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RESUMO 

A prevenção da ocorrência de LMERT num local de trabalho exige a descrição e análise dos 

diversos riscos, que levam ao aparecimento deste tipo de lesões. A bibliografia consultada indica 

várias metodologias tradicionais de avaliação de risco – RULA, SI, OCRA e ERPM. A presente 

investigação pretende efetuar a comparação entre estes métodos e uma metodologia de 

avaliação de risco por zona corporal – MARZC. Pretende-se verificar, se existe ganho de eficácia 

com a utilização da MARZC, no que toca ao estabelecimento de planos de rotação de postos de 

trabalho, e ao fornecimento de dados adicionais para elaborar planos de ginástica laboral 

eficazes. Adicionalmente, propõe-se o objetivo de recolher informação dos trabalhadores, através 

do questionário nórdico músculo-esquelético, relativa à sintomatologia autorreferida, e compará-

la com os resultados obtidos na MARZC.  

Todo o processo metodológico foi baseado na revisão bibliográfica sobre o tema, seguida da 

identificação dos postos de trabalho a avaliar e posterior colheita de dados. Selecionados os 

postos de trabalho, procedeu-se à descrição dos mesmos e enumeração dos fatores de risco 

presentes. Depois da colheita de imagens, através de fotografia e vídeo, aplicaram-se os 

métodos de avaliação dos níveis de risco de LMERT e sua comparação. 

Através da análise dos resultados, conclui-se que, aparentemente, existe ganho na eficácia 

decorrente da utilização da MARZC, quer na proposta de planos de rotação de postos de 

trabalho, bem como no fornecimento de dados para a elaboração de programas de ginástica 

laboral mais eficazes. 

Procedendo à comparação dos resultados obtidos na MARZC com os body chart resultantes da 

sintomatologia dolorosa por parte dos trabalhadores, concluiu-se que a MARZC se aproxima da 

opinião dos trabalhadores, apresentando 50% de respostas semelhantes, em todos os postos. 

Esta metodologia possibilita a perceção imediata das áreas corporais com maior risco de 

LMERT, identificando claramente os níveis de risco, permitindo uma intervenção mais 

direcionada, no sentido de eliminar ou reduzir o risco. 

 

Palavras Chave: 

Lesões músculo-esqueléticas relacionadas com trabalho (LMERT); Rotação de Postos de 

Trabalho; Ginástica Laboral; Avaliação de risco de LMERT. 
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ABSTRACT 

The prevention of occurrence of MSDS in the workplace requires the description and analysis of 

the various risks that lead to the emergence of this type of injury. The bibliography consulted 

indicates several traditional methodologies of risk assessment – RULA, SI, OCRA, and ERPM. 

This research aims to make the comparison between these methods and a risk assessment 

methodology by corporal zone – MARZC. It aims to verify, if there is gain in effectiveness with the 

use of MARZC, regarding the establishment of plans for job rotation, and the provision of 

additional data to develop effective workplace plans. Additionally, it is proposed to gathering 

information of workers, through the nordic musculoskeletal questionnaire concerning symptoms 

self reported, and compare it with the MARZC’s results. 

All methodological process was based on literature review on the subject, followed by the 

identification of jobs to assess and later data collection. After job selection and description, the 

procedure was to identify the risk factors. After collecting the images, through photography and 

video, we applied the methods of assessing levels of risk of MSDs and their comparison. 

By analyzing the results, we conclude that apparently there is a gain in efficiency resulting from 

the use of MARZC, whether in proposing plans for job rotation, as well in providing data for the 

preparation of more effective exercises in the workplace. By comparing MARZC results with the 

body charts resulting from the painful symptoms by workers, it was concluded that MARZC 

approaches the opinion of the workers, with 50% of similar responses in all posts. 

This methodology allows the immediate perception of the body areas with higher risk of MSDs, 

clearly identifying the levels of risk, allowing a more targeted intervention, in order to eliminate or 

reduce the risk. 

 

Key words: 

Work-related Musculoskeletal Disorders (WMSDs); Job Rotation; Workplace Exercises; WMSDs 

Risk Assessment. 

 

 



ÍNDICE  

 

 iv 
 

ÍNDICE 

 

AGRADECIMENTOS .................................................................................................................... i 

RESUMO ................................................................................................................................... ii 

ABSTRACT ............................................................................................................................... iii 

ÍNDICE DE FIGURAS ................................................................................................................. vi 

ÍNDICE DE TABELAS ............................................................................................................... vii 

LISTA DE ABREVIATURAS ......................................................................................................... ix 

PARTE I - INTRODUÇÃO 

1. INTRODUÇÃO ................................................................................................................... 2 

2. PLANEAMENTO DA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ................................................................... 3 

PARTE II - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3. LESÕES MÚSCULO-ESQUELÉTICAS RELACIONADAS COM O TRABALHO – LMERT ........... 6 

3.1. Fisiopatologia das LMERT .......................................................................................... 6 

3.2. Caracterização das LMERT ........................................................................................ 8 

3.3. Fatores de risco de natureza ergonómica ................................................................. 10 

3.3.1. POSTURA ADOTADA ........................................................................................ 10 

3.3.2. REPETITIVIDADE.............................................................................................. 10 

3.3.3. FORÇA ............................................................................................................ 10 

3.3.4. TRABALHO ESTÁTICO ..................................................................................... 11 

3.3.5. VIBRAÇÕES ..................................................................................................... 11 

3.4. Fatores de natureza organizacional e psicossocial .................................................... 12 

3.5. Fatores sócio-económicos e culturais ....................................................................... 13 

4. PREVENÇÃO DAS LMERT ................................................................................................ 13 

4.1. Ginástica Laboral ..................................................................................................... 13 

4.2. Rotação de Postos de Trabalho ................................................................................ 16 

4.3. Acompanhamento da saúde do trabalhador ............................................................. 18 

4.4. Formação e sensibilização dos trabalhadores ........................................................... 18 

5. MÉTODOS DE AVALIAÇÃO UTILIZADOS ........................................................................... 19 

5.1. Questionário Nórdico Músculo-Esquelético ............................................................... 20 

5.2. Método Rapid Upper Limb Assessment – RULA ....................................................... 21 

5.3. Método Strain Index – SI ......................................................................................... 22 



ÍNDICE  

 

 v 
 

5.4. Evaluación de riesgos por posturas y movimientos – ERPM ...................................... 24 

5.5. Método Occupational Repetitive Actions – OCRA ...................................................... 25 

5.6. Metodologia Análise de Riscos por Zona Corporal – MARZC ..................................... 26 

PARTE III - PROCEDIMENTOS E METODOLOGIA 

6. METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO ................................................................................. 29 

6.1. Variáveis analisadas ................................................................................................ 32 

6.2. Aplicação de métodos de avaliação de risco ............................................................. 32 

6.3. Instrumentos e materiais utilizados .......................................................................... 36 

6.4. Descrição dos postos de trabalho avaliados ............................................................. 37 

7. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS ........................................................... 41 

7.1. Caracterização dos postos de trabalho avaliados ...................................................... 41 

7.2. Questionário Nórdico Músculo-Esquelético ............................................................... 45 

7.3. Método Rapid Upper Limb Assessment – RULA ....................................................... 48 

7.4. Método Strain Index – SI ......................................................................................... 49 

7.5. Evaluación de riesgos por posturas y movimientos – ERPM ...................................... 50 

7.6. Método Occupational Repetitive Actions – OCRA ...................................................... 52 

7.7. Metodologia Análise de Riscos por Zona Corporal – MARZC ..................................... 53 

7.8. Elaboração de Planos de Rotação de Postos de Trabalho ......................................... 58 

7.9. Elaboração de Programa de Ginástica Laboral ......................................................... 64 

8. CONCLUSÕES ................................................................................................................ 65 

PARTE IV - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

9. BIBLIOGRAFIA ................................................................................................................ 70 

PARTE V - ANEXOS 

ANEXO 1 - QUESTIONÁRIO NÓRDICO MÚSCULO-ESQUELÉTICO ............................................. 76 

 

 



ÍNDICE DE FIGURAS  

 

 vi 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1 – Árvore de relevância .................................................................................................. 3 

Figura 2 – Modelo explicativo da origem e desenvolvimento das LMERT ..................................... 7 

Figura 3 – Exemplo da interrelação entre os fatores presentes numa tarefa vibratória ............... 12 

Figura 4 – Esquema da metodologia efetuada .......................................................................... 32 

Figura 5 – Organograma da empresa ....................................................................................... 37 

Figura 6 – Mapa ilustrativo da disposição dos postos de trabalho na área da Confeção ............. 38 

Figura 7 – Imagens descritivas dos postos do 1º turno de trabalho ........................................... 39 

Figura 8 – Imagens descritivas dos postos do 2º turno de trabalho ........................................... 40 

Figura 9 – Diagramas representativos dos planos de rotação para ambos os turnos de trabalho64 

 

 



ÍNDICE DE TABELAS  

 

 vii 
 

ÍNDICE DE TABELAS 

 

Tabela 1: Principais fatores de risco de LMERT.  ........................................................................ 9 

Tabela 2: Definição dos níveis de risco de LMERT do método RULA.  ........................................ 33 

Tabela 3: Definição dos níveis de risco de LMERT do método SI.  ............................................. 34 

Tabela 4: Definição dos níveis de risco de LMERT do método ERPM.  ....................................... 35 

Tabela 5: Definição dos níveis de risco de LMERT do método OCRA.  ....................................... 35 

Tabela 6: Definição dos níveis de risco de LMERT da MARZC.  ................................................. 36 

Tabela 7: Descrição das caraterísticas físicas dos postos de trabalho avaliados.  ...................... 41 

Tabela 8: Descrição detalhada dos postos de trabalho avaliados na Amostra 1.  ....................... 43 

Tabela 9: Descrição detalhada dos postos de trabalho avaliados na Amostra 2.  ....................... 44 

Tabela 10: Caracterização das amostras em estudo ................................................................. 45 

Tabela 11: Definição da escala de sintomatologia de dor .......................................................... 46 

Tabela 12: Dados autorreferidos de desconforto na Amostra 1 ................................................. 47 

Tabela 13: Quadro indicativo dos dados obtidos na Amostra 2 ................................................. 48 

Tabela 14: Resultados da aplicação do método RULA nos postos de trabalho ........................... 49 

Tabela 15: Resultados da aplicação do método RULA nos postos de trabalho ........................... 49 

Tabela 16: Resultados da aplicação do método SI nos postos de trabalho relativos ao 1º turno . 50 

Tabela 17: Resultados da aplicação do método SI nos postos de trabalho relativos ao 2º turno . 50 

Tabela 18: Resultados da aplicação do método ERPM nos postos de trabalho do 1º turno ........ 51 

Tabela 19: Resultados da aplicação do método ERPM nos postos de trabalho do 2º turno ........ 51 

Tabela 20: Resultados da aplicação do método OCRA nos postos de trabalho de ambos os 

turnos de trabalho ................................................................................................................... 52 

Tabela 21: Resultados da aplicação da MARZC nos postos de trabalho do 1º turno .................. 53 

Tabela 22: Resultados da aplicação da MARZC nos postos de trabalho do 2º turno .................. 54 

Tabela 23: Comparação dos resultados obtidos pelo questionário nórdico e pela MARZC, na 

Amostra 1 ............................................................................................................................... 57 

Tabela 24: comparação dos resultados obtidos pelo questionário nórdico e pela MARZC na 

Amostra 2 ............................................................................................................................... 58 

Tabela 25: Resultados da aplicação dos métodos nos postos de trabalho do 1º turno ............... 59 

Tabela 26: Resultados da aplicação dos métodos nos postos de trabalho do 2º turno ............... 60 

Tabela 27: Exemplo de planos de rotação de postos de trabalho no 1º turno ............................ 62 



ÍNDICE DE TABELAS  

 

 viii 
 

Tabela 28: Exemplo de planos de rotação de postos de trabalho no 2º turno ............................ 62 

Tabela 29: Resultados da aplicação da MARZC nos postos de trabalho de ambos os turnos ..... 63 

 



LISTA DE ABREVIATURAS  

 

 ix 
 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

ERPM ERPM – Evaluación especifica de Riesgos por Posturas y Movimientos  

GL Ginástica Laboral  

LME Lesões Músculo-Esqueléticas 

LMERT Lesões Músculo-Esqueléticas Relacionadas com o Trabalho 

MARZC Metodologia Avaliação de Risco de LMERT por Zona Corporal 

OCRA Occupational Repetitive Actions 

RPT Rotação de Postos de Trabalho 

RULA Rapid Upper Limb Assessment 

SI Strain Index 

 



INTRODUÇÃO PARTE I 

 

 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO PARTE I 
 

 

  



INTRODUÇÃO PARTE I 

 

 2 
 

1. INTRODUÇÃO 

Este trabalho foi desenvolvido no âmbito da dissertação do Mestrado em Engenharia Humana e 

tem como objetivo o estudo de postos de trabalho através da metodologia de avaliação de risco 

por zona corporal – MARZC (Carrelhas, 2010). Após esta análise, pretendeu-se comparar os 

resultados obtidos com os métodos tradicionais de avaliação, no sentido de verificar se existe um 

ganho de eficácia decorrente da utilização da MARZC, relativamente à rotação de postos de 

trabalho (RPT) e ao fornecimento de dados adicionais para se estabelecerem planos de ginástica 

laboral (GL) mais orientados e eficazes. 

No decorrer desta dissertação pretende-se concluir acerca da pergunta de investigação definida, 

respondendo aos objetivos propostos e evidenciando limitações verificadas no decorrer do 

estudo e, nesse sentido, propor possíveis melhorias para investigações futuras. 

Além da atualidade e da relevância do tema, devem ser considerados aspetos como a área de 

conhecimento do investigador, a sua experiência e aptidão pessoal para lidar com o tema, tempo 

e recursos disponíveis e ainda, que se caracterize como um projeto viável. Para a determinação 

de um tema com estas características, foram utilizadas técnicas de pensamento racional e 

criativo. Das técnicas utilizadas, destacam-se a revisão da literatura e a discussão de ideias com 

especialistas na área. Estas, pertencentes ao conjunto de pensamento racional. Já no domínio 

do pensamento criativo utilizou-se a técnica de brainstorming (individual e em grupo), com 

apontamentos num caderno e assim progredindo para a realização de árvores de relevância 

(Figura 1), de onde se partiu de uma ideia genérica sobre postos de trabalho, para a 

determinação de tópicos específicos a ser abordados. 

