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1 – SOBRECARGA DE TRABALHO 

O termo sobrecarga de trabalho pode ter um dos seguintes significados: 

a) Mais de 8h/dia de trabalho ou mais de 40h/semana; 

b) Uso abusivo de horas extras trabalhadas num só dia; 

c) Trabalho que ultrapassa os limites humanos. 

Quando comparado a uma máquina, o homem pode ser substituído por um simples motor elétrico de 
0,25 HP e a um custo muito menor. Contudo, o trabalho manual é parte importante de algumas 
atividades, por exemplo, as que exigem o uso de ferramentas manuais e que máquina alguma pode 
substituir. 

1.1 – Limites Humanos 

Via de regra, devemos estar atentos aos limites humanos  quando se está executando qualquer 
trabalho, em especial aqueles que exigem mais esforço do que o normal. Esses limites podem ser 
classificados em três áreas: Físico, Fisiológico e Mental/Emocional.  

 

1.1.1 – Limites Físicos 

 

 

 

 

1.1.2 – Limites Fisiológicos 

 

 

 

 

1.1.3 – Limites Mentais/Emocionais 

 

  

 

 

Os limites físicos são aqueles ditados pelas características do indivíduo: sexo, altura, 
peso e biotipo. Caso uma dada tarefa exija que o trabalhador ultrapasse esses 
limites, então, ele precisa de ajuda. Essa ajuda pode ser uma escada, uma chave de 
fenda, uma carreta ou algo que aumente a sua capacidade física de realizar o 
trabalho.  

Os limites mentais e emocionais são de predição mais difícil e, em geral, variam de dia 
para dia, dependendo do nível de estresse mental do indivíduo. Se uma pessoa tem a 
capacidade de entender uma tarefa, captar a informação e tomar decisões acertadas, 
deve também ser capaz de executar um bom trabalho com segurança. Considerando os 
aspectos mentais/emocionais, o trabalho mais seguro será aquele que permita ao 
trabalhador executá-lo de modo feliz, satisfeito e bem ajustado. 

Os limites fisiológicos são aqueles que se relacionam a: tônus muscular, aptidão 
física, descanso, efeitos de drogas, boa saúde e nutrição. Esses limites podem variar 
de dia para dia e de estação do ano para estação. Assim, a doença e a fadiga, por 
exemplo, afetam os limites das pessoas durante uma rotina de trabalho.  



2 - POSTO DE TRABALHO 

Toda atividade de trabalho está inserida numa dada área e num certo espaço. O ambiente físico ou 
posto de trabalho pode favorecer ou dificultar a execução do mesmo. Seus componentes podem ser 
fonte de insatisfação, desconforto, sofrimento e doenças ou proporcionar a sensação de conforto. 

A Portaria número 3751 de 23/11/90 criou a Norma Regulamentadora NR-17 (Ergonomia) do 
Ministério do Trabalho - MTE, que obriga as empresas regidas pela Consolidação das Leis do 
Trabalho - CLT a realizar a Análise Ergonômica das Condições de Trabalho e a adequar as 
condições de trabalho a proporcionar conforto e segurança nas tarefas e atividades realizadas nos 
postos e ambientes de trabalho. 

A Análise Ergonômica de que trata a Norma, diz respeito a 4 frentes: 

• Levantamento, transporte e descarga individual de materiais;  

• Mobiliário do posto de trabalho;  

• Condições ambientais de trabalho;  

• Organização do trabalho.  

 

3 – TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS 

Sempre que possível, o levantamento, o transporte e a descarga manual de objetos pesados  
devem ser evitados. 

O transporte manual de cargas é uma das formas de trabalho mais antigas e comuns, sendo 
responsável por um grande número de lesões e acidentes do trabalho. Estas lesões, em sua grande 
maioria, afetam a coluna vertebral, mas também podem causar outros males como, por exemplo, a 
hérnia escrotal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A figura ao lado mostra a técnica correta para o levantamento de cargas (caixas, 
sacos, etc.). O joelho deve ficar adiantado em ângulo de 90 graus. Braços esticados 
entre as pernas. Dorso plano. Queixo não dirigido para baixo. Pernas distanciadas 
entre si lateralmente. Carga próxima ao eixo vertical do corpo. Tronco em mínima 
flexão. 

Na figura da direita, a técnica indicada para a movimentação lateral de carga (no 
caso, um barril) é a seguinte: posição dos pés em ângulo de 90 graus, para evitar a 
torção do tronco. No outro croqui, em que o modelo carrega uma caixa, o porte da 
carga é feito com os braços retos (esticados), de modo a obter menor tensão nos 
músculos dos mesmos.  

A movimentação manual de cargas é cara, ineficaz (o 
rendimento útil para operações de levantamento é da 
ordem de 8 a 10%), penosa (provoca fadiga intensa) e 
causa inúmeros acidentes. Portanto, sempre que possível, 
deve ser evitada ou minimizada. 

