

Garantir uma boa postura é requisito básico no projeto dos 
postos de trabalho, pois indica as melhores alternativas, para se 
evitar lesões provocadas pelo trabalho informatizado (27). Para 
isso, a segurança do trabalho e a ergonomia buscam além do bem 
estar do trabalhador, sua maior produtividade, resultante de sua 
satisfação durante a atividade (28).

No contexto do mobiliário, de forma a acomodar as dife-
renças individuais, a altura do assento deveria ser regulável, de 
modo a que permita, entre outras coisas, as variações de postura 
para aliviar as pressões sobre as estruturas do corpo humano (29). 
Isso se complementa com estudos em que fi cam explícitos que 
equipamentos como computadores, telefone, fax e impressora 
são indispensáveis para a realização do trabalho em escritórios e, 
neste caso, o mobiliário é um fator determinante para que ocorra 
harmonia das atividades com as exigências (30). Ademais, o posto 
de trabalho para escritório consiste, basicamente, num conjunto 
integrado de mesa, cadeira e computador. Estes três componen-
tes estão relacionados entre si favorecendo ou difi cultando a 
atividade a ser realizada, preservando ou prejudicando a saúde 
do trabalhador (31). 

Já envolvendo a questão do computador, o trabalho infor-
matizado exige a atenção e acompanhamento visual, sendo que 
o monitor de vídeo/computador acaba por reduzir o espaço de 
manobra e os movimentos: a postura da cabeça e o olhar pouco se 
modifi cam; as mãos só atendem o teclado; posições forçadas de 
ombros e braços são uma constante manifestação colateral, além 
do fato de que o corpo e a cabeça inclinam-se para frente (32). 

As máquinas e as rotinas de trabalho vêm sendo modifi -
cadas em um ritmo inadequado à necessidade dos trabalhadores. 
Isto signifi ca que a tecnologia vem excedendo de forma a im-
possibilitar a adaptação dos trabalhadores frente a este avanço, 
principalmente nos aspectos físico e psicológico (33).

 De forma geral, espaço de trabalho é um volume imagi-
nário necessário para o organismo realizar os movimentos reque-
ridos durante a atividade. Neste sentido, certos trabalhos exigem 
muitos deslocamentos do corpo, andando, correndo ou subindo 
escadas, mas a maioria das ocupações da vida moderna é desem-
penhada em espaços relativamente pequenos com o trabalhador 
em pé ou sentado, realizando movimentos quase que somente 
com os membros superiores, enquanto que o restante do corpo 
permanece relativamente estático (12). Assim ocorre quando 
consideramos os trabalhos realizados em bancadas. A altura ideal 
da bancada para trabalho em pé, como já visto, depende da altura 
do cotovelo e do tipo de trabalho que se executa. Desta forma, a 
superfície da bancada deve fi car entre 5 a 10 centímetros abaixo 
da altura dos cotovelos para a realização de trabalhos delicados 
e entre 10 a 15 centímetros para trabalhos manuais (12) (21).

CONCLUSÃO
Ao fi nal desse estudo compreendeu-se que os trabalhadores 

do setor de suprimentos da empresa avaliada apresentam riscos 
tanto para as atividades laborais realizadas na posição em pé com 
o manuseio de cargas, quanto para a posição sentada. Evidenciou-
-se que problemas musculoesqueléticos e a má utilização do mo-
biliário disponível corroboram com o surgimento de lombalgias 
durante a execução das atividades laborais inerentes à profi ssão. 
Os dados obtidos a partir da aplicação dos instrumentos para 
análise e coleta de dados confi rmam as informações coletadas 
através do questionário, demonstrando que as exigências físicas 
em conjunto com a má utilização do mobiliário são os princi-
pais riscos, afetando principalmente a região da coluna lombar, 
predispondo-os a afecções deste segmento. Assim, como medidas 
interventivas a fi m de melhorar o ambiente laboral e a relação dos 
trabalhadores com o mesmo, foram pospostas modifi cações e/ou 
adequações do layout do posto de trabalho ao SESMT frente às 
necessidades de cada trabalhador, um trabalho de educação em 
saúde com orientações efetivas sobre as atividades que desem-
penham, sobre as posturas que adotam, as que deveriam adotar 
e aos riscos aos quais estão expostos. Recomendou-se ainda a 
implantação de pausas durante a jornada de trabalho e a realização 
de ginásticas laborais.
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