Após a realização deste processo, o tema definido para a realização do presente estudo teve por 

base o crescente interesse pessoal na área da prevenção de riscos laborais, nomeadamente nas 

lesões músculo-esqueléticas relacionadas com o trabalho – LMERT. Existem diferentes níveis de 

risco de ocorrer este tipo de lesão, dependendo de vários fatores específicos de cada posto de 

trabalho. Para efetuar a avaliação de risco de LMERT, existem vários métodos indicativos do nível 

de risco de um posto de trabalho. Com este nível de risco atribuído e a avaliação efetuada, 

obtém-se informação que proporciona a (re)conceção dos postos de trabalho, elaborar planos de 

RPT e especificações das sessões de GL. Ambas as planificações devem ser personalizadas para 

os postos de trabalho em causa e elaboradas de forma a diminuir ou eliminar o risco de LMERT. 
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Figura 1 – Árvore de relevância. 

 

Neste sentido, surgiu a necessidade de comparar alguns dos métodos tradicionais existentes 

com uma abordagem proposta recentemente acerca das zonas corporais envolvidas nas LMERT. 

Assim sendo, o tema define-se como uma comparação entre métodos de avaliação de risco de 

LMERT, onde se aborda uma forma de avaliação geral versus uma avaliação por zona corporal. 

Deste modo, a pergunta de investigação que se coloca é: Será a MARZC (Metodologia de 

Avaliação de Risco de LMERT por Zona Corporal) mais eficaz que os métodos tradicionais de 

avaliação de LMERT, como ferramenta para a planificação de rotação de postos de trabalho e de 

planos de ginástica laboral? 

 

2. PLANEAMENTO DA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Entende-se a revisão bibliográfica como um processo interativo que permite refinar o tema de 

investigação, identificar problemas de pesquisa e ainda definir e clarificar objetivos. Assim sendo, 

é importante definir a estratégia a adotar na pesquisa bibliográfica. Com esta revisão, pretende-

se compreender a literatura existente, conhecer publicações anteriores, sugerir o tipo de 

questões a colocar e a sua pertinência, sugerir qual o método de investigação a utilizar, 

resumindo, delimitar um quadro conceptual que perspetive o estudo. 

O presente trabalho está organizado em 4 partes essenciais para o desenvolvimento da 

investigação.  

Posto Trabalho 

Queixas dos trabalhadores / Elevado Índice de Absentismo  

NÃO 

Não necessita 
Avaliação 

SIM 

Avaliação do PT 

Métodos de Avaliação Risco LMERT 

Métodos Tradicionais 

Risco  de LMERT 

Plano de 
Rotação de PT 

Ginástica 
Laboral 

Formação aos 
trabalhadores 

Conceção 
dos PT 

Sem risco de 
LMERT 

Metodologia MARZC 

Risco de 
LMERT 

Plano de 
Rotação de PT 

Ginástica 
Laboral 

Formação aos 
Trabalhadores 

Conceção 
dos PT 

Sem Risco de 
LMERT 
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A presente parte, respeitante à introdução, descreve a metodologia de investigação utilizada, o 

tema escolhido e as fases de planeamento do processo de investigação realizado. 

A segunda parte, relativa à revisão bibliográfica, descreve as informações colhidas no decorrer 

da revisão de literatura realizada sobre o tema. 

A parte dos procedimentos e metodologia, terceira parte, descreve a metodologia adotada no 

decorrer do trabalho de investigação, assim como apresenta os resultados atingidos e as 

conclusões obtidas. Ainda neste capítulo é realizada a caracterização da empresa e respetivos 

postos de trabalho avaliados, a apresentação dos métodos de avaliação de risco de LMERT e as 

limitações encontradas no decorrer do presente estudo. 

No final destas partes, apresenta-se ainda a lista de bibliografia consultada, respeitante à revisão 

bibliográfica e a outras citações efetuados ao longo da dissertação. A informação detalhada 

acerca dos métodos de avaliação de risco de LMERT encontra-se em anexo.  
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No processo de planeamento da revisão bibliográfica uma das etapas mais importantes é a 

geração das palavras chave. Desta forma, foram definidas algumas palavras/expressões que 

permitem mais rapidamente chegar aos textos de interesse, pesquisando através de fontes 

primárias, secundárias e terciárias.  

Depois do planeamento da pesquisa bibliográfica, é importante definir alguns dos seus 

parâmetros, nomeadamente: 

 Língua de publicação: Português, Espanhol, Francês, Inglês. 

 Áreas de estudo: Avaliação de risco de LMERT. 

 Setor de investigação: Engenharia/Higiene e Segurança no Trabalho. 

 Período de Publicação: Últimos quinze anos. 

 Tipo de leitura utilizada: Teses e dissertações, livros, revistas e artigos internacionais. 

 

3. LESÕES MÚSCULO-ESQUELÉTICAS RELACIONADAS COM O TRABALHO – 

LMERT 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (WHO, 1985), as “Doenças Relacionadas com o 

Trabalho” são patologias de natureza multifatorial nas quais o ambiente de trabalho e a atividade 

profissional contribuem significativamente, sendo apenas um entre uma série de fatores que 

estão na origem da doença. Considerando as lesões músculo-esqueléticas (LME) uma doença 

relacionada com o trabalho, e ponderando a sua multifatoridade, descreve-se de seguida, o 

modo como surgem algumas das LME e a sua associação com o trabalho, os seus fatores de 

risco e a forma de prevenção. 

 

3.1. Fisiopatologia das LMERT 

Quando existem movimentos frequentes, aplicação de força e posturas extremas, associados à 

ausência de períodos de recuperação, estão reunidos os elementos que, habitualmente, se 

encontram na génese das LME, vulgarmente designadas de LMERT, quando associadas a um 

fator de risco ocupacional (Serranheira, 2007). 

As LMERT manifestam-se por alterações nos músculos, nervos, tendões, ligamentos, 

articulações e cartilagens (Serranheira, 2007). Estas são patologias que se caraterizam por uma 

sintomatologia que, frequentemente, engloba dor localizada ou irradiada, parestesias, sensação 

de peso, fadiga ou desconforto localizado em determinado segmento corporal e sensação ou 

perda de força (Kuorinka & Forcier, 1995). Na maioria dos casos, os sintomas surgem de modo 

javascript:visitAuthor(%22F_Serranheira%22)
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insidioso, com predomínio no final do dia de trabalho ou durante os picos de produção, 

ocorrendo alívio dos sintomas com repouso ou nos períodos de descanso. A contínua exposição 

a fatores de risco leva a que os sintomas, inicialmente intermitentes, se tornem gradualmente 

constantes (Ranney, 2000). 

Os estudos acerca das causas das LMERT ocasionaram a criação de vários modelos para 

explicitar os mecanismos fisiopatológicos envolvidos. Estes modelos têm alguns elementos em 

comum, apesar de cada um deles dar importância a aspetos diferentes nas relações funcionais, 

na interação dos diferentes tipos de risco e na sua influência na génese deste tipo de lesão. 

Assim, existem modelos que se centram na exposição mecânica, enquanto outros dão mais 

importância a aspetos psicossociais (Álvarez-Casado et al., 2009). 

O modelo apresentado na Figura 2 é um modelo explicativo do desenvolvimento destas 

patologias, sugerindo hipóteses de desenvolvimento e de prevenção (Álvarez-Casado et al., 

2009).  

 

 

Figura 2 – Modelo explicativo da origem e desenvolvimento das LMERT (adaptado de Álvarez-Casado et al., 2009). 
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3.2. Caracterização das LMERT 

Com o advento da era industrial, iniciou-se o processo de fabricação de produtos em massa e a 

crescente especialização dos operários no sentido de melhorar a qualidade, de aumentar a 

produção e de diminuir os custos. Essa especialização levou os trabalhadores a executarem 

funções específicas e limitadas nas empresas, com realização de movimentos repetitivos, 

associados a um esforço excessivo. Esta automatização fez com que os operadores passassem a 

sentir, mais frequentemente, dores. As LMERT são, atualmente, causa de muitos debates quanto 

à nomenclatura a utilizar, ao diagnóstico diferenciado e ao tratamento. 

Segundo Deliberato (2002), o mecanismo multicausal que está na origem das LMERT, 

estabelece a existência de dois grandes grupos de fatores. O primeiro grupo envolve os fatores 

inerentes ao trabalhador, sendo denominados de intrínsecos, dos quais a postura pessoal 

mantida inadequada, a instabilidade emocional, a constituição antropométrica inadequada, tanto 

em relação aos aspetos morfométricos como fisiométricos, entre outros. Os fatores de risco 

intrínsecos são caraterísticos de uma natureza biológica ou psicológica que pode predispor o 

indivíduo a uma lesão, como por exemplo, as caraterísticas físicas (género, idade, história 

familiar de lesão ou doença e o percentual de gordura corporal), as caraterísticas de 

desempenho (força muscular, equilíbrio, flexibilidade e endurance) e as caraterísticas cognitivas 

(nível de ansiedade, autoestima e autoeficácia). O segundo grupo, por sua vez, engloba os 

fatores que dizem respeito às empresas/organizações, denominados fatores extrínsecos, como o 

ritmo da atividade laboral, a organização do trabalho, as condições ambientais desfavoráveis 

como níveis elevados de ruído, pouca iluminação e outros. Estes fatores de risco são 

características externas ou ambientais e influenciam o risco de lesão de uma determinada 

pessoa, como por exemplo, as condições de segurança, os programas ou uso adequado ou 

inadequado do equipamento de proteção individual. Por vezes surgem dificuldades na 

identificação dos fatores de risco porque, na maioria das situações, atuam simultaneamente e a 

lesão ou doença representa o resultado dessa interação (Whiting, 2008). Admite-se que os 

fatores de risco intrínsecos predispõem o indivíduo a determinadas lesões, e se o indivíduo for 

suscetível, os fatores extrínsecos podem interagir com os fatores predisponentes e aumentar a 

probabilidade de ocorrência de lesão (Meeuwiss, 1994). 

Os principais fatores de risco de LMERT presentes na população portuguesa foram identificados 

por Serranheira, Lopes e Uva (2005) e divididos em riscos associados às atividades de trabalho 

e fatores de risco individuais. Por último, apresentam os fatores de risco 
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organizacionais/psicossociais, como o ritmo de trabalho, a monotonia de tarefas, a autonomia 

no posto de trabalho, a ausência de pausas, as relações interpessoais, a avaliação de 

desempenho, a pressão em termos produtivos, os objetivos de trabalho e a insatisfação 

profissional. Alguns dos fatores de risco referidos estão descritos na Tabela 1. 

Das zonas anatómicas mais afetadas pelas LMERT encontram-se os membros superiores e, de 

modo geral, a coluna vertebral, com particular evidência a nível da região lombar (Bernard, 

1997). Assim, podem sintetizar-se três grandes grupos de fatores que originam LMERT, fatores 

de natureza ergonómica, fatores de natureza organizacional e psicossocial e fatores 

socioeconómicos e culturais. 

 

Tabela 1: Principais fatores de risco de LMERT (reproduzido de Serranheira, Lopes & Uva, 2005). 

Fatores de risco físico 
Fatores de risco 

individuais 

Fatores de risco 

organizacionais/psicossociais 

Aplicação de força Idade Ritmos intensos de trabalho 

Levantamento e transporte de cargas Género 
Diminuta latitude decisional; monotonia 

das tarefas; ausência de controlo 

Choques e impactos Peso Pressão temporal; ausência de pausas 

Repetitividade (gestos e/ou 

movimentos) 

Características 

antropométricas 

Estilo de chefia; relacionamento com os 

colegas 

Posturas estáticas ou repetidas no 

limite articular 
Situação de saúde Avaliação do desempenho 

Contacto com ferramentas vibratórias Patologias (ex.: diabetes) Exigências de produtividade 

Temperaturas extremas - frio 

Estilos de vida não 

saudáveis (ex.: 

tabagismo, alcoolismo,..) 

Trabalho por objetivos; insatisfação 

profissional 

 

 

Na bibliografia, este tipo de lesão pode adotar diferentes nomes, como Cumulative Trauma 

Disorders (CTD) – Estados Unidos, Repetitive Strain Injury (RSI) – Austrália, Occupational 

Overuse Syndrome (OOS) – Alemanha, Occupational Cervicobrachial Disorders (OCD) – Canadá 

(Ribeiro, 1997). Neste trabalho será denominado como Lesão Músculo Esquelética Relacionada 

com o Trabalho (LMERT). 
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3.3. Fatores de risco de natureza ergonómica 

Em ergonomia entende-se que a postura é influenciada pela tarefa a realizar, pelo posto de 

trabalho e suas caraterísticas, pelas ferramentas, utensílios ou ajudas necessárias e, 

naturalmente, pelas capacidades e limitações dos trabalhadores, incluindo as suas 

características antropométricas. Alguns dos fatores considerados de natureza ergonómica são a 

força excessiva, alta repetição de um movimento, postura incorreta, compressão de estruturas 

dos membros, má adaptação ergonómica do mobiliário, falta de manutenção em equipamentos 

e ferramentas, má conceção de postos de trabalho, exigência física desnecessária em função do 

layout ou das dimensões dos equipamentos e instrumentos de trabalho (Serranheira, 2007). 

 

3.3.1. POSTURA ADOTADA  

No que respeita à postura adotada pelo trabalhador durante a execução da atividade de trabalho, 

autores como Sluiter et al. (2001) e Frings-Dresen (2001) defendem que a postura é um fator de 

risco de LME quando ultrapassa, pelo menos, metade da amplitude de movimento da 

articulação envolvida na atividade – amplitude articular – e quando se verifica durante um 

período considerável do dia de trabalho, habitualmente por mais de duas horas, num período 

diário de trabalho de oito horas. Relativamente ao movimento ou gesto, a utilização de 

amplitudes articulares extremas e a elevada repetitividade são descritas por alguns dos mais 

referenciados autores como fatores de risco de LMERT (Serranheira, 2007). Assim, depreende-

se que as posturas, movimentos e gestos do trabalhador, particularmente durante a realização 

de atividades repetitivas, são elementos fundamentais na investigação da etiologia das LMERT. 

 

3.3.2. REPETITIVIDADE 

Considera-se a existência de repetitividade sempre que se realizem movimentos idênticos, mais 

de duas a quatro vezes por minuto. Esta repetição é considerada em ciclos de trabalho de 

duração inferior a trinta segundos ou quando realizados durante mais de quatro horas, no total 

de um dia de trabalho (Serranheira, Lopes & Uva, 2005). 

 

3.3.3. FORÇA 

A força, como fator de risco, está relacionada com a intensidade da sua aplicação, com o tempo 

de duração em que é aplicada e respetivos períodos de recuperação, particularmente em ações 

javascript:visitAuthor(%22F_Serranheira%22)
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de trabalho predominantemente estático. Considera-se força elevada, ao nível do membro 

superior, a manipulação de cargas superiores a 4Kg (Bluke & Devereux, 2002). 