A mecanização das atividades pode ser feita com o emprego de: polias, 
transportadores de correia, talhas, empilhadeiras, carrinhos de transporte, 
elevadores, guindastes, pontes rolantes, etc.  

A foto ao lado mostra uma pilha de sacas sendo içadas por meio de cabos 
acionados por guindaste (que não aparece). 



Claro que o uso desses equipamentos representa um custo de investimento, razão porque 
devem ser adquiridos e empregados apenas quando forem constantemente utilizados. 

 

 

 

 

 

3.1 - Recomendações gerais para o transporte manual  de cargas 

• Evitar manejo de cargas não adequadas ao biotipo, à forma, tamanho e posição;  

• Usar técnica adequada em função do tipo de carga;  

• Procurar não se curvar; a coluna deve servir como suporte;  

• Quando estiver com o peso, evite rir, espirrar ou tossir;  

• Evitar movimentos de torção em torno do corpo;  

• Manter a carga na posição mais próxima do eixo vertical do corpo;  

• Procurar distribuir simetricamente a carga;  

• Transportar a carga na posição ereta;  

• Movimentar cargas por rolamento, sempre que possível;  

• Posicionar os braços junto ao corpo;  

• Usar sempre o peso do corpo, de forma a favorecer o manejo da carga;  

 

4 - POSTURA CORRETA 

Dentre os distúrbios dolorosos que afetam a humanidade, a dor lombar (lombalgia, dor nas costas ou 
dor na coluna) é a grande causadora de morbidade e incapacidade para o trabalho, só perdendo 
para a cefaléia ou dor de cabeça; e afeta mais os homens do que as mulheres. 

 

 

 

 

 

 

 

Pode ocorrer também um outro movimento perigoso, o giro do tranco, quando a carga for pega ou 
depositada mais para o lado e não necessariamente a sua frente 

A figura ao lado representa uma esteira rolante ou transportador de correia, muito 
usado no manuseio de sacas e outros materiais. 

Aos 30 anos de idade, inicia-se um processo de dessecação progressiva dos discos da 
coluna vertebral, que sofrem maior risco de rompimento e arrancamento, por perda de 
elasticidade e resistência. Hérnia de disco e “bico de papagaio” são doenças comuns na 
coluna lesada. 

A postura no desenrolar de tarefas pesadas é a principal causa de 
problemas de coluna, mais precisamente na hora de levantar, transportar e 
depositar cargas, ocasião em que os trabalhadores mantêm as pernas retas 
e “dobram” a coluna vertebral. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto à posição de trabalho em pé ou sentado, diz a NR17 que: “sempre que o trabalho puder ser 
executado na posição sentada, o posto de trabalho deve ser planejado ou adaptado para esta 
posição.” O trabalho em pé favorece a incidência do alargamento das veias das pernas (varizes) e 
causa edemas dos tecidos dos pés e das pernas. 

A penosidade da posição em pé pode ser agravada se o trabalhador manter posturas inadequadas 
dos braços (acima do ombro), inclinação ou torção do tronco ou de outras partes do corpo. 

Assim, sempre que a atividade permitir, a alternância de posturas (em pé-sentado-em pé) deve ser 
sempre buscada, pois permite que os músculos recebam seus nutrientes e não fiquem fatigados. 

 

5) MOBILIÁRIO 

Todos os equipamentos que compõem um posto de trabalho devem ser adequados às 
características psicofisiológicas dos trabalhadores e à natureza do trabalho a ser executado. 
Adequados à natureza do trabalho  significa que os equipamentos devem facilitar a execução da 
tarefa específica.  

Às vezes, uma simples cadeira ergonômica pode fazer a diferença. A altura de uma bancada pode 
estar adequada a uma pessoa alta, mas não para outra, baixa. Produtos e postos de trabalho 
inadequados provocam tensões musculares, dores e fadiga. Ás vezes pode levar a lesões 
irreversíveis. Na maioria dos casos, os problemas podem ser evitados com a melhoria dos postos de 
trabalho e dos equipamentos em uso no trabalho.  

Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de trabalho deve ser 
planejado ou adaptado para esta posição. Para trabalho manual sentado ou que tenha de ser feito 
em pé, as bancadas, mesas, escrivaninhas e os painéis devem proporcionar ao trabalhador 
condições de boa postura, visualização e operação e devem atender aos seguintes requisitos 
mínimos: 

a) Ter 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; 

b) Ter área de trabalho de fácil alcance e visualização pelo trabalhador; 

c) Ter características dimensionais que possibilitem posicionamento e movimentação 
adequados dos segmentos corporais. 

Quanto maior o peso da cargas, maior será a pressão sobre cada vértebra (ver figura ao 
lado) e cada disco. Quanto mais distante do corpo, maior será a pressão. Cargas que 
representam o equivalente a apenas 10% do peso do corpo, já causam problema a 
coluna. 