 

3.3.4. TRABALHO ESTÁTICO 

Para um desempenho muscular normal, os músculos necessitam de um aporte sanguíneo 

adequado. É o sangue que transporta a fonte de energia ao músculo, como o oxigénio e a 

glucose. Assim como recolhe os excedentes e elimina o excesso da combustão (dióxido de 

carbono e metabolitos tóxicos) do músculo. Desta forma, o trabalho muscular estático é 

identificado como um fator de risco, uma vez que pode reduzir o aporte sanguíneo aos 

músculos, não permitindo as trocas entre o sangue e o músculo, causando fadiga. (Simoneau et 

al., 1996). 

 

3.3.5. VIBRAÇÕES  

Considera-se que a exposição a ferramentas vibratórias manuais tem efeitos adversos, podendo 

resultar em perturbações de origem músculo-esquelética, neurológica e vascular. É frequente o 

aparecimento de várias patologias de origem profissional, resultante desta exposição 

(Serranheira, Lopes & Uva, 2005). São frequentes problemas vasculares, síndrome de Reynaud 

e síndrome das vibrações mão-braço, problemas neurológicos, síndrome do túnel cárpico e 

problemas músculo-esqueléticos, lesões articulares em todo o membro superior, inclusive maior 

desgaste articular e osteoartrite (Simoneau et al., 1996, Decreto-Lei nº 46/2006, de 24 de 

fevereiro). 

Associado à exposição a vibrações, está a força exercida no manuseio das ferramentas e 

desempenho das tarefas do posto de trabalho. Com a utilização de ferramentas elétricas ou 

pneumáticas os trabalhadores encontram-se mais expostos aos riscos de LMERT, considerando, 

de acordo com Simoneau et al., (1996) que quanto mais forte for a pega, melhor a transmissão 

da vibração à mão e antebraço. Na figura 3 está representado um modelo explicativo da relação 

bidirecional existente entre os três fatores requeridos numa tarefa com caraterísticas vibratórias.  
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Figura 3 – Exemplo da interrelação entre os fatores presentes numa tarefa vibratória. 

 

 

Os efeitos das vibrações dependem de vários fatores, nomeadamente, o próprio operador, as 

caraterísticas do posto de trabalho e as caraterísticas da vibração. Esta pode surgir em 

diferentes tarefas e em diferentes postos de trabalho. A frequência, a direção e a duração da 

vibração vão influenciar o risco de lesão associado à tarefa. As caraterísticas do posto de 

trabalho são ajustadas à necessidade de recorrer a ferramentas que provocam vibração e, 

influenciam a postura a adotar por cada indivíduo, enquanto ser unipessoal. Portanto, os três 

fatores interagem entre si, aumentando o risco de LMERT. 

 

3.4. Fatores de natureza organizacional e psicossocial 

Segundo a DGS (2004) e a EU-OSHA (2005), são vários os fatores de natureza organizacional e 

psicossocial que aumentam o risco de LMERT. Entre os mais comuns, é possível enumerar: 

 Horário de trabalho prolongado, sem pausas para descanso; 

 Insatisfação laboral, relacionada com trabalho monótono, repetitivo, sem reconhecimento 

superior e formação adequada; 

 Incompatibilidade entre a formação e as exigências do trabalho – tarefa demasiado exigente; 

 Mau ambiente profissional entre colegas de trabalho e falta de reconhecimento por 

supervisores e chefias ou elevada pressão destes sobre os trabalhadores; 

 Ritmo exagerado, imposto por linhas de produção; 

 Simplificação da tarefa e atividades monótonas; 

 Falta de controlo sobre as tarefas executadas; 

 Prémios por produtividade. 

Os diversos fatores apresentados podem estar presentes individualmente, mas frequentemente 

surgem associados vários fatores. A organização, enquanto entidade empregadora, assume um 

Vibração 

Posto de 
Trabalho Indivíduo 
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papel importante para o trabalhador, quer na componente financeira como pessoal e 

interpessoal. O trabalhador assume os relacionamentos que adquire no seu local de trabalho, 

transporta dificuldades e sentimentos para o local de trabalho e viceversa. Portanto os 

componentes psicossociais e organizacionais apresentam um tipo de relação bidirecional, em 

que ambos influenciam e são influenciados. 

 

3.5. Fatores socioeconómicos e culturais 

Os fatores socioeconómicos e culturais estão diretamente relacionados. Por um lado, há fatores 

económicos, tais como o receio de desemprego, baixa remuneração e condições precárias de 

vida, influenciam a postura, a vontade face a novos desafios e a atenção para eventuais perigos. 

Por outro lado, existem fatores culturais, como a falta de reconhecimento social e a ausência de 

perspetivas de desenvolvimento humano, que estão entre os fatores de risco mais comuns para 

o desenvolvimento de LMERT (Settimi et al., 2000). 

 

4. PREVENÇÃO DAS LMERT 

A prevenção das LMERT não é um processo individual, com a participação de apenas uma das 

partes, mas um processo conjunto entre médicos, trabalhadores e entidade patronal. 

De entre os componentes mais importantes deste processo destacam-se a participação de todos 

os trabalhadores da empresa, incluindo órgãos de administração/gestão e chefias, assim como 

a partilha da informação relativa aos postos de trabalho. 

O correto e detalhado conhecimento dos postos de trabalho, associado aos resultados da 

avaliação de risco, permitem o desenvolvimento de procedimentos que visam reduzir o risco de 

LMERT. Destes, destacam-se a Ginástica Laboral (GL), a Rotação de Postos de Trabalho (RPT), o 

acompanhamento da saúde dos trabalhadores e a formação e sensibilização dos trabalhadores. 

 

4.1. Ginástica Laboral 

Mayo (1946), um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, realizou uma investigação numa 

empresa dos Estados Unidos e descobriu que os trabalhadores mudavam o seu desempenho 

apenas por sentirem uma maior atenção por parte da gerência em relação ao seu ambiente de 

trabalho. Este comportamento é descrito como o efeito Hawthorne. Autores descrevem a GL 

como um fator que parece repetir o efeito Hawthorne, uma vez que os trabalhadores manifestam 

melhorias quando participam voluntariamente neste tipo de programa (Oliveira, 2006). 
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Segundo a Organização Mundial do Trabalho, os países suportam custos médios equivalentes a 

4% de seu Produto Interno Bruto, a cada ano, em consequência de acidentes de trabalho, de 

tratamento de doenças, de lesões e de incapacidades relacionadas com o trabalho (Andrade, 

2000). 

A GL tem sido classificada de diferentes formas, por diversos autores, gerando por vezes um 

afastamento em relação aos objetivos primários da sua implementação. Lima (2004) define GL 

como “a prática de exercícios, realizada coletivamente, durante a jornada de trabalho, prescrita 

de acordo com a função exercida pelo trabalhador, tendo como finalidade a prevenção de 

doenças ocupacionais, promovendo o bem-estar individual, por intermédio da consciência 

corporal: conhecer, respeitar, amar e estimular o seu próprio corpo”. Para Figueiredo e Alvão 

(2005), a GL é uma atividade física realizada durante a jornada de trabalho, com exercícios de 

compensação, quer dos movimentos repetitivos, quer da ausência de movimentos, ou mesmo 

de posturas desconfortáveis assumidas durante o período de trabalho. Já Martins (2001), é mais 

específico e define GL como um conjunto de exercícios efetuados no próprio local de trabalho, 

com sessões de 5, 10 ou 15 minutos, tendo como principal objetivo a prevenção das LMERT e a 

diminuição do stress, através de exercícios de alongamento e de relaxamento. Para Polito & 

Bergamaschi (2002), a GL consiste em exercícios realizados no local de trabalho, atuando de 

forma preventiva e, nos casos de LMERT, de forma terapêutica, enfatizando o alongamento e a 

compensação das estruturas musculares envolvidas nas tarefas ocupacionais. Ainda Picoli & 

Guastelli (2002) partilham da mesma opinião e definem GL como uma atividade física realizada 

no próprio local de trabalho, com exercícios elaborados para compensar e prevenir os efeitos 

negativos das LMERT e, acrescentam ainda os efeitos como dores na coluna, desvios de postura 

e ainda outros problemas. 

Resumidamente, aceita-se que todas as definições estão corretas e define-se GL de um modo 

global, como um conjunto de exercícios específicos de alongamento, fortalecimento muscular, 

coordenação motora e relaxamento, realizados em diferentes setores ou departamentos da 

empresa, tendo como objetivo principal prevenir e diminuir os casos de LMERT, de acordo com 

Oliveira (2006). 

A GL pode ser considerada, desta forma, uma solução preventiva e de tratamento de vários tipos 

de lesão, uma vez que é considerada como exercício físico eficaz na prevenção de doenças 

relacionadas com o trabalho e, assim, melhorar a qualidade de vida do trabalhador. É 

importante realçar que a GL, por si só, não terá resultados significativos, se não houver uma 
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política de avaliação ergonómica, da colaboração da gerência, do empenho dos Técnicos de 

Higiene e Segurança do Trabalho, da avaliação constante dos Médicos do Trabalho e, sobretudo, 

da sensibilização dos próprios trabalhadores (Oliveira, 2006). Desta forma, contribuindo para a 

prevenção e redução das LMERT, a GL visa a promoção da saúde e a melhoria das condições de 

trabalho, além de estimular o relacionamento interpessoal, reduzir os acidentes de trabalho e, 

consequentemente, de aumentar a produtividade, gerando um maior retorno financeiro para a 

empresa. 

Com a finalidade de resolver os problemas associados às doenças ocupacionais, cada vez mais 

empresas implementam, na sua organização, programas de GL. Além dos fatores descritos são 

ainda referidos, a redução do absentismo e o aumento do incentivo à mudança para estilos de 

vida mais saudáveis (Oliveira, 2007; Resende et al., 2007). A atividade física demonstra uma 

melhoria na saúde mental dos que a praticam, evidenciando efeitos positivos no aumento da 

autoestima, humor, estabilidade, na redução da ansiedade, doenças neuróticas e stress, bem 

como na melhoria de quadros depressivos (Chung & Bayrd, 1999). 

É fundamental não considerar o aumento de produtividade de uma empresa baseando-se 

apenas nos resultados proporcionados pela GL, mas sim, por um conjunto de atributos que 

envolvem a GL, tais como a ergonomia, a produtividade e o investimento em mão de obra. 

Existem estudos que registam o retorno financeiro indireto que a implementação de um 

programa de GL tem vindo a representar no seio de uma empresa. Investigações realizadas nos 

Estados Unidos indicam que, para cada dólar investido em programas de qualidade de vida, são 

economizados três dólares, incluindo assistência médica, diminuição de dias de ausência ao 

trabalho, além de um aumento (a longo prazo) da produtividade (Jimenes, 2002). Neste sentido, 

a implementação de um programa de GL procura despertar nos trabalhadores a necessidade de 

mudança do estilo de vida e não só da alteração no momento de realização da ginástica 

orientada dentro da empresa (Poletto & Amaral, 2004).  

A implementação de GL tem, após uma media de três meses a um ano da sua implantação, 

apresentado benefícios, dos quais, a diminuição dos casos de LMERT, diminuição de custos com 

assistência médica, alívio das dores corporais, diminuição de faltas, mudança de estilo de vida e 

sobretudo, para as empresas, aumento da produtividade (Mendes, 2000). 

Estão descritos vários tipos de GL, baseando-se no objetivo com que é realizada: ginástica 

preparatória, compensatória, de relaxamento e corretiva (Oliveira, 2006). 
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Pelo descrito anteriormente, os programas de GL pretendem intervir diretamente no sistema 

músculo-esquelético dos trabalhadores, fortalecendo-o ou compensando-o pelos movimentos que 

ocorrem durante o trabalho. Neste sentido, os objetivos da ergonomia e da GL são totalmente 

distintos. 

Considerando que o sistema músculo-esquelético é o principal afetado com o desenvolvimento 

de LMERT, a avaliação por zona corporal pretende intervir a este nível. Com este método de 

avaliação, torna-se possível melhorar a orientação dos exercícios propostos e realizados nas 

sessões de GL, de forma a otimizar as sessões no sentido da prevenção das zonas corporais 

mais solicitadas (Carrelhas, 2010). 

 

4.2. Rotação de Postos de Trabalho 

A rotação de postos de trabalho (RPT) passa por uma forma de organização do trabalho cada vez 

mais comum no setor empresarial (Cosgel & Miceli, 1999). Todos os benefícios obtidos com a 

RPT afetam quer a empresa quer os trabalhadores envolvidos (Davis & Jorgenson, 2005). 

Um plano de RPT obriga a variar o tipo de tarefa desempenhado, assim como as habilidades e 

conhecimentos necessários para a realizar – utilização de diferentes skills. Apenas desta forma, 

se consegue uma verdadeira diminuição da monotonia, redução do absentismo, aumento da 

qualidade do produto fabricado, diminuição do stress no trabalho e aumento, a longo prazo, da 

produtividade (Miller et al., 1974). Para além das vantagens referidas, a RPT permite ainda 

diminuir a fadiga muscular e o aparecimento de LME, sempre que a RPT garanta efetivamente 

uma variação dos grupos musculares requeridos para a realização da tarefa. (Paul, 1999; Rissen 

et al., 2002). 

Segundo Davis & Jorgenson (2005) é necessário investigar sobre a efetividade da RPT antes de 

adotar a sua utilização e prescrição universal. Atualmente, apesar de todas as melhorias 

alcançadas, as LMERT continuam a ser um problema importante, principalmente nos países 

desenvolvidos. Este tipo de lesão muscular, pode manifestar-se, apesar de se disponibilizarem 

ótimos postos de trabalho dotados de ferramentas adequadas (Rissen et al., 2002). 

A RPT tenta adequar as exigências impostas pelos sistemas produtivos tendo em conta uma 

perspetiva ergonómica. Segundo Winkel & Westgaard (1996), a exposição biomecânica do 

trabalhador depende da amplitude de risco a que se expõe, da frequência do risco e da duração 

da exposição. As intervenções ergonómicas centram-se, principalmente, na diminuição da 

amplitude do risco, mediante uma melhoria nos postos e nas ferramentas de trabalho. A RPT 
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permite atuar sobre a duração da exposição e deste modo, diminuir a exposição biomecânica do 

trabalhador. 

No entanto, a RPT não deve ser considerada uma alternativa ao redesenho dos postos de 

trabalho que apresentam fatores de risco de LMERT. A aplicação de métodos de avaliação 

ergonómica permite orientar as modificações necessárias nos postos de trabalho. A RPT não faz 

desaparecer o risco de LME, apenas o “distribui” por vários trabalhadores. Portanto, não se deve 

considerar um posto de trabalho num sistema de rotação, senão depois de executadas 

melhorias ao próprio posto. 