A postura correta do individuo ao trabalhar com o computador (posição da coluna, 
das pernas, a altura dos olhos, etc.) está esquematizada na figura ao lado. Quando 
as pernas e os pés não estão bem apoiados, por exemplo, podem ocorrer câimbras 
após um certo tempo de operação. O encosto da cadeira, também deve ser curvo e 
ajustar-se as costas, sempre que possível. 



Para trabalho que necessite também da utilização dos pés, 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. 

Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes requisitos mínimos de 
conforto: 

a) Altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida; 

b) Características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento; 

c) Borda frontal arredondada; 

d) Encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região lombar. 

Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados, a partir da análise 
ergonômica do trabalho, poderá ser exigido suporte para os pés, que se adapte ao comprimento da 
perna do trabalhador. 

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. 

 

6 – CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO 

A NR 17 estabelece que as condições ambientais de trabalho devem estar adequadas as 
características psicofisiológicas dos trabalhadores e a natureza do trabalho a ser executado. O 
ambiente de trabalho deve proporcionar a pessoa não apenas salubridade, mas também conforto. 
Para isso, três aspectos são essenciais: a temperatura, o ruído e a iluminação do ambiente. 

 

6.1 – Temperatura 

A temperatura ideal no ambiente de trabalho deve estar entre 20 e 23ºC. Os ambientes muito 
quentes provocam sonolência e cansaço, tornando o trabalho menos produtivo e expondo a pessoa 
a uma maior possibilidade de errar. Já nos ambientes muito frios, com temperatura abaixo de 15ºC, 
diminuem a concentração das pessoas. 

 

6.2 – Ruído 

A Poluição Sonora hoje é tratada como uma contaminação atmosférica através da energia (mecânica 
ou acústica). Tem reflexos em todo o organismo e não apenas no aparelho auditivo. Ruídos intensos 
e permanentes podem causar vários distúrbios, alterando significativamente o humor e a capacidade 
de concentração nas ações humanas. Provoca interferências no metabolismo de todo o organismo 
com riscos de distúrbios cardiovasculares, inclusive tornando a perda auditiva, quando induzida pelo 
ruído, irreversível. 

Para a NR17, para as atividades que exijam solicitação intelectual e atenção constantes, os níveis de 
ruído aceitável para efeito de conforto será de 65 dB(A). Sons acima dos 65 dB(A) podem contribuir 
para aumentar os casos de insônia, estresse, comportamento agressivo e irritabilidade, entre outros. 



 

6.3 - Iluminação  

A iluminação é um fator que influencia diretamente no conforto, na produtividade e até mesmo na 
saúde dos profissionais no ambiente de trabalho. Uma iluminação inadequada pode atrapalhar o 
rendimento das pessoas no trabalho.  

Os projetos de iluminação dos ambientes de trabalho raramente se preocupam com o tipo de tarefa 
que será realizada no local, mesmo existindo a exigência legal da NBR-5413 (Norma de Iluminação) 
e da NR-9 (Norma de Prevenção de Riscos Ambientais). 

A Tabela abaixo apresenta alguns níveis de iluminância necessários a alguns ambientes e tarefas. 

NÍVEIS DE ILUMINÂNCIA PARA INTERIORES 

(NBR-5413) 

AMBIENTE OU TRABALHO  LUX 

Sala de espera 100 

Garagem, residência, restaurante 150 

Depósito, indústria (comum) 200 

Sala de aula 300 

Lojas, laboratórios, escritórios 500 

Sala de desenho (alta precisão) 1.000 

Serviços de muito alta precisão 2.000 

 

 

 

 

 

6.2.1 – Dicas de iluminação do local de trabalho 

a) Excesso de luz é um problema comum nas empresas e nos escritórios. Muita luz, no entanto, não 
significa luz adequada. Pelo contrário, pode atrapalhar e gerar uma sensação de desconforto; 

b) O limite mínimo também deve ser observado. A iluminação da área de trabalho deve apresentar 
no mínimo, 500 luxes o que é fiscalizado pelo Ministério do Trabalho; 

c) Além da iluminação geral, algumas atividades exigem uma iluminação mais pontual na mesa de 
trabalho;  

d) O excesso da luz solar deve ser controlado com cortinas e persianas. Há uma tendência em se 
aproveitar a luz natural, sempre complementando-a com a iluminação artificial; 

e) Ao longo do dia, as pessoas têm necessidades diferentes - normalmente decrescentes - de 
iluminação. Identificar essa variação pode ajudar no rendimento do trabalho; 

f) Iluminação com cores diferentes torna o ambiente de trabalho menos monótono, causando uma 
sensação de bem-estar; 

O aparelho usado para medir a iluminância é o luxímetro, com instrumento digital 
portátil, com tela de cristal líquido (LCD). Esse aparelho realiza medidas da 
iluminação ambiente em LUX na faixa de 1 LUX a 50.000 LUX. 



g) Também é possível utilizar recursos de iluminação em paredes, para torná-las mais 
aconchegantes; 

h) O computador nunca deve receber a luz natural da janela diretamente na tela. O ofuscamento 
prejudica a concentração e a saúde; 

i) Pesquisa feita nos Estados Unidos demonstrou que aqueles que ficavam perto de janelas tinham 
23% menos queixa de dor nas costas, dor de cabeça e exaustão; 

j) Remova lâmpadas onde há mais luz do que o necessário, mas certifique-se de manter uma 
iluminação boa em locais de trabalho para não prejudicar seu desempenho ou evitar acidentes 
(áreas com máquinas); 

l) Realizando a limpeza de paredes, tetos e pisos e utilizar cores claras no ambiente de trabalho e 
estudo, melhoram a iluminação do local e você se sentirá mais confortável e disposto no seu local de 
trabalho.  

 

7) ORGANIZAÇÃO DO TRABLAHO 

A organização do trabalho define quem faz o que, como e em quanto tempo. É a divisão dos homens 
e das tarefas. 

 

 

 

 

 

O desempenho dos indivíduos dentro de uma organização está diretamente ligado à conformidade 
entre os seus valores pessoais e os valores da organização, ou seja, a cultura, e o clima 
organizacional. É evidente, também, que em função desta conformidade, o empregado passa a 
sentir-se como parceiro e participante do processo, resultando a sua conveniência dentro da 
organização não somente na satisfação das suas necessidades econômicas, mas também, na 
realização das suas necessidades de auto realização profissional dentro de um ambiente de trabalho 
bastante agradável. 

Segundo a NR 17, a organização do trabalho deve ser adequada às características psicofisiológicas 
dos trabalhadores e à natureza do trabalho a ser executado. Para efeito desta NR, deve levar em 
consideração, no mínimo: 

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; e 

f) o conteúdo das tarefas.  

A Ergonomia tem os seus objetivos centrados na humanização do trabalho e na 
melhoria da produtividade. As condições de trabalho incluem todos os fatores que 
possam influenciar na performance e satisfação dos trabalhadores na organização. 
Isso envolve o trabalho específico, o ambiente, a tarefa, a jornada de trabalho, o 
horário de trabalho, salários, além de outros fatores cruciais relacionados com a 
qualidade de vida no trabalho, tais como nutrição, nível de atividade física habitual 
e todas condições de saúde em geral.  



 

 

 

 

 

Alguns tipos de trabalho se caracterizam como intensivo onde freqüentemente exige-se alta 
produtividade em tempo limitado, porém em condições inadequadas de trabalho, com problemas de 
ambiente, equipamentos e processos. Tais condições acabam levando à insatisfações, cansaços 
excessivos, queda de produtividade, problemas de saúde e acidentes de trabalho. 

Produtividade e qualidade não se alcançam com treinamento puro e simples de pessoal mas andam 
de mãos dadas com outros critérios ergonômicos, os quais têm como principal campo de ação a 
concepção de meios de trabalho adaptados às características fisiológicas e psicológicas do homem e 
de suas atividades.  

Em relação aos recursos humanos, as características do trabalho é um significante fator 
predisponente para a satisfação do trabalho e ao mesmo tempo capaz de reduzir as taxas de 
absenteísmo, aumentar a produtividade, melhorar a moral, a motivação e desempenho dos 
trabalhadores, ajudar no recrutamento, na base de conhecimento e técnicas de trabalho. 

A análise ergonômica do trabalho, conduzida de maneira ampla e procurando observar o contexto 
organizacional e de trabalho, permite identificar e avaliar como as diversas condicionantes 
tecnológicas, econômicas, organizacionais e sociais afetam o trabalho dentro da empresa e conduz 
ao estabelecimento do quadro geral de necessidades da organização. 

 

7.1 – Solução para os problemas 

O melhor caminho para alcançar a produtividade é planejar áreas de trabalho de forma que os 
trabalhadores não tenham que alcançar objetos e se deslocar além de certos limites, pois se as 
limitações e capacidades do homem, forem respeitadas na sua atividade de trabalho, isso 
proporcionará uma performance mais criativa, mais inteligente e portanto mais eficiente. Para isso 
deve haver uma melhor administração de pessoal, incluindo treinamento, maior motivação, estudos 
de tempo e movimento e simplificação do trabalho. Alguns consultores e projetistas de equipamentos 
recomendam melhor layout e equipamentos modernos para reduzir o trabalho. 

Um aspecto que deve ser considerado, é que a motivação de um trabalhador não depende 
unicamente do administrador, mas é um processo que vem de dentro e é afetado pelo ambiente de 
trabalho e estilo administrativo do administrador. Isso nos leva a pensar na relação entre 
produtividade e aspectos culturais. 

 

 

 

 

 

A ergonomia é o estudo da adaptação do trabalho ao homem. Sendo assim, 
devemos estar atentos para a importância de se considerar além das máquinas e 
equipamentos utilizados para transformar os materiais, também toda a situação em 
que ocorre o relacionamento entre o homem e o seu trabalho, ou seja, não apenas 
o ambiente físico, mas também os aspectos organizacionais  de como esse 
trabalho é programado e controlado para produzir os resultados desejados.  