A implementação de um sistema de RPT pressupõe uma mudança na organização do trabalho 

da empresa. Com esta implementação, as empresas obtêm determinados benefícios, dos quais, 

o aumento da motivação dos trabalhadores, a diminuição do aparecimento de LMERT, maior 

flexibilidade nos setores da empresa, aumento da produtividade e melhoria na qualidade dos 

produtos. No entanto, segundo Davis & Jorgenson (2005), se por um lado a implementação de 

um sistema de RPT é uma intervenção ergonómica de baixo custo e de rápida implementação, a 

empresa deverá ultrapassar outros obstáculos, quer de caráter económico, como o custo 

necessário à formação dos trabalhadores, quer do tipo organizativo, como acordos com 

sindicatos, resistência dos trabalhadores à mudança, a integração de trabalhadores com 

diferentes capacidades ou a seleção dos postos de trabalho que integram a rotação (Triggs & 

King, 2000; Rissen et al., 2002). De entre outros elementos considerados fundamentais na 

implantação da RPT e que devem ser tidos em conta, podem enumerar-se: 

 A seleção dos operadores que incluem o programa de rotação; 

 A duração das rotações; 

 O momento das mudanças dos trabalhadores pelos diferentes postos; 

 Questões físicas de distâncias, na mudança entre postos de trabalho. 

Estes são considerados importantes porque, acima de tudo, afetam a organização do trabalho. 

Assim, no momento de implementar um sistema de RPT, é importante que este se realize 

cuidadosamente, com o objetivo de identificar e resolver os problemas existentes e os possíveis 

novos problemas derivados da sua implementação (Eriksson, 2006). 

A reorganização necessária à implementação de um sistema de RPT deve realizar-se segundo 

orientações que assegurem uma correta implementação. Apenas desta forma se assegura que 

se alcancem os objetivos principais da sua adoção, que por um lado são o aumento da eficácia e 

produtividade e, por outro, são a melhoria das condições laborais e da saúde dos trabalhadores. 
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4.3. Acompanhamento da saúde do trabalhador 

A vigilância da saúde pode ser definida como o processo sistemático de obtenção, análise e 

interpretação de dados, que permitem a caraterização do estado de saúde individual ou de um 

grupo de indivíduos. Depois de definido o estado de saúde do trabalhador, é possível estabelecer 

uma relação com a exposição a fatores de risco profissionais, permitindo programar a prevenção 

dos efeitos adversos do trabalho sobre o organismo humano exposto, ou pelo menos diminuir 

esse risco. 

No caso das LMERT, é a equipa médica a primeira observadora da ocorrência dos efeitos 

nocivos sobre as estruturas músculo-esqueléticas, devidas a fatores de risco inerentes ao 

trabalho. Estes profissionais reúnem as condições para estabelecer, precocemente, a relação 

entre os fatores de risco e o aparecimento de queixas relacionadas com o trabalho. Nesta 

primeira abordagem ao problema, é importante a contextualização das respetivas situações de 

risco, que exigem uma abordagem multidisciplinar. Entre outros, o médico, o técnico de higiene 

e segurança no trabalho e o fisioterapeuta, reúnem os conhecimentos necessários para passar 

de imediato à análise da situação de trabalho, com o objetivo de eliminar ou reduzir o risco para 

a saúde do trabalhador. De todas as especialidades médicas, os médicos do trabalho são os 

principais responsáveis pelo acompanhamento clínico mais adequado dos casos diagnosticados, 

independentemente do contributo das outras especialidades (Kuorinka & Forcier, 1995). 

Uma vigilância ativa é o ideal para detetar sinais e sintomas precoces de LMERT, através de uma 

intervenção dinâmica, próxima dos trabalhadores. A vigilância médica periódica, sinónimo de 

vigilância ativa da saúde, está indicada para uma população de trabalhadores que ocupam uma 

categoria específica de postos de trabalho com risco de LMERT provável ou elevado, de modo a 

diagnosticar, precocemente, situações clínicas de LMERT (Kuorinka & Forcier, 1995). 

 

4.4. Formação e sensibilização dos trabalhadores 

A falta de educação/formação para a prevenção de riscos profissionais constitui uma das 

principais contribuições para a sinistralidade laboral. A integração de conteúdos sobre 

segurança, higiene e saúde no trabalho, nos programas de formação profissional, permite aos 

trabalhadores a aquisição de conhecimentos e hábitos de segurança para o desempenho 

adequado da profissão (Resende et al., 2007).  

Esta abordagem constitui um imperativo para a melhoria da qualidade das condições de vida e 

de trabalho. Uma nova organização no trabalho terá na formação para a prevenção de riscos 
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profissionais, o seu principal foco e ferramenta fundamental. Os comportamentos e atitudes 

dirigidos à prevenção, devem desenvolver-se, quer nos locais de trabalho, quer em todos os 

aspetos da sua vida diária (Serranheira, 2007). 

 

5. MÉTODOS DE AVALIAÇÃO UTILIZADOS 

As posturas, gestos ou movimentos de trabalho são avaliados com recurso a diferentes métodos, 

denominados por “métodos tradicionais”. As avaliações são efetuadas juntos dos trabalhadores, 

nos postos de trabalho e através da análise de registos de vídeo, identificando os segmentos 

anatómicos em causa e categorizando os ângulos entre estes segmentos (Serranheira, 2007). 

Alguns autores concordam que o uso de métodos observacionais produz resultados mais fiáveis 

do que os obtidos com a aplicação de questionários de autorresposta (Bernard, 1997). Spielholz 

et al. (2001) constatam que os questionários são os instrumentos de recolha de informação 

menos precisos e as avaliações eletrogoniométricas são, contrariamente ao esperado, menos 

precisas que a análise observacional com recurso a registos de vídeo. A análise de postos de 

trabalho in loco e com recurso a registos de fotografia e vídeo são um método fiável e preciso de 

análise. Assim, como método observacional, a MARZC transmite resultados válidos e mais 

precisos que os resultados obtidos com a aplicação de questionários de autorresposta e até do 

que as avaliações eletrogoniométricas. 

As exigências de um posto de trabalho variam com o tipo de trabalho desenvolvido e com a 

organização do trabalho. A avaliação de risco de LMERT pelos tradicionais métodos permite 

obter uma conclusão acerca do posto de trabalho e das intervenções necessárias a realizar. 

Quando se consideram as zonas corporais mais solicitadas num determinado posto de trabalho, 

os métodos tradicionais não referem a sua identificação de forma clara, mas apenas uma 

classificação geral do posto de trabalho (Uva, 2006). A zona corporal específica na qual se 

desenvolve fadiga pode não ser a mesma quando abordamos diferentes postos de trabalho. Ou 

mesmo quando se avalia o mesmo posto de trabalho por diferentes métodos. Portanto, um 

posto de trabalho pode solicitar movimentos repetidos numa zona corporal específica (por 

exemplo, ombro), enquanto outro posto pode solicitar movimentos repetidos noutra zona 

corporal diferente (por exemplo, cotovelo). Assim sendo, faz sentido avaliar um posto de trabalho 

focalizando as zonas corporais mais afetadas (Carrelhas, 2010). Este tipo de abordagem permite 

obter uma classificação num nível de risco específico para cada zona corporal estabelecida. Esta 

classificação permite uma fácil interpretação e localização das intervenções a realizar no posto. 

javascript:visitAuthor(%22F_Serranheira%22)


REVISÃO BIBLIOGRÁFICA PARTE II 

 

 20 
 

Depois de intervir no posto de trabalho, pode ainda ser necessário elaborar planos de RPT, para 

minimizar a exposição dos trabalhadores ao(s) fator(es) de risco de LMERT. Com as informações 

detalhadas obtidas, pretende-se, portanto, elaborar planos de rotação mais eficazes e 

preventivos das zonas corporais mais solicitadas ou em risco. 

Um dos métodos tradicionalmente utilizado é o método OCRA. Este é bastante detalhado na 

avaliação, assim como o método RULA, que apresenta menor variabilidade dos resultados, na 

análise geral do posto de trabalho (Signori et al., 2004), apresentando de igual forma, o maior 

nível de abrangência, em comparação com outros métodos. Em termos de avaliação do esforço 

durante a execução de uma tarefa, o Strain Index (que recorre à Escala de Borg), é o que facilita 

a análise na impossibilidade de medir o peso ou força necessária para a realização da tarefa, 

apesar de ser demasiado restritivo, porque apenas avalia a extremidade distal do membro 

superior. O método ERPM é o único que define critérios mais detalhados de avaliação postural e 

de movimentos, a nível do membro inferior e no movimento de abdução do ombro (Álvarez-

Casado et al., 2009). 

 

5.1. Questionário Nórdico Músculo-Esquelético 

O questionário aplicado no presente estudo teve por base a versão adaptada por Serranheira, 

2003. Esta versão contém 36 questões, dividindo-se em duas partes distintas. 

A primeira parte contém nove perguntas de caráter descritivo. Com estas questões pretende-se 

obter informação acerca das caraterísticas do trabalhador, como idade, género, altura, peso, 

tempo de trabalho por semana, quantidade de tempo de trabalho no posto em causa, em anos e 

meses. Para além destas, também se pretende obter informação acerca do posto de trabalho, o 

turno de trabalho e os materiais e equipamentos utilizados. 

A segunda parte é constituída por 27 perguntas, destinadas a avaliar o desconforto, dor e 

incómodo autorreferidos pelos trabalhadores nos últimos 12 meses e se, neste período de 

tempo, houve ausência ao trabalho e nos últimos sete dias. Cada questão é acompanhada por 

um diagrama corporal com demarcação da zona do corpo a avaliar. A autoavaliação por parte do 

trabalhador tem por base uma escala, que avalia a intensidade de desconforto desde 1 – 

desconforto leve a 4 – desconforto insuportável (Serranheira, 2003). O questionário utilizado 

pode ser consultado no Anexo 1. 
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5.2. Método Rapid Upper Limb Assessment – RULA 

O método RULA é um método observacional de postos de trabalho cujo objetivo é a classificação 

integrada do risco de LMERT, particularmente a nível postural. 

Além disso, permite uma classificação consequente em termos de prioridade de intervenção 

junto do posto de trabalho, com base numa perspetiva epidemiológica de incidência de LMERT. 

Este método não necessita de instrumentos especiais e permite obter uma rápida avaliação das 

posturas assumidas pelos trabalhadores no local de trabalho, das forças exercidas, da 

repetitividade e das cargas externas sentidas pelo organismo (McAtamney & Corlett, 1993). 

O RULA foi desenvolvido com o objetivo de providenciar um método de avaliação a aplicar a uma 

população trabalhadora, exposta a risco de LMERT, tendo em consideração as múltiplas 

posturas assumidas, as forças necessárias na realização da atividade, as ações musculares 

dinâmicas e estáticas e a repetitividade. Adicionalmente, existem outros fatores de risco que 

influenciam a carga de trabalho, mas que variam de indivíduo para indivíduo, como as posturas 

de trabalho adotadas, o uso incorreto de forças estáticas, a velocidade e a precisão de 

movimentos e ainda, a frequência e a duração das pausas. Por último, existem fatores que 

alteram a resposta individual para uma carga particular: fatores individuais, como a idade e o 

género, fatores ambientais e variáveis psicossociais. 

Este método pode ser utilizado, entre outras situações, quando existir necessidade de uma 

análise rápida que permita avaliar a existência de fatores de risco de LMERT a nível do membro 

superior. O seu desenvolvimento foi parcialmente realizado na indústria de vestuário, onde a 

avaliação ocorreu em postos de trabalho com tarefas de corte (postura ortostática), em 

máquinas de costura (postura sentada), em operações de inspeção e de embalagem 

(McAtamney & Corlett, 1993). 

O objetivo geral deste método é identificar o esforço muscular associado à postura de trabalho 

assumida, na realização de atividades estáticas ou repetitivas e que podem contribuir para a 

fadiga muscular e eventual génese de LMERT. Através dos resultados obtidos é possível criar 

uma tabela ordenada pela pontuação obtida. Nas diferentes atividades analisadas pelo RULA, 

sempre que a efetividade e o custo das intervenções é importante, é possível determinar qual o 

fator de risco que mais contribui para uma determinada classificação de risco. Para tal é 

necessário comparar a classificação de cada fator de risco numa determinada atividade e, 

assim, planear uma intervenção objetiva. A análise pré e pós intervenção é, frequentemente, 
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necessária, uma vez que se torna possível determinar um valor quantitativo que represente as 

melhorias existentes, relativamente aos quatro fatores de risco avaliados (Serranheira, 2007). 

Este método pode ser considerado redutor em termos da globalidade de elementos que integram 

a situação de trabalho, nomeadamente porque não tem em consideração, por exemplo, os 

fatores de risco ambientais. Além disso, não contém espaços para notas ou observações 

complementares, que possam, de alguma forma, influenciar o resultado final. Além do já 

referido, também não considera qualquer tipo de informação sobre o ciclo de trabalho e 

classifica apenas a repetitividade muscular com dois níveis (para o membro superior e para o 

membro inferior). O RULA aplica um sistema de redução de dados até se atingir uma 

classificação parcelar e, em seguida, faz uma associação que originará o resultado final, o que 

pode ser considerado cientificamente pouco robusto. Concluindo, o método RULA apresenta 

resultados transformados que são, eventualmente, redutores num sistema de classificação 

(Silverstein, 1987). 

Assim, as limitações mais importantes deste método resultam da não consideração de fatores 

de risco como trabalho ininterrupto, fatores ambientais e psicossociais, todos eles 

transformadores da probabilidade de ocorrência de LMERT. São consideradas ainda limitações 

deste método, o fato da avaliação postural não incluir uma análise da posição do polegar e dos 

dedos, bem como não avaliar o tempo de ciclo da tarefa, apesar de, poder ser considerada a 

força aplicada pelos dedos. O ciclo da tarefa é extremamente importante na determinação da 

fadiga muscular e a possibilidade de dano a nível dos tecidos moles, devido quer às contrações 

isométricas, quer às aplicações de força presentes no local de trabalho. Por isso, é relevante a 

sua integração na avaliação do risco de LMERT (Serranheira, 2007). 

A validade externa do método é, de acordo com Silverstein (1987), colocada em questão, visto 

não existirem, por exemplo, parâmetros que permitam a avaliação da velocidade angular dos 

movimentos e ainda, da sua aceleração, sendo estes factos fundamentais na avaliação do risco 

de LMERT.  

 

5.3. Método Strain Index – SI 

O método de avaliação integrada de risco de LMERT, Strain Index – SI – é um método para 

classificar funções e postos de trabalho. Não avalia os operadores, antes classifica o posto de 

trabalho de reduzido ou de elevado risco de LMERT. Este é um método semiquantitativo que 

origina um dado numérico qualitativo que, por sua vez, se relaciona com o risco de desenvolver 
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LMERT. O indicador final baseia-se em interações multiplicativas entre as várias funções, de 

acordo com princípios fisiológicos (Moore & Garg, 1995). 