 



7 – ANÁLISE ERGONOMICA 

A análise ergonômica tem o objetivo de compreender o trabalho, transformando, a partir dessa 
compreensão, as situações de trabalho. A parte central e original da analise ergonômica é a analise 
da atividade. 

A metodologia da análise ergonômica permite descrever de modo exaustivo as atividades dos 
operadores ou usuários nas fases consideradas como criticas na utilização de um sistema técnico. 

A análise ergonômica deve conter as seguintes etapas: 

a) análise da demanda e do contexto; 

b) análise global da empresa no seu contexto das condições técnicas, econômicas e sociais; 

c) análise da população de trabalho; 

d) definição das situações de trabalho a serem estudadas; 

e) descrição das tarefas prescritas, das tarefas reais e das atividades; 

f) análise das atividades – elemento central do estudo; 

g) diagnóstico; 

h) validação do diagnostico; 

i) recomendações; 

j) simulação do trabalho com as modificações propostas; 

k) avaliação do trabalho na nova situação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 – MOVIMENTOS REPETITIVOS 

A história do trabalho repetitivo é tão longa quanto a do próprio trabalho, visto que na agricultura 
primitiva e no comércio antigo, já existiam tarefas altamente repetitivas. Já em 1713, Ramazzini 
atribuiu as LER aos movimentos repetitivos das mãos, às posturas corporais contraídas e ao 
excessivo estresse mental. 

A principal conseqüência da LER é a perda da capacidade de realizar movimentos, o que interfere 
diretamente sobre a condição social e psicológica do indivíduo. Isso se verifica quando a lesão 
impede temporária ou permanentemente o homem de realizar trabalho, já que este ato passa a ser 
um elemento de degradação física e emocional. 

A literatura mostra que 61,4% dos pacientes com LER desenvolvem incapacidade parcial 
permanente, enquanto que 38,6% apresentam incapacidade temporária. A mudança de humor, a 
irritabilidade, a insônia e o nervosismo, os quais são conseqüências da dor, são fatores que refletem 
diretamente na vida familiar do portador dessa doença. Com relação ao custo x benefício de uma 
empresa, ela sofre déficit, acarretados desde a perda com funcionários afastados, até aspectos mais 
complexos de comprometimento do resultado financeiro da organização. 

 

8.1 - O que é DORT/LER? 

 

 

 

 

 

Esta enfermidade é comum aos trabalhadores de qualquer faixa etária, sexo ou condição social que 
exerçam atividades envolvendo movimentos repetitivos do punho e da mão. As funções mais 
atingidas são: digitadores, caixas de banco e comercio, telefonistas, empacotadores, trabalhadores 
de linha de montagem, prensistas, entre outros. 

Embora a NR 9, até o momento, não defina a DORT como um risco ocupacional (mesmo que o INSS 
já reconheça este tipo de lesão como doença do trabalho), é ideal que os trabalhadores sujeitos a 
movimentos repetitivos sejam identificados para que os médicos do trabalho possam identificar as 
operações e propor soluções no ambiente de trabalho. 

A terminologia DORT é recente e substitui o termo LER, que vinha sendo utilizado para conceituar 
esse tipo de distúrbio. De acordo com especialistas, o termo LER não é correto porque predefine 
uma causa, que é a repetitividade, e seu efeito, que são as lesões. A LER representa um grupo 
heterogêneo de quadros clínicos, alguns deles bem definidos, como a tenossinovite, sinovite e 
outros. 

A LER é uma doença clinica caracterizada por dor crônica, acompanhada ou não por alterações 
objetivas e que se manifesta principalmente no pescoço, cintura e ou membros superiores. Como 
termo LER é genérico, o medico deve sempre procurar determinar o diagnostico especifico. Como se 
refere a diversas patologias distintas, torna-se difícil estabelecer o tempo necessário para uma lesão 
passar a ser considerada como crônica. Além disso, até a mesma patologia pode se instalar e evoluir 
de forma diferente, dependendo dos fatores etiológicos, isto é, das causas intimas e fundamentais. 

DORT (Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho) ou LER (Lesões 
por Esforços Repetitivos) é  uma “doença músculo-tendinosas dos membros 
superiores, ombros e pescoço, causadas pela sobrecarga de um grupo muscular 
particular, devido ao uso repetitivo ou pela manutenção de posturas contraídas, 
que resultem em dor, fadiga e declínio no desempenho profissional".  



Com todas essas limitações, o que se pode dizer é que as LER são patologias, manifestações ou 
síndromes patológicas que se instalam insidiosamente em determinados segmentos do corpo em 
conseqüência do trabalho realizado de forma inadequada. Assim, o nexo é parte indissociável do 
diagnóstico que se fundamenta em uma boa anamnese ocupacional e em relatórios profissionais que 
conheçam a situação de trabalho, permitindo a correlação do quadro clinico com a atividade 
ocupacional efetivamente desempenhada pelo trabalhador. Daí a alteração feita pelo INSS da 
terminologia LER para DORT. 

O reconhecimento da DORT como doença ocupacional ocorreu em 06/08/87, quando o Ministério da 
Previdência Social, através da Portaria 4.062/87 apresentou os primeiros aspectos médicos 
necessários para a caracterização da tenossinovite como doença do trabalho. 

Para a caracterização de um quadro clinico com DORT, é necessário definir o nexo através da 
anamnese ocupacional, exame clinico, relatórios do médico responsável pela assistência ao 
paciente, do coordenador do PCMSO e, eventualmente, visita ao local de trabalho. Uma boa 
anamnese ocupacional deve incluir informações sobre: ambiente de trabalho, equipamentos, 
mobiliário e organização do trabalho. 

Muitas empresa tem adotado algumas ações preventivas para minimizar e, até mesmo, evitar a 
manifestação da DORT entre seus trabalhadores, como, por exemplo: ginástica matinal no ambiente 
de trabalho, aumento de intervalos durante a jornada de trabalho, criação de novas ferramentas, 
mudança em postos de trabalho e na linha de produção.   

 

8.2 - Causas da Doença 

Baseados nos fatores biomecânicos, organizacionais e psicossociais, as variáveis contributivas mais 
importantes na origem da DORT são: 

a) Força; 

b) Repetitividade; 

c) Posturas viciosas dos membros superiores: principalmente as de contração muscular 
constante; 

d) Compressão mecânica dos nervos por posturas ou mobiliário; 

e) Vibração: pode gerar micro traumas; 

f) Frio: pela vaso constrição que pode levar à déficit circulatório; 

g) Sexo: maior incidência em mulheres; 

h) Posturas estáticas do corpo durante o trabalho: durante a contração estática o suprimento 
sangüíneo para o músculo fica prejudicado, podendo favorecer a produção de ácido láctico 
que é capaz de estimular os receptores da dor, desencadeando-a, mantendo-a ou agravando-
a; 

i) Tensão no trabalho: exigências de produtividade e de ritmo de trabalho podem aumentar a 
tensão muscular, prejudicando a nutrição sangüínea dos músculos com possibilidade de 
ocorrência de dor muscular, fadiga e predisposição à DORT; 



j) Desprazer: o sentir prazer desencadeia a liberação de endorfina (analgésico interno), devido 
a isso, pessoas insatisfeitas no trabalho podem ter maior tendência a sentir dor do que as que 
trabalham prazerosamente; 

k) Atividades anteriores: pelo fato da DORT ser causada por traumas cumulativos é necessário 
a análise da atividade exercida anteriormente; 

Entretanto, quanto ao estabelecimento da atividade causal da lesão, há uma íntima relação dos 
distúrbios de origem ocupacional que atingem as extremidades com a inadequação do trabalho ao 
ser humano que trabalha. Essa questão se fortalece se for levado em conta que o homem passa 
quase três/quartos de sua vida trabalhando, e que as exigências da produtividade somam-se a 
muitas condições de trabalho desfavoráveis. 

 

8.3 - Tratamento da DORT/LER 

A conduta de tratamento da DORT/LER depende do estágio da doença, e quanto mais cedo for feito 
o diagnóstico e a intervenção, menos invasivo será o tratamento. Essa é uma doença preocupante, 
pois o tratamento dificilmente tem resultado após a sua cronicidade, que ocorre pelas recidivas dos 
episódios de retorno ao trabalho do empregado, o qual se expõe novamente aos mesmos riscos 
ocupacionais que a determinaram. 

 

 

 

 

 

Inicialmente, qualquer que seja o método, este requer a educação do doente quanto às posturas a 
serem adotadas tanto nas atividades de trabalho como nas de não-trabalho. Esta proposta surge na 
tentativa de evitar maiores danos e diminuir os já instalados. A restrição de movimentos e o repouso 
da região afetada são critérios importantes que devem ser obedecidos, pois trata-se da primeira e 
talvez da mais importante conduta para o portador de DORT/LER. A imobilização, quando 
necessária, é feita através do uso de splints ou talas que mantém as articulações em posição neutra, 
minimizando desse modo, o estresse local e prevenindo traumas adicionais. 

Além da imobilização e repouso, pode-se também lançar mão do uso do calor e do gelo para alívio 
da dor; e da compressão e elevação para melhor drenar o edema local, quando este se fizer 
presente. Entretanto, podem ser utilizados outros métodos de tratamento fisioterápico, sendo que a 
finalidade sempre será de reduzir a dor, o edema e a inflamação, proporcionando assim uma 
situação em que se possa normalizar a força muscular e o retorno às atividades, quando possível. 
Quanto ao tratamento medicamentoso, este inclui a prescrição de drogas com potentes efeitos 
antiflamatórios mas que, eventualmente, podem levar à irritação gástrica, o que pode restringir seu 
uso àqueles doentes que não têm problemas gástricos ou os têm em pequena proporção. Neste 
caso, é necessário o uso adicional de medicamentos antiácidos. Este método de tratamento é 
importante porque não reduz somente a dor, mas também reduz a inflamação. 