O SI engloba a medição ou estimativa de seis variáveis da tarefa: a intensidade do esforço, 

duração do esforço por ciclo de trabalho, número de esforços por minuto, postura de 

mão/punho, velocidade de trabalho e duração diária da tarefa. No processo de aplicação do 

método, é atribuído um nível para cada variável, de acordo com os dados obtidos em cada posto 

de trabalho e em relação à exposição observada ao fator de risco em causa. Por último, faz-se a 

atribuição a um valor predefinido que multiplicará cada uma das variáveis. O indicador de 

esforço ou resultado SI é o produto final dessas multiplicações. Foram utilizados, pelos autores 

do método, para identificar e quantificar alguns fatores de risco associados com LMERT, 

conhecimentos oriundos da fisiologia, da biomecânica e da epidemiologia (Moore & Garg, 1995). 

Este é um método semiquantitativo que dá relevo a aspetos biomecânicos, como a intensidade 

do esforço e o número de movimentos por minuto. Neste método, os critérios para a 

classificação das posturas e movimentos corporais podem ser, essencialmente, interpretados 

como redutores, nomeadamente devido à existência de uma única tabela postural para o punho 

e mão. Não são referidas as restantes articulações do membro superior e não existem esquemas 

auxiliares à classificação. Das principais limitações do SI, pode referir-se ainda que este método: 

 Não considera fatores de risco como compressões mecânicas e vibrações; 

 Está limitado à predição do risco nas lesões neuromusculares das extremidades distais 

superiores; 

 Inclui três de seis variáveis determinadas subjetivamente pelo observador; 

 Utiliza multiplicadores, que apesar do suporte fisiológico, biomecânico e epidemiológico, são, 

em primeiro lugar, fundamentados na experiência profissional dos autores. 

De referir que o SI utiliza ponderações que valorizam significativamente, algumas das 

classificações parcelares, como a intensidade do esforço. A obtenção desta classificação 

parcelar é, de certo modo, subjetiva, uma vez que o valor final obtido pode ser extremamente 

influenciado pelo respetivo multiplicador. A grande influência neste multiplicador deve-se ao facto 

de este variar entre 1 e 13 enquanto os restantes multiplicadores variam entre 0,5 e 3. Portanto, 

deve ser tido em conta o predomínio que este multiplicador pode ter no resultado final da 

classificação segundo o método SI (Serranheira, 2007). 
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5.4. Evaluación de riesgos por posturas y movimientos – ERPM 

A metodologia de avaliação de riscos por posturas e movimentos, ERPM, tem por base as 

normas UNE EN 1005-4 e a ISO 11226:2000. Com base nestas normas apresentam-se 

orientações e critérios para identificar e avaliar os riscos associados às posturas e movimentos 

adotados, na realização das tarefas relacionadas com o posto de trabalho (Álvarez-Casado et al., 

2009). 

O objetivo desta metodologia consiste em: 

 Determinar o nível de risco a que está exposto um trabalhador num determinado posto de 

trabalho; 

 Determinar a causa da sobrecarga mecânica por posturas ou movimentos forçados; 

 Fornecer dados das tarefas e dos produtos para a definição ou redefinição do layout dos 

postos de trabalho. 

Todos os objetivos têm em vista a redução do nível de risco de lesão e a melhoria das condições 

de trabalho (Álvarez-Casado, 2009). 

A ERPM analisa as diversas áreas corporais desde a cabeça e pescoço, tronco, membros 

superiores e membros inferiores, incluindo praticamente todas as articulações e, considerando, 

posturas dinâmicas ou estáticas. Para a aplicação desta metodologia, a resposta às seguintes 

questões deve ser positiva:  

 Durante a jornada de trabalho, há presença de uma postura de trabalho estática (mantida 

durante 4 segundos consecutivos) do tronco e/ou das extremidades, incluindo as que exigem 

um esforço mínimo por uma força externa?  

 Durante a jornada de trabalho, realiza-se uma postura de trabalho dinâmica do tronco, e/ou 

dos braços, e/ou da cabeça, e/ou do pescoço, e/ou de outras partes do corpo?  

Uma primeira avaliação rápida permite determinar se o risco é baixo ou inexistente, ou se por 

outro lado, não sendo possível determinar o risco, qual o procedimento de avaliação a efetuar, 

de forma objetiva. Esta avaliação rápida permite determinar se o risco é aceitável ou se encontra 

na “Zona Verde”, na qual a presença de risco é baixa ou nula. Esta avaliação é descrita de forma 

específica para as posturas estáticas e dinâmicas. 
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5.5. Método Occupational Repetit ive Actions – OCRA 

A construção do índice OCRA tem por base a necessidade de integrar a avaliação dos principais 

fatores de risco de LME, a nível dos membros superiores, utilizando os métodos simplificados de 

quantificação propostos por Colombini (1998). De entre os vários fatores, referem-se a 

repetitividade, força, postura, frequência, ausência de períodos de recuperação e considerando 

ainda fatores adicionais. Destes, destacam-se a utilização de ferramentas que transmitem 

vibrações, o tempo de tarefas de precisão efetuadas, a presença de mais do que um fator de 

risco em simultâneo ou de um ou mais fatores de risco adicionais durante todo o tempo. 

No desenvolvimento deste índice, pretendeu-se criar algo conciso, na mesma linha do proposto 

por Waters et al., 1993 para a avaliação do levantamento manual de cargas, designadamente 

em relação a:  

 Um índice de exposição derivado da comparação entre o peso efetivamente levantado e o 

peso de referência, recomendado de acordo com as caraterísticas específicas e organização 

do posto de trabalho; 

 Os vários fatores de risco presentes na determinação do valor da variável de referência; 

 A seleção da “variável característica” de referência, em condições ótimas, sujeita a correções 

– fatores de multiplicação – em função das caraterísticas dos outros fatores de risco 

considerados; 

 Um valor de referência (índice de levantamento = 1), indicando um vasto leque de condições 

aceitáveis para a maioria da população saudável adulta, significando que o aumento deste 

valor sugere um aumento substancial dos níveis de exposição; 

 Uma elevada tendência relativamente a ações preventivas, baseadas na identificação dos 

fatores de risco que mais influenciam a “variável caraterística”. 

No índice OCRA a ação técnica é identificada como a “variável caraterística” específica e 

relevante para os movimentos repetitivos dos membros superiores. A ação técnica é 

transformada em fatores, quantificados pela frequência relativa numa determinada unidade de 

tempo. Nas primeiras experiências, esta variável foi encarada como fácil de identificar pelos 

ergonomistas, técnicos e engenheiros responsáveis, quer pelo design das linhas de produção, 

quer pela elaboração dos métodos operatórios. Com base nestes princípios propõe-se a adoção 

de um “índice de exposição” – OCRA – resultante da razão entre o número de ações técnicas 

(derivadas de tarefas com movimentos repetitivos), efetivamente realizadas durante o turno, e o 

número de ações técnicas recomendadas. Quanto mais elevado for o índice, maior será o risco. 
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Ou seja, quando o índice de exposição é inferior a 6 (área verde) significa que o risco pode ser 

considerado “aceitável” ou mesmo negligenciável. O risco torna-se significativo quando o índice 

de exposição é superior a 12 (área laranja) (Álvarez-Casado et al., 2009).  

Este índice foi validado para a extremidade distal do membro superior, nomeadamente cotovelo, 

punho, mão e dedos. Desta forma, o ombro deve ser analisado separadamente e apenas 

utilizado para fins de reformulação do posto de trabalho, uma vez que não é possível indicar 

uma frequência constante, como para os outros segmentos. No entanto, quando o ombro realiza 

movimentos que excedem os 50% da amplitude articular, pode ser útil calcular um índice de 

exposição específico. De facto os movimentos repetitivos do ombro, principalmente em posturas 

extremas, podem ser considerados determinantes para algumas patologias articulares. 

Verifica-se que existe uma ponderação dominante para o número de ações técnicas por minuto 

e, portanto, a existência de um desequilíbrio entre este fator e os restantes. Este fato determina 

ponderações distintas em postos de trabalho onde este fator seja de menor relevo, isto é, nos 

postos de trabalho com níveis de repetitividade baixa (Colombini, 1998). 

Existem estudos que demonstram que este método estabelece uma boa relação com os efeitos 

para a saúde dos trabalhadores, gerando uma boa previsão do risco num determinado nível do 

índice OCRA. Considerando os objetivos e a base da sua criação, as principais vantagens deste 

método são proporcionar uma análise detalhada dos principais fatores de risco físicos e 

organizacionais nos membros superiores e considerar as tarefas repetitivas que compõem um 

posto de trabalho na sua globalidade. Ainda assim, o índice OCRA necessita ser avaliado no 

sentido da sua validação, particularmente a nível da predição dos efeitos adversos, como LME 

dos membros superiores (Álvarez-Casado et al., 2009). 

 

5.6. Metodologia Análise de Riscos por Zona Corporal – MARZC  

A presente metodologia foi desenvolvida por Carrelhas (2010) tendo por base as amplitudes 

articulares e as metodologias de avaliação de risco de LMERT descritas anteriormente. Este é 

um método observacional com o objetivo de classificar o risco de LMERT específico para cada 

zona corporal, referenciando-o num body chart. A observação destes dados num body chart é 

representativo do corpo humano e fácil de interpretar, observando-se principalmente os riscos a 

nível postural. Além destes dados, permite também classificar a prioridade das intervenções 

junto do posto de trabalho (Carrelhas, 2010). 
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Com a aplicação da MARZC evita-se o uso de equipamentos especializados, obtendo uma rápida 

avaliação das posturas assumidas pelos operadores, das forças por eles exercidas, da 

repetitividade e das cargas externas impostas ao organismo. 

Para aplicação desta metodologia, é importante que o utilizador seja capaz de distinguir trabalho 

dinâmico de trabalho estático e, acima de tudo, identificar a carga estática postural. Para tal, é 

necessário um determinado grau de conhecimento acerca dos movimentos do corpo humano, 

essencialmente no papel desempenhado pelos músculos, ligamentos e articulações. Portanto, o 

objetivo a que este método se propõe passa pela identificação da existência de risco de LME nas 

diferentes áreas do corpo, indicando formas de reduzir o risco de aparecimento deste tipo de 

lesões (Carrelhas, 2010). 

A aplicação desta metodologia deve ser efetuada após uma observação detalhada da atividade 

de trabalho, que inclui a avaliação durante vários ciclos de trabalho, assim como a avaliação dos 

fatores de risco presentes. Esta avaliação tem início na caraterização da própria empresa, dos 

postos de trabalho, do estado de segurança e saúde global dos trabalhadores, assim como, 

problemas de qualidade e produtividade existentes.  

A MARZC considera uma forma de avaliar todos os movimentos, posturas e fatores de risco 

presentes num posto de trabalho, com uma ponderação de fatores adicionais descritos, como a 

repetitividade e a força. Além destes, podem ainda estar presentes fatores de risco, como as 

vibrações, a compressão na pele por ferramentas ou objetos ou a cadência de trabalho. Fatores 

de risco estes que têm por base os critérios de avaliação do método OCRA (Serranheira, 2007). 
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6. METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO  

O processo de investigação utilizado deve ser encarado como um processo contínuo, constituído 

por várias etapas. Deve ser tida em conta a filosofia da investigação, o tipo de abordagem e 

estratégia utilizada, as escolhas de métodos, os horizontes temporais e as técnicas e 

procedimentos. 

A presente investigação inclui-se numa filosofia de investigação epistemológica, que se centra no 

conhecimento aceitável numa determinada área do saber. Ainda à luz epistemológica, existem 

várias formas diferentes de obter conhecimento. Neste caso, considera-se adequado o 

pragmatismo, que considera que o que deve determinar a filosofia de investigação é a pergunta 

de investigação (Saunders, 2007). 

A abordagem da investigação é do tipo dedutivo, isto é, uma investigação que se processa em 

cinco fases: 

 Deduzir uma hipótese a partir da teoria; 

 Expressar a hipótese em termos operacionais, ou seja, propondo uma relação entre duas (ou 

mais) variáveis específicas; 

 Testar a hipótese operacional, envolvendo experimentação ou qualquer forma de inquérito 

empírico; 

 Examinar os resultados específicos da experimentação/inquérito ou confirmando a teoria ou 

indicando a necessidade da sua modificação; 

 Se necessário, modificar a teoria à luz dos resultados. 

Para que seja considerada uma investigação, os dados devem ser recolhidos e interpretados de 

forma sistemática, e deve sempre existir um objetivo claro para descobrir algo. Isto significa que 

existe uma multiplicidade de objetivos possíveis para a investigação. Os objetivos devem ser o 

reflexo das questões do investigador e indicar a direção para as respostas que se propõem 

responder (Smith e Dainty, 1991). 

Considerando as referências bibliográficas sobre o tema, considera-se importante a realização de 

um estudo de comparação entre os dois tipos de avaliação existentes: métodos tradicionais 

versus MARZC. Para isso, propõe-se, como objetivo geral, comparar as metodologias tradicionais 

de avaliação de risco de LMERT com a MARZC, relativamente à proposta de planos de rotação 

de postos de trabalho e na informação adicional para o estabelecimento de planos de ginástica 

laboral. Ora, deste objetivo advêm objetivos mais concretos, dos quais: 
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 Recolher informação junto dos trabalhadores inseridos nesse posto de trabalho relativa à 

sintomatologia músculo-esquelética autorreferida, através de um questionário. (Versão 

reduzida do Questionário Nórdico Músculo-esquelético, adaptado por Serranheira et al., 

2003); 

 Avaliar o risco associado pelos métodos tradicionais RULA (McAtamney & Corlett, 1993), 

OCRA (Serranheira, 2007 e Álvarez-Casado et al., 2009), SI (Moore & Garg, 1995) e ERPM 

(Álvarez-Casado et al., 2009) e comparar os resultados com a MARZC (Carrelhas, 2010). 

 Comparar a eficácia do plano de rotação de postos de trabalho proposto pelos métodos 

tradicionais com os resultados obtidos na MARZC. 

 Comparar os métodos tradicionais com a MARZC, relativamente ao acréscimo de informação 

necessária à definição dos programas de ginástica laboral. 

 

Na base da classificação da natureza da investigação, esta é do tipo exploratório, porque procura 

uma nova compreensão, pretende avaliar um fenómeno à luz de um conhecimento diferente. No 

entanto, considera-se que este estudo tem uma componente descritiva, uma vez que pretende 

caracterizar um acontecimento ou ação, especificamente, os postos de trabalho avaliados. 

A estratégia de investigação que se adequa é do tipo estudo de caso, uma vez que proporciona o 

conhecimento detalhado acerca de um caso ou situação com um pequeno número de casos 

relacionados. Este tipo de estratégia pode ajudar a questionar uma teoria existente e no 

fornecimento de novas hipóteses. 

Também as questões de ética não podem ser deixadas de parte. Desta forma, alguns pontos 

foram antecipados e preparados. Em relação à empresa, serão adotadas formas de registo da 

informação de forma confidencial, mantendo sempre a objetividade e qualidade nos processos 

de recolha e tratamento de dados. Relativamente aos colaboradores, será garantido o anonimato 

e a privacidade e obtido um consentimento informado, onde se expõe todos os objetivos da 

investigação e qual a utilidade, para os próprios, da realização do estudo (Saunders et al., 2007). 

Este trabalho de investigação foi efetuado numa empresa têxtil de materiais para o lar, sediada 

no concelho de Guimarães. O estudo decorreu em quatro fases distintas, de modo a cumprir os 

objetivos determinados.  

Durante a primeira fase realizou-se uma revisão bibliográfica detalhada sobre o tema, 

procedendo, sempre que necessário, à adaptação e ajuste do projeto e melhorias na 

metodologia descrita. 
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Na segunda fase, de colheita de dados, pretendeu-se iniciar o projeto com a identificação dos 

postos de trabalho com maior índice de absentismo por LMERT. Não existindo esta informação 

disponível por parte da empresa, foi selecionada uma área com queixas sintomatológicas por 

parte dos trabalhadores – Área da Confeção. Os postos de trabalho foram selecionados com a 

colaboração do departamento de Higiene e Segurança, de acordo com a presença de queixas de 

dor e cansaço dos trabalhadores, principalmente, nos postos de Ponto Corrido, Corta-Cose, 

Revista e Dobra. Depois de selecionados os postos de trabalho, procedeu-se à observação e 

descrição detalhada dos mesmos e à enumeração dos fatores de risco presentes. Este contacto 

direto com os postos de trabalho possibilitou a identificação e o estabelecimento das relações 

entre as variáveis. Ainda nesta fase, aplicou-se o questionário Nórdico Músculo-Esquelético aos 

trabalhadores (Versão reduzida do Questionário, adaptado por Serranheira et al., 2003).  

De seguida, iniciou-se a terceira fase, onde se pretendeu introduzir a avaliação do risco. 

Inicialmente, procedeu-se à colheita de imagens, através de fotografia e vídeo para caracterizar 

os postos de trabalho e proceder à aplicação dos métodos de avaliação. Nesta fase foi registada 

toda a informação relevante acerca dos postos de trabalho, assim como as condições físicas, 

frequência de movimentos, força, postura, movimentos desnecessários, carga estática, etc. 

Na quarta e última fase, procedeu-se à comparação de níveis de risco dos diversos postos, para 

avaliar as diferenças encontradas entre os métodos tradicionais e a MARZC. Realizou-se ainda a 

comparação de execução de planos de rotação de postos de trabalho, verificando a eficácia da 

MARZC. Nesta fase pretendeu-se obter algumas conclusões, nomeadamente responder à 

pergunta de investigação inicialmente formulada. 

O estudo iniciou-se em abril de 2011 com a autorização da empresa para o inicio das 

observações. O trabalho de campo decorreu até ao final do mês de maio de 2011. A Figura 4 

representa um esquema simplificado da metodologia efetuada nas diversas fases da 

investigação. 
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Figura 4 – Esquema da metodologia efetuada. 

 

 

6.1. Variáveis analisadas 

Os fatores que originam o desenvolvimento de LMERT podem sintetizar-se em três grandes 

grupos, fatores de natureza ergonómica, fatores de natureza organizacional e psicossocial e 

fatores socioeconómicos e culturais. As variáveis analisadas no presente estudo, são abrangidas 

por um destes fatores, os fatores de natureza ergonómica, mais concretamente relacionados 

com a atividade de trabalho. 

No decorrer da aplicação da metodologia, foi efetuada uma análise e descrição dos parâmetros 

de exposição a que os trabalhadores estão sujeitos durante o período laboral, sendo as principais 

variáveis a postura, a repetitividade e a aplicação de força. Para isso, foi utilizada uma análise 

observacional da atividade de trabalho no local e com base nos registos de vídeo. No decorrer da 

aplicação dos métodos e quantificação do nível de risco do posto de trabalho, as variáveis 

trabalhadas estão direcionadas para a quantidade e qualidade da informação recolhida por estes 

métodos, e a forma como vão influenciar a elaboração de planos de rotação de postos de 

trabalho e a execução de planos de ginástica laboral. Para esta avaliação, procedeu-se à 

aplicação de métodos de avaliação de risco de LMERT e à análise da informação recolhida. 

 

6.2. Aplicação de métodos de avaliação de risco 

Uma vez na área da Confeção, foi efetuada uma primeira avaliação. Esta incidiu na sensação de 

dor ou desconforto por parte dos trabalhadores, avaliada pela versão do questionário nórdico 

músculo-esquelético, adaptada por Serranheira, 2003. 

RECOLHER INFORMAÇÕES junto dos trabalhadores e junto da organização para a 
compreensão da atividade de trabalho. 

REGISTAR a perceção dos trabalhadores em relação à sintomatologia sentida 
durante a atividade profissional. 

REGISTAR em fotografia e vídeo a atividade de trabalho de cada posto e analisar as 
posturas, a repetitividade, as aplicações de força e a cadência de trabalho. 

APLICAR OS MÉTODOS de avaliação do risco de LMERT, nomeadamente os métodos 
RULA, SI, OCRA, ERPM e a MARZC. 

COMPARAR informação fornecida pelos métodos de avaliação e pela MARZC, 
relativamente à elaboração de planos de rotação de postos de trabalho e de 
ginástica laboral.  
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O questionário (Anexo 1) foi fornecido a cada operador individualmente, e pedido o seu 

preenchimento, antes da pausa para descanso. Sempre que necessário foram prestados 

esclarecimentos pelo investigador.  

À posteriori foram implementadas as metodologias de avaliação de risco seguindo a 

recomendação dos autores de cada método, especificamente. Estes métodos foram aplicados 

através da análise das fotografias e vídeos colhidos nos postos de trabalho, avaliando as 

posturas adotadas e obtendo um nível de risco de LMERT. 

 

O método RULA foi efetuado em todos os postos de trabalho, de ambas as amostras, tendo por 

base o registo de informação no local, a observação das imagens e filmes recolhidos e após a 

seleção da ação técnica de cada posto de trabalho. Inicialmente foram atribuídas as pontuações 

do Grupo A, que englobam a análise global do membro superior, incluindo ombro, cotovelo e 

punho. De seguida, foi obtida a pontuação do Grupo B, analisando as posturas do pescoço, 

tronco e membros inferiores. Após encontrar estes valores, foi adicionada a pontuação relativa 

ao esforço muscular e à força exercida. O valor da classificação destes grupos é cruzado, através 

da Tabela C, originando a pontuação final do nível de risco de cada posto de trabalho. 

Considerando a pontuação obtida pelo cruzamento dos valores obtidos nos diferentes grupos, os 

postos de trabalho são classificados em quatro níveis de risco. A estes níveis de risco fez-se 

associar uma cor indicativa do nível em questão, de acordo com a Tabela 2. Então, um posto de 

trabalho com uma pontuação RULA de 4, deve ser considerado um posto de trabalho a 

investigar, sendo identificado com cor amarela. 

 

Tabela 2: Definição dos níveis de risco de LMERT do método RULA (adaptado de McAtamney & Corlett, 1995). 

RULA Nível de Risco 

Método de 
Avaliação Verde Amarelo Laranja Vermelho 

Pontuação 
 
Descrição 
 
 

1 ≤ RULA ≤ 2 
 

Posto de trabalho 
aceitável. 

 

3 ≤ RULA ≤ 4 
 

Posto de trabalho a 
investigar. 

 

5 ≤ RULA ≤ 6 
 

Posto de trabalho a 
investigar e alterar 

rapidamente. 

RULA ≥ 7 
 

Posto de trabalho a 
investigar e alterar 

urgentemente. 
 

 

O método de Strain Index foi aplicado a todos os postos de trabalho avaliados, de ambas as 

amostras, examinando a ação técnica selecionada para cada posto de trabalho especificamente. 
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Considerando as variáveis analisadas por este método, iniciou-se o cálculo da intensidade do 

esforço, seguida da duração do esforço por ciclo de trabalho, número de esforços por minuto, 

postura mão/punho, velocidade de trabalho e duração diária da tarefa. A análise destas seis 

variáveis permite encontrar o índice de esforço que implica risco de LMERT ao nível da 

extremidade distal do membro superior de cada posto de trabalho. Na Tabela 3 estão descritos 

os níveis de risco de LMERT considerados pelo método SI. Tendo em conta os níveis de risco, 

um posto de trabalho com uma pontuação SI de 4, deve ser avaliado como uma zona de risco 

incerto, sendo identificado com cor amarela. 

 

Tabela 3: Definição dos níveis de risco de LMERT do método SI (adaptado de Moore e Garg, 1995). 

SI Nível de Risco 
Método de 
Avaliação Verde Amarelo Laranja Vermelho 

Pontuação 
 
 
Descrição 

SI ≤ 3 
 

Ausência de risco 
de LMERT. 

3 < SI < 5 
 

Zona de risco 
incerto. 

5 < SI < 7 
 

Tarefas associadas 
a LMERT. 

SI ≥ 7 
 

Presença de risco 
elevado de LMERT. 

 

O método ERPM foi aplicado, após a observação das imagens recolhidas, em todos os postos de 

trabalho, nas ações técnicas correspondentes. A metodologia iniciou-se com a avaliação da 

postura dinâmica e estática. De seguida, foi efetuada uma avaliação específica de riscos por 

posturas e movimentos em cada posto, considerando a tarefa selecionada, como representativa 

do posto. Iniciou-se por uma avaliação do tronco, verificando se o posto apresenta um nível de 

risco aceitável, nível mais baixo ou não recomendável, elevado nível de risco de LMERT. Em 

seguida, observaram-se as posturas da zona da cabeça e pescoço, determinando, de igual 

forma, se o posto é aceitável ou não aceitável, para esta área corporal. Após esta avaliação, 

avaliaram-se os braços, antebraços e mãos e por fim, os membros inferiores. A Tabela 4 

apresenta os níveis de risco de LMERT considerada por este método, que se baseiam em postos 

de trabalho aceitáveis e não aceitáveis. Os primeiros identificados com cor verde e os segundos 

identificados com cor vermelha. 

 

 

 

 

 



PROCEDIMENTOS E METODOLOGIAS PARTE III 

 

 35 
 

Tabela 4: Definição dos níveis de risco de LMERT do método ERPM (adaptado de Álvarez-Casado et al., 2009). 

ERPM Nível de Risco 

Método de Avaliação Verde Vermelho 

Pontuação 
 
Descrição 
 

Aceitável 
 

Posto de trabalho aceitável. 
 

Não Recomendado 
 

Posto de trabalho a investigar e 
alterar urgentemente. 

 

O método OCRA foi aplicado a todos os postos de trabalho avaliados, de ambas as amostras, 

examinando as posturas mais lesivas cada posto, especificamente. Considerando a check list 

deste método, iniciou-se uma descrição do posto de trabalho em avaliação, seguindo, 

posteriormente para uma caracterização das pausas de trabalho. De seguida, realizou-se à 

avaliação concreta da atividade dos membros superiores, como repetitividade, frequências de 

trabalho e aplicação repetida de força pelos membros superiores. Considerando as posturas 

mais frequentes na atividade de trabalho, procedeu-se à classificação postural quanto ao braço, 

cotovelo, punho e na forma da pega. Foram ainda considerados dois tipos de fatores de risco 

adicionais, que podem ser acrescentados no score total. Na Tabela 5 estão descritos os níveis de 

risco de LMERT considerados pelo método OCRA. Assim, um posto de trabalho com uma 

pontuação de 4, deve ser considerado um posto de trabalho com risco aceitável, sendo 

identificado com cor verde. 

 

Tabela 5: Definição dos níveis de risco de LMERT do método OCRA (adaptado de Serranheira, 2007 e Álvarez-

Casado et al, 2009). 

OCRA Nível de Risco 
Método de 
Avaliação Verde Amarelo Laranja Vermelho 

Nível 1 2 3 4 

Pontuação 
 
 
Descrição 
 
 
 
 
 

OCRA < 6 
 
 

Risco 
aceitável. 

 
 
 
 

6,1 < OCRA < 11,9 
 

Área de incerteza. 
É necessário considerar 

outros elementos de 
informação, como 

sintomas e sinais de 
LMERT. 

 

12 < OCRA < 18,9 
 

Risco moderado. 
Necessidade de uma 

análise cuidada sobre as 
situações de trabalho, em 
particular à medida que 
os níveis estão próximos 

do limite superior. 

OCRA ≥ 19 
 

Risco elevado. 
Devem ser tomadas 

medidas urgentes para 
melhorar as condições, a 
atividade de trabalho e 

vigiar o estado de saúde 
dos trabalhadores. 
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A MARZC foi aplicada a todos os postos de trabalho avaliados, de ambas as amostras, tendo por 

base o registo de informação no local, a observação das imagens e filmes recolhidos e após a 

seleção da ação técnica de cada posto de trabalho.  

Inicialmente foram atribuídas as pontuações ao membro superior, que englobam a análise das 

articulações do ombro, cotovelo e punho. De seguida, foi obtida a pontuação das posturas do 

pescoço, tronco e membros inferiores, especificamente das articulações da anca, joelho e pé. 

Após encontrar estes valores, foi adicionada a pontuação relativa ao esforço muscular e à 

repetitividade, denominados fatores adicionais, de acordo com a descrição da metodologia 

descrita por Carrelhas (2010). Esta metodologia define os níveis de risco, caracterizando-os 

através de cores atribuídas a cada nível, como se verifica na Tabela 6. Isto é, um posto de 

trabalho com uma pontuação MARZC de 4, deve ser considerado um posto de trabalho a 

investigar urgentemente, sendo identificado com cor vermelha. 

 

Tabela 6: Definição dos níveis de risco de LMERT da MARZC (adaptado de Carrelhas, 2010). 

MARZC Nível de Risco 

Método de 
Avaliação Verde Amarelo Laranja Vermelho 

Pontuação 
 
 
Descrição 
 
 
 

1 
Baixo risco de LMERT. 

 
 

Posto de trabalho 
aceitável, onde a postura 

é aceitável se não for 
mantida ou repetida por 

longos períodos. 

2 
Risco médio de LMERT. 

 
 

Posto de trabalho a 
investigar melhor e que 
poderão ser necessárias 

modificações. 
 

3 
Risco alto de 

LMERT. 
 