Também é recomendado o afastamento temporário do trabalho para o sucesso terapêutico e esse 
tratamento deve obedecer 5 fases de acordo com a sintomatologia da doença. 

O objetivo fundamental do plano de tratamento é eliminar ou minimizar a intensidade 
dos fatores físicos que causaram ou agravam a doença, pois uma vez eliminados, dão 
lugar ao processo natural de recuperação do organismo. Este, freqüentemente, requer 
longo período, durante o qual deve haver restrições à atividade normal. Geralmente o 
tratamento envolve uma combinação de métodos conservadores, como medicamentos 
e terapia física. Quando estes métodos não apresentam resultados positivos, a 
conduta provavelmente é cirúrgica. 



 

 

 

 

 

Com relação a ginástica laboral, o principal objetivo é preparar o corpo para trabalhar, é prevenir o 
aparecimento de lesões músculo-ligamentares, diminuindo os acidentes de trabalho causados pelos 
movimentos repetitivos  e posturas inadequadas, diminuindo o absenteísmo e custos com 
atestados médicos, minimizando custos trabalhistas e melhorando a imagem da empresa no que se 
refere a qualidade de vida. 

Para evitar a DORT/LER, a conduta mais efetiva continua sendo a prevenção. Mudanças de 
natureza ergonômica, organizacional e comportamental podem reduzir ou eliminar a ação ofensiva. A  
prevenção diminui mais a incidência de ocorrência da doença do que o tratamento médico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além dos métodos de tratamento citados, existe uma grande variedade de recursos 
alternativos, como é o caso da yoga, a naturopatia e o taichi, além da acupuntura, 
como terapias não convencionais que mostram-se úteis para o alívio da dor por 
curtos períodos. Especificamente quanto à acupuntura, este método proporciona 
resultados favoráveis no alívio da dor, e seu uso pode fazer parte do conjunto de 
medidas de tratamento. Além disso, técnicas de relaxamento e reeducação 
postural global estão sendo empregadas com sucesso. 



9 – DESPESAS E RETORNO DA ERGONOMIA 

O gastos com ergonomia, que antes eram considerados sem retorno, hoje mostram para nós que era 
uma visão administrativa errada. O investimento em ergonomia inicialmente se deu através da 
exigência legal, que os empresários seguiam essas orientações com a finalidade de cumprir a lei, se 
preocupando apenas com o gasto imediato que isso provocaria, sem atentarem para o retorno 
econômico, produtivo e em qualidade que poderia aparecer com a ergonomia. É sabido que a 
ergonomia traz benefícios reais aos negócios. 

O maior problema é mostrar, de uma forma objetiva, para as empresas e organizações o quanto a 
intervenção ergonômica é viável. No caso dos empresários eles estão preocupados principalmente 
com a viabilidade econômica da ergonomia. 
 
Investir em ergonomia significa mais segurança, saúde e conforto para os colaboradores. E isso, é 
claro, tem que ocorrer em função de equipamentos e ambientes adaptados às normas, além de 
palestras sobre postura adequada e informando a importância das seções de alongamento 
promovidas ao longo do dia no ambiente laboral. 
 
Utilizando-se da ergonomia a empresa atende à legislação vigente e ainda reduz as despesas com 
saúde, multas e até com processos trabalhistas. 
 
Os questionamentos principais entre ergonomistas e empresários são: 

• Quanto custa uma intervenção ergonômica; 
• Quando iniciar a intervenção; 
• Quando ela será viável economicamente; 
• Como demonstrar uma situação subjetiva, com valores objetivos. 

 
O custo de uma intervenção ergonômica está relacionado com o tipo de trabalho realizado, o 
ambiente onde se realiza, as condições prévias da estrutura de trabalho, possibilidades de 
adaptações, perfil dos funcionários etc.  

 
 
 
9.1 – O papel de um ergonomista 

O ergonomista é hoje um profissional que a cada dia vem sendo mais solicitado nas empresas, por 
um motivo legal, pois algumas defesas judiciais e avaliações são melhor elaboradas e mais aceitas 
quando feitas por um ergonomista e, por outro lado, pela melhora da qualidade do trabalho, segundo 
os próprios trabalhadores. 

Os ergonomistas são profissionais de diversas áreas que se especializam em ergonomia e 
contribuem para o planejamento, projeto e a avaliação de tarefas, além de avaliarem postos de 
trabalho, produtos, ambientes e sistemas com a finalidade de compatibilizar o trabalho com as 
necessidades, habilidades e limitações das pessoas. 