Posto de trabalho a 
investigar e alterar 

rapidamente. 
 
 

4 
Risco muito alto 

de LMERT. 
 
Posto de trabalho 

a investigar e 
alterar 

urgentemente. 
 

 

6.3. Instrumentos e materiais utilizados 

Para a realização deste estudo foram utilizados diversos equipamentos e materiais. Na segunda 

fase da metodologia, na qual se pretende descrever os postos de trabalho e analisar as tarefas 

que o compõem, foram utilizados apenas folhas de registo e o questionário aplicado aos 

trabalhadores. Na fase seguinte, a colheita de imagens foi realizada através de uma máquina de 

filmar Sony Handycam DCR-SX30 e de uma máquina fotográfica Canon Digital Ixus 50. Em todos 

os postos de trabalho foram avaliados outros parâmetros como iluminância, ruído e ambiente 

térmico.  

 Iluminância avaliada através de Luxímetro Hanna Instruments, modelo HI 97500. Este 

equipamento foi calibrado em julho de 2010 pelo ISQ (Instituto de Soldadura e Qualidade). 
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 O ruído é avaliado regularmente pelo departamento de higiene e segurança. As diferentes 

áreas laborais estão avaliadas e sinalizadas quando necessário o uso de protetores 

auriculares.  

 O ambiente térmico foi avaliado durante a realização deste estudo, através de Hygromer® 

Rotronic A1, calibrado em setembro de 2004 pela TAP Air Portugal, com certificado nº2284. 

 Para a medição dos tempos de execução de cada tarefa foi utilizado o cronómetro Junso JS-

307. 

 Fita métrica disponibilizada e calibrada pela empresa. 

Em todo o processo de recolha e análise de dados, quer em registos de vídeo, quer na aplicação 

dos métodos, foi essencial as informações recolhidas através do diálogo com os trabalhadores. 

Na recolha de dados não foi possível o registo em vídeo de todos os ângulos dos postos de 

trabalho, devido à existência de um sistema de distribuição de peças automático para 

abastecimento aos postos, com a exceção dos postos de trabalho de Dobra. 

Os instrumentos de recolha de dados foram selecionados de acordo com os objetivos do estudo 

e dos métodos de avaliação a aplicar. 

 

6.4. Descrição dos postos de trabalho avaliados 

A empresa é constituída por vários departamentos, conforme a Figura 5. Neste organograma 

estão demarcadas as áreas da Confeção, onde foi desenvolvido este trabalho e a área de HST 

Ambiente (Higiene e Segurança no Trabalho), responsável pela colaboração e orientação do 

presente estudo. 

Figura 5 – Organograma da empresa. 
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Os postos de trabalho avaliados encontram-se localizados na área produtiva da Confeção, que se 

organiza em diferentes áreas de trabalho, como corte, máquinas de costura manuais, sistema 

automático de abastecimento de máquinas de costura, dobra e embalagem. Especificamente, 

três dos postos de trabalho avaliados estão localizados no sistema automático de abastecimento 

das peças, que é composto, na sua totalidade por 16 postos de trabalho. Os restantes dois 

postos de trabalho avaliados encontram-se localizados na mesa de dobra. Verificam-se os locais 

com postos de trabalho avaliados, demarcados com sombreado na Figura 6. 

 

Figura 6 – Mapa ilustrativo da disposição dos postos de trabalho na área da confeção.  

 

A totalidade dos postos de trabalho abrangidos por este estudo é de 10 unidades, dividindo-se 

em duas amostras de n = 5. Consideram-se duas amostras, porque se avaliam de igual forma os 

postos de trabalho de Ponto Corrido, Corta-Cose, Revista, Dobra Sem Cartão (Dobra SC) e Dobra 

Com Cartão (Dobra CC), em dois turnos distintos e consecutivos. A seleção dos postos de 

trabalho baseou-se na existência de queixas sintomatológicas por parte dos trabalhadores, dada 

a ausência de registos dos índices de absentismo causados especificamente por LMERT. 

Para uma melhor perceção dos postos de trabalho que se descrevem e se encontram em 

avaliação, propõe-se verificar as imagens constituintes das figuras 7 e 8. A figura 7 é constituída 

por imagens relativas ao 1º turno de trabalho, isto é, aos postos de trabalho que pertencem à 
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Amostra 1. Já a figura 8 engloba imagens correspondentes aos mesmos postos de trabalho, mas 

do 2º turno, ou seja, o que se considerou como sendo a Amostra 2. As imagens estão 

identificadas, na parte inferior, com o posto de trabalho respetivo.  

 

 

Revista 

                

Corta-Cose                Ponto Corrido 

                  

Dobra CC     Dobra SC 

Figura 7 – Imagens descritivas dos postos do 1º turno de trabalho. 

 

 

Revista 
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Corta-Cose     Ponto Corrido 

                 

Dobra CC     Dobra SC 

Figura 8 – Imagens descritivas dos postos de trabalho do 2º turno de trabalho. 

 

Relativamente à avaliação efetuada, foi realizada nos mesmos postos de trabalho que compõem 

os dois turnos que atualmente existem na empresa. A duração da jornada de trabalho é, em 

média, de 8 horas diárias, organizada no 1º turno entre as 6h00 e as 14h00, com intervalo de 

30 minutos, entre as 9h45 e as 10h15 – Amostra 1 – e o 2º turno decorre entre as 14h00 e as 

22h00, com intervalo de 30 minutos, entre as 18h00 e as 18h30 – Amostra 2. Portanto, 

verifica-se que as pausas para repouso, por turno, totalizam 30 minutos diários.  

Em todos os postos de trabalho avaliados se verifica uma postura estática ou mantida durante 

toda a jornada de trabalho, assim como uma utilização predominante dos membros superiores. 

Nas máquinas de costura, como Ponto Corrido e Corta-Cose, são utilizados também os 

membros inferiores para acionar o pedal de costura, numa posição sentada, nem sempre na 

posição adequada à cadeira e, portanto, mantendo a coluna sem apoio. No caso dos postos de 

trabalho de Revista e Dobra, a posição constante de trabalho é na posição ortostática, isto é, na 

posição de pé e, portanto, sem apoio. No caso dos postos de trabalho da Revista, há o 

predomínio constante do uso das mãos, e uma necessidade acrescida de verificação de detalhes 

– ação de inspeção. Nos postos de Dobra, há a necessidade, em várias fases do ciclo de 

trabalho e devido ao tamanho das peças, do uso de posições extremas dos ombros e cotovelos, 

ou dos membros superiores, na sua generalidade. 
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Uma vez avaliadas as imagens recolhidas e analisados os ângulos das tarefas acima 

selecionadas, procede-se à aplicação dos diferentes métodos de avaliação de risco de LMERT, 

obtendo os resultados detalhados na secção seguinte. 

 

7. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS  

 

7.1. Caracterização dos postos de trabalho avaliados 

Os postos de trabalho que compõem ambas as amostras estão expostos a vários fatores de risco 

de LMERT, procedendo, o departamento de higiene e segurança da empresa, ao seu controlo e 

avaliação. Durante a realização de entrevistas aos trabalhadores e na análise presencial dos 

postos de trabalho, observou-se a presença de dificuldades acrescidas na realização das tarefas, 

devido a fatores inerentes à envolvência física da área de trabalho. Os postos de trabalho de 

Corta-Cose, Ponto Corrido e Revista estão situados na área do sistema automático de 

distribuição, onde são solicitadas várias tarefas minuciosas e de verificação, nas quais a 

exigência ocular é acrescida. Este tipo de tarefa proporciona posturas de flexão, promovendo o 

mau posicionamento, sobretudo aquando de fraca iluminação. Devido à existência de queixas 

pelos trabalhadores e à necessidade de quantificação dos vários fatores, os níveis de ruído, 

iluminância e ambiente térmico são avaliados, no mínimo, anualmente. As características 

envolventes aos postos de trabalho, estão descritos na Tabela 7. 

 

Tabela 7: Descrição das características físicas dos postos de trabalho avaliados. 

Posto de Trabalho 
Ruído 

Lex,8h / Lc pico 
Iluminância Ambiente Térmico 

Ponto Corrido 84,9 dB (A) /  137,3 dB (C ) 
Obrigatório o uso de 

protetores auriculares. 

321 lx 
Iluminação Localizada 

 
Temperatura: 24,7ºC 

 
Humidade Relativa: 

70,3% 

Corta-Cose 

Revista 

Dobra 
< 80 dB (A) / < 135 dB (C) 

Não é recomendado o uso de 
proteção auricular. 

187 lx 
Iluminação Geral 

 

A avaliação do ruído, seus limites de ação e valor limite de exposição estão previstos na 

legislação nacional, através do Decreto-Lei 182/2006 de 6 de setembro. É realizada a avaliação 

do ruído em todas as áreas da empresa. Na área da confeção, o departamento de higiene e 

segurança concluiu, perante os limites de LEX,8h=80 dB(A) e de LCpico=135 dB(C), na impossibilidade 
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de controlo do ruído de outras formas, a necessidade de proteção auricular dos trabalhadores. 

Perante esta análise, foi explicado aos trabalhadores, instalada sinalização de obrigatoriedade do 

uso de protetores auriculares, sendo-lhes fornecidos os protetores adequados. O uso obrigatório 

de proteção auricular não inclui os postos de trabalho da mesa de dobra, contemplando os 

restantes postos avaliados.  

Quanto à iluminância, a Norma ISO 8995:2002 recomenda, na totalidade da área da Confeção, 

valores entre 750 lx e 1000 lx. Perante uma avaliação presencial, consideram-se estes valores 

demasiado elevados para ponderar, numa secção de cerca de 7200 m2 que não possui 

iluminação natural. Seria um enorme gasto ambiental a colocação de luminárias suficientes para 

obter os valores descritos na Norma. Assim sendo, a empresa realizou a avaliação da sensação 

de luz e mediu o que se considerou uma iluminação adequada para as atividades a realizar, com 

ajuda dos operadores. Esta avaliação teve em consideração o tempo dispendido, por dia de 

trabalho, a exercer essas atividades e resultou num Procedimento Operativo, interno, que 

recomenda valores mínimos de iluminância nas distintas áreas e atividades. Este recomenda o 

valor de 200 lx para a área da Confeção.  

Na mesa de dobra, com iluminação geral, registam-se valores de 187 lx, valor este abaixo do 

recomendado. A avaliação nas máquinas de costura, com iluminação localizada, obteve uma 

média geral de 321 lx. Este valor encontra-se acima do valor recomendado pelo Procedimento 

Operativo. Em entrevista às operadoras, estas referem preferência pelos postos de trabalho com 

um tipo de iluminação localizada. Portanto, nesta análise conclui-se que seria conveniente 

reavaliar o valor do Procedimento Operativo nos postos de trabalho das máquinas de costura.  

 

Os vários postos de trabalho avaliados são constituídos por diferentes tarefas, cada uma com 

necessidades e movimentações específicas. 

Nas Tabelas 8 e 9 pretende-se descrever com pormenor os postos de trabalho avaliados e as 

suas tarefas, referindo os tempos de realização, a produção diária e a tarefa principal do posto 

de trabalho. Esta tarefa considera-se a que ocupa o maior tempo de ciclo ou a que proporciona 

posturas mais repetitivas. Depois de selecionada a tarefa principal, esta é tida em conta na 

aplicação das metodologias que avaliam mais especificamente a tarefa, através das posturas 

lesivas ou da frequência de movimentos por minuto.  
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Tabela 8: Descrição detalhada dos postos de trabalho avaliados na Amostra 1. 

Posto de 
Trabalho 

Tarefas 
Tarefa 

avaliada 

Tempo 
da 

tarefa 

% do 
ciclo 

Tempo 
do 

ciclo 

Nº 
peças 

por 
minuto 

Nº de 
peças 

por 
8h 

EPI 

Ponto 
Corrido 

Puxar o lençol do sistema de 
abastecimento. 

 5 4,3% 

116 0,5 233 

Pr
ot

eç
ão

 a
ur

ic
ul

ar
 

Pegar no elástico e colocar à 
volta da peça de fixação. 

 12 10,3% 

Colocar elástico no extremo do 
lençol e coser, desta forma, os 
4 cantos. 

X 99 85,3% 

Corta-
Cose 

Puxar o lençol do sistema de 
abastecimento. 

 5 3,7% 

135 0,4 200 
Procura canto do lençol, pega 
no canto para coser e junta-os. 

 50 37,0% 

Empurra o lençol, guiando a 
sua costura. 

X 80 59,3% 

Revista 

Puxar o lençol do sistema de 
abastecimento. 

 2 6,5% 

31 1,9 871 
Percorrer todos os lados da 
peça para supervisionar e 
cortar fios em excesso.* 

X 25 80,6% 

Pegar no lençol e colocar no 
carrinho do lado oposto. 

 4 12,9% 

Dobra 
Sem 
Cartão 

Procurar pontas e abrir o 
lençol. 

 10 25,0% 

40 1,5 675 

Se
m

 o
br

ig
at

or
ie

da
de

 d
e 

EP
I 

Unir pontas com a colega e 
abrir lençol no ar. 

X 6 15,0% 

Aguardar a colocação do 
cartão no lençol. 

 4 10,0% 

Dobra restante apoiada na 
mesa. 

 16 40,0% 

Colocar lençol na mesa de 
apoio para embalar. 

 4 10,0% 

Dobra 
Com 
Cartão 

Pegar no lençol do carrinho e 
atirar à colega, na mesa. 

 4 10,0% 

40 1,5 675 

Procurar pontas e abrir lençol. X 10 25,0% 

Unir pontas com colega e 
apoiar lençol na mesa. 

 6 15,0% 

Colocar cartão no lençol.  4 10,0% 

Dobra restante apoiada na 
mesa. 

 16 40,0% 

* Tarefa executada, durante todo o ciclo, com tesoura na mão. 

 

Como a Tabela 8 descreve detalhadamente as características dos postos de trabalho na Amostra 

1, a Tabela 9 descreve os postos de trabalho da Amostra 2. 
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Tabela 9: Descrição detalhada dos postos de trabalho avaliados na Amostra 2.  

Posto de 
Trabalho Tarefas 

Tarefa 
avaliada 

Tempo 
da 

tarefa 

% do 
ciclo 

Tempo 
do 

ciclo 

Nº 
peças 

por 
minuto 

Nº de 
peças 

por 
8h 

EPI 

Ponto 
Corrido 

Puxar o lençol do sistema de 
abastecimento. 

 5 9,8% 

51 1,2 529 

Pr
ot

eç
ão

 a
ur

ic
ul

ar
 

Colocar lençol na máquina e 
manter esta posição 
alimentando o sistema. 

X 33 64,7% 

Cortar, com tesoura, as pontas 
das linhas no final do lençol. 

 13 25,5% 

Corta-
Cose 

Puxar o lençol do sistema de 
abastecimento. 

 5 16,1% 

31 1,9 871 

Procura e junta as duas 
extremidades do canto do 
lençol. 

 6 19,4% 

Mantém a posição na 
máquina, afastando o restante 
lençol. 

X 11 35,5% 

Pega em 3 etiquetas e acerta 
a sua colocação no canto. 

 9 29,0% 

Revista 

Puxar o lençol do sistema de 
abastecimento. 

 3 7,5% 

40 1,5 675 
Percorrer todos os lados da 
peça para supervisionar e 
cortar fios em excesso.* 

X 33 82,5% 

Pegar no lençol e colocar no 
carrinho do lado oposto. 

 4 10,0% 

Dobra 
Sem 
Cartão 

Pegar no lençol do carrinho e 
atirar à colega, na mesa. 

 5 16,7% 

30 2,0 900 
Se

m
 o

br
ig

at
or

ie
da

de
 d

e 
EP

I 
Procurar pontas e abrir lençol, 
apoiando-o na mesa 

X 10 33,3% 

Aguardar a colocação do 
cartão no lençol. 

 5 16,7% 

Dobra restante apoiada na 
mesa. 

 10 33,3% 

Dobra 
Com 
Cartão 

Pegar no lençol do carrinho e 
atirar à colega, na mesa. 

 5 16,7% 

30 2,0 900 

Procurar as pontas do lençol, 
abrir o lençol e apoiar na 
mesa. 

X 7 23,3% 

Colocar cartão no lençol.  5 16,7% 

Dobra restante apoiada na 
mesa. 

 10 33,3% 

Colocar o lençol na mesa para 
embalar. 

 3 10,0% 

* Tarefa executada com tesoura na mão. 
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7.2. Questionário Nórdico Músculo-Esquelético 

Após a aplicação do questionário nórdico músculo-esquelético a todos os trabalhadores avaliados 

foi possível obter várias informações que caracterizam as amostras e os postos de trabalho em 

questão. Em observação estão 2 amostras constituídas, cada uma delas, por 5 indivíduos. Em 

ambas as amostras todos os elementos são do género feminino. Na Amostra 1, as operadoras 

têm idades compreendidas entre 47 e 53 anos, com uma média de idade de 49 anos. 

Relativamente aos dados antropométricos, esta amostra é constituída por uma altura média de 

160,2 cm e peso médio de 74,4 Kg. Relativamente à Amostra 2, as operadoras têm idades 

compreendidas entre 41 e 50 anos, com uma média de idade de 46 anos. É constituída por 

altura média de 156,2 cm e 61,8 Kg de peso médio. A Tabela 10 apresenta as características 

antropométricas das amostras em estudo, como a média de idade – em anos – a média de 

altura – em centímetros – e a média de peso – em quilogramas.  

 

Tabela 10: Caracterização das amostras em estudo. 

 Média Idades (anos) Média Altura (cm) Média de Peso (Kg) 

AMOSTRA 1 49 160,2 74,4 

AMOSTRA 2 46 156,2 61,8 

 

 

Quanto à sintomatologia dolorosa, foi possível identificar os locais e quantificar a dor sentida, 

segundo a escala proposta no questionário nórdico músculo-esquelético. As Tabelas 12 e 13 

seguintes resumem a informação recolhida nos questionários aplicados, organizada por amostra 

e por posto de trabalho. Foi incluído ainda um body chart para mais fácil visualização dos locais 

de dor referidos pelas operadoras e em que nível de dor se encontram. O questionário aplicado 

considera a sintomatologia de dor numa escala de 1 (desconforto leve) a 4 (desconforto 

insuportável). A estes níveis de atribuição de dor foi associada uma cor, de acordo com o que é 

realizado nos vários métodos de avaliação de risco aplicados neste estudo, para mais fácil 

interpretação e comparação dos dados obtidos. A Tabela 11 apresenta uma escala de 

sintomatologia de dor referida pelos trabalhadores através do questionário nórdico músculo-

esquelético. 
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Tabela 11: Definição da escala de sintomatologia de dor. 

Questionário Nórdico 
Músculo-Esquelético 

Sintomatologia de dor 

Verde Amarelo Laranja Vermelho 

Pontuação 
 
Descrição 
 

1 
 

Desconforto 
leve. 

2 
 

Desconforto 
moderado. 

3 
 

Desconforto 
intenso. 

4 
 

Desconforto 
insuportável. 

 

 

Na Tabela 12, referente às respostas obtidas na Amostra 1, verifica-se que os postos de trabalho 

com referência a zonas de dor mais intensa, são os postos de Revista, Corta-Cose e Dobra SC. 

Estes indicam diferentes áreas com pontuação de 3, correspondente a desconforto intenso, tais 

como as áreas dos pés, ombros, lombar e joelhos, respetivamente. No posto de Revista existe 

ainda referência a desconforto moderado ao nível do joelho direito, punhos e mãos. Quanto ao 

posto de Ponto Corrido, a região dos punhos e mãos foi referida como desconforto moderado. O 

posto de trabalho de Corta-Cose, para além das áreas já descriminadas, aponta ainda para 

desconforto moderado na zona das ancas e pés. No posto da Dobra CC há referência a 

desconforto moderado na região da coluna vertebral, nomeadamente na cervical e lombar. Em 

relação ao posto de trabalho de Dobra SC, para além das zonas corporais já indicadas com nível 

3, apresenta também desconforto moderado ao nível da cervical, lombar e ainda do membro 

superior esquerdo, mais especificamente cotovelo, punho e mão. A Tabela 12 apresenta os 

resultados da opinião dos trabalhadores, obtidos através da aplicação do questionário nórdico 

músculo-esquelético e com a apresentação de um body chart correspondente para cada posto 

de trabalho.  
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Tabela 12: Dados autorreferidos de desconforto na Amostra 1. 

Amostra 1 

Posto de 
Trabalho 

Revista Ponto Corrido Corta-Cose Dobra CC Dobra SC 

Cervical 0 1 0 2 2 

Ombros 1 0 3 0 0 

Cotovelos 0 0 0 0 2 

Punhos / Mãos 2 2 0 0 2 

Dorsal 0 0 0 0 0 

Lombar 1 1 3 2 2 

Ancas / Coxas 0 0 2 0 0 

Pernas / Joelhos 2 1 0 1 3 

Tornozelos / Pés 3 0 2 0 0 

 

 

 
 

    

 

 

Na Tabela 13, relativa às respostas obtidas na Amostra 2, denota-se referência a zonas de dor 

mais intensa, à semelhança da Amostra 1, nos postos de Revista e Dobra SC. No entanto, estes 

dois postos indicam áreas de desconforto diferentes entre eles. Enquanto no posto de trabalho 

de Revista existe referência a desconforto moderado ao nível da cervical, lombar e ombros e 

ainda desconforto intenso nas áreas das ancas e joelhos, o posto de Dobra SC, apresenta 

desconforto intenso na região na lombar, punho e mão direita e desconforto moderado na zona 

da cervical, cotovelos e ambos os membros inferiores. Quanto ao posto de Ponto Corrido, a 

região da cervical foi identificada com grau de desconforto moderado e o ombro esquerdo com 

desconforto intenso. O posto de Dobra CC evidencia desconforto moderado na região dos joelhos 

punhos e mãos. O posto de trabalho de Corta-Cose, apenas aponta desconforto leve sobretudo 

no membro superior direito. A tabela 13 apresenta os resultados obtidos nos postos de trabalho 

do 2º turno, com inclusão de um body chart correspondente à sintomatologia para cada área 

corporal. 
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Tabela 13: Quadro indicativo dos dados obtidos na Amostra 2.  

Amostra 2 

Posto de 
trabalho 

Revista Ponto Corrido Corta-Cose Dobra CC Dobra SC 

Cervical 2 2 0 1 2 

Ombros 2 3 0 0 0 

Cotovelos 0 0 0 0 2 

Punhos / Mãos 0 1 1 2 3 

Dorsal 0 0 0 0 0 

Lombar 2 0 1 0 3 

Ancas / Coxas 3 0 0 0 2 

Pernas / Joelhos 3 1 0 2 2 

Tornozelos / Pés 0 0 0 0 2 

 

 

 
 

    

 

Durante a entrevista para a aplicação do questionário foi dada a possibilidade às trabalhadoras 

de classificar o grau de dor em 4 níveis. No final de cada questionário foi verificado que 

nenhuma das operadoras utilizou este grau para classificação da sintomatologia que apresenta. 

Confrontadas com esta questão, todas as trabalhadoras justificaram o facto de não atribuir 

nunca o nível 4 de dor, correspondente a dor insuportável, porque entendiam este nível de dor 

não compatível com o facto de estar no local de trabalho. Deste modo, este nível não foi utilizado 

e entendido como grau limite de dor para se dirigir ao médico ou ausentar-se do local de 

trabalho. 

 

7.3. Método Rapid Upper  Limb Assessment – RULA 

Depois de aplicado este método a cada posto de trabalho, os resultados são apresentados nas 

Tabelas 14 e 15, respetivamente para a Amostra 1 e Amostra 2. Na Tabela 14, correspondente 

aos dados da Amostra 1, podemos verificar que todos os postos, com a exceção do Ponto 

Corrido, apresentam um nível de risco de LMERT médio, classificando-se como postos de 

trabalho a investigar. Em relação ao posto de trabalho de Ponto Corrido, este apresenta um nível 

de risco baixo, classificando-se como um posto de trabalho aceitável.  



PROCEDIMENTOS E METODOLOGIAS PARTE III 

 

 49 
 

Tabela 14: Resultados da aplicação do método RULA nos postos de trabalho. 

Amostra 1 

Posto de 
Trabalho 

Identificação da ação técnica 
Resultado 

RULA 

Revista Percorrer todos os lados da peça para supervisionar e cortar fios em excesso. 3 

Ponto Corrido Colocar elástico no extremo do lençol e coser desta forma os 4 cantos. 2 

Corta-Cose Empurra o lençol, guiando a sua costura. 4 

Dobra CC Procurar pontas e abrir lençol. 3 

Dobra SC Unir pontas com a colega e abrir lençol no ar. 3 

 

Na Tabela 15, que diz respeito à Amostra 2, podemos verificar que a maioria dos postos de 

trabalho se encontram num nível médio de risco de LMERT, classificando-se como postos de 

trabalho a investigar. Estes são o Ponto Corrido, Dobra CC e Dobra SC. Existem, ainda assim, os 

postos de trabalho de Revista e Corta-Cose classificados como aceitáveis. Todos estes dados 

relativos à Amostra 2 se encontram resumidos na Tabela 15, que se segue. 

 

Tabela 15: Resultados da aplicação do método RULA nos postos de trabalho. 

Amostra 2 

Posto de 
Trabalho 

Identificação da ação técnica 
Resultado 

RULA 

Revista Percorrer todos os lados da peça para supervisionar e cortar fios em excesso. 2 

Ponto 
Corrido 

Colocar lençol na máquina e manter esta posição alimentando o sistema. 3 

Corta-Cose Mantém a posição na máquina, afastando o restante lençol. 2 

Dobra CC Procurar as pontas do lençol, abrir o lençol e apoiar na mesa. 3 

Dobra SC Procurar pontas e abrir lençol, apoiando-o na mesa. 3 

 

 

7.4. Método Strain Index – SI 

Com a aplicação deste método, foi possível encontrar um nível de risco de LMERT para cada 

posto de trabalho avaliado. Assim, através dos resultados obtidos relativamente à Amostra 1, 

presentes na Tabela 16, verifica-se que os postos de trabalho com tarefas associadas a LMERT 

são os postos de Ponto Corrido e Corta-Cose. Por outro lado, os postos de trabalho da Revista, 

Dobra CC e Dobra SC são classificados com elevado risco de LMERT, nível mais elevado de risco 

desta classificação. 
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Tabela 16: Resultados da aplicação do método SI nos postos de trabalho relativos ao 1º turno. 

Amostra 1 

Posto de 
Trabalho 

Identificação da ação técnica Resultado SI 

Revista 
Percorrer todos os lados da peça para supervisionar e cortar fios em 

excesso. 
12 

Ponto Corrido Colocar elástico no extremo do lençol e coser desta forma os 4 cantos. 6 

Corta-Cose Empurra o lençol, guiando a sua costura. 6 

Dobra CC Procurar pontas e abrir lençol. 12 

Dobra SC Unir pontas com a colega e abrir lençol no ar. 12 

 

A aplicação do método SI na Amostra 2, reflete uma classificação muito semelhante à Amostra 

1. Os postos de trabalho de Ponto Corrido e Corta-Cose, tal como na Amostra 1 situam-se num 

nível de risco laranja, isto é, como tarefas associadas a LMERT. De igual forma, os postos de 

Revista, Dobra CC e Dobra SC, classificam-se num nível elevado de risco de LMERT, portanto, na 

zona vermelha da classificação. Estes resultados resumem-se na Tabela 17. 

 

Tabela 17: Resultados da aplicação do método SI nos postos de trabalho relativos ao 2º turno. 

Amostra 2 

Posto de 
Trabalho 

Identificação da ação técnica Resultado SI 

Revista Percorrer todos os lados da peça para supervisionar e cortar fios em excesso. 18 

Ponto Corrido Colocar lençol na máquina e manter esta posição alimentando o sistema. 6 

Corta-Cose Mantém a posição na máquina, afastando o restante lençol. 6 

Dobra CC Procurar as pontas do lençol, abrir o lençol e apoiar na mesa. 12 

Dobra SC Procurar pontas e abrir lençol, apoiando-o na mesa. 12 

 

7.5. Evaluación de riesgos por posturas y movimientos – ERPM 

Este método considera os níveis de risco de LMERT baseado em postos de trabalho aceitáveis – 

cor verde – e não aceitáveis – cor vermelha. A classificação de risco aceitável e risco não 

aceitável é especificada para cada área do corpo avaliada.  

Na Tabela 18, relativa à Amostra 1, podemos verificar que a maioria dos postos obteve a 

classificação de não recomendável, por apresentar níveis de risco de LMERT elevados. O posto 

de Revista, assim como Corta-Cose classificam-se como não recomendável, nomeadamente ao 

nível do tronco, cabeça e pescoço. Muito semelhante com este, encontra-se o posto de Ponto 
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Corrido, que apresenta uma classificação não recomendável, além do tronco, cabeça, pescoço, 

ainda nos joelhos. O posto de Dobra CC não é recomendável nas áreas da cabeça e pescoço. 

Por último, o posto de Dobra SC é o único posto de trabalho classificado como recomendável, 

nomeadamente nas áreas da cabeça, pescoço e tibiotársica. Estas conclusões resumem-se, para 

uma interpretação mais facilitada na