Segundo a IEA – International Ergonomics Associacion, por meio da ABERGO (Associação Brasileira 
de Ergonomia), o ergonomista, através das suas competências, é o indivíduo que: 

a) Investiga e avalia as demandas de projeto ergonô mico no sentido de assegurar a ótima 
interação entre trabalho, produto ou ambiente e as capacidades humanas e suas limitações: 

• Entende as bases teóricas para planejamento ergonômico e checagem da situação de 
trabalho; 



• Aplica abordagem sistêmica em suas análises; 

• Entende as exigências para a segurança, os conceitos de risco, avaliação de riscos e 
gerenciamento de riscos; 

• Entende e pode conviver com a diversidade de fatores que influenciam desempenho humano 
e qualidade de vida e suas inter-relações; 

• Demonstra uma compreensão de métodos de mensuração pertinentes para avaliação e 
projeto em Ergonomia; 

• Reconhece o escopo pessoal de competência. 

 

b) Analisa e interpreta os achados das investigaçõe s em ergonomia: 

• Avalia produtos ou situações de trabalho em relação a expectativas de desempenho livre de 
erros; 

• Aprecia o efeito de fatores que influenciam a saúde e o desempenho humano; 

• Consulta de forma adequada observações e interpretação de dados de seus levantamentos; 

• Analisa diretrizes, normas e legislação relativas às variáveis que influenciam a atividade; 

• Toma decisões justificáveis mediante critérios pertinentes que influenciam um novo projeto ou 
as soluções de um problema específico. 

 

c) Documenta de forma adequada os achados ergonômic os: 

• Provê um relatório sucinto em termos compreensíveis pela Gerência a que se vincula e 
apropriados ao projeto. 

 

d) Determina a compatibilidade da capacidade humana  com as solicitações planejadas ou 
existentes: 

• Aprecia a extensão da variabilidade humana que influencia o projeto; 

• Determina as bases e a interação entre as características, habilidades, capacidades e 
motivações, de uma pessoa, e a organização, os ambientes planejados ou existentes, os 
produtos manuseados, equipamentos, sistemas de trabalho, máquinas e tarefas; 

• Identifica áreas e tarefas de alto risco potenciais ou existentes; 

• Determina se um problema é tratável por uma intervenção ergonômica. 

 

e) Desenvolve um plano para projeto ergonômico ou i ntervenção ergonômica: 

• Adota uma visão holística da ergonomia no desenvolvimento de soluções; 



• Incorpora abordagens que buscam a melhoria de qualidade de vida no ambiente de trabalho; 

• Desenvolve estratégias para implementar um novo projeto que estabeleça um local de 
trabalho saudável e seguro; 

• Considera alternativas para otimizar as interações entre a pessoa e o produto, a tarefa ou o 
ambiente que possibilitem alcançar um bom desempenho; 

• Desenvolve um plano balanceado para controle de risco; 

• Comunica-se de forma efetiva com a Gerência a que se vincula e as pessoas com quem 
interage profissionalmente. 

 

f) Faz recomendações apropriadas para projeto ou in tervenção ergonômica: 

• Entende as hierarquias dos sistemas de controle; 

• Esboça recomendações apropriadas para projeto ou intervenção; 

• Esboça recomendações apropriadas para o gerenciamento e a gestão organizacional; 

• Faz recomendações relativas à seleção de pessoal; 

• Desenvolve recomendações apropriadas para educação, treinamento e desenvolvimento, 
baseadas em princípios ergonômicos. 

 

g) Implementa recomendações para otimizar o desempe nho humano: 

• Relaciona-se com a Gerência a que se vincula e com as que assessora em todos os níveis de 
seu pessoal; 

• Supervisiona a aplicação do plano ergonômico; 

• Gerencia a implementação das mudanças. 

 

h) Avalia os resultados da implementação das recome ndações ergonômicas: 

• Monitora efetivamente os resultados do projeto ou intervenção ergonômica; 

• Produz reflexão ou pesquisa avaliativa relevante para a Ergonomia; 

• Elabora julgamentos pessoais acerca da qualidade e efetividade de projeto ou intervenção 
ergonômica; 

• Modifica o programa de ergonomia conforme resultados de suas avaliações, onde for 
necessário. 

 

 



h) Demonstra comportamento profissional: 

• Demonstra um compromisso com uma prática ética e com altos padrões de desempenho e de 
atos em conformidade a exigências legais; 

• Reconhece forças e limitações pessoais e profissionais bem como reconhece as habilidades 
de outros; 

• Mantém conhecimento atualizado de estratégias nacionais e internacionais relevantes para a 
prática de Ergonomia; 

• Reconhece o impacto da Ergonomia na vida das pessoas. 

 

A qualificação de ergonomista se dá através de um curso de especialização em ergonomia, pois não 
existem cursos de graduação para habilitação em Ergonomia. Além disso, o indivíduo deve atualizar-
se periodicamente através de congressos e cursos. 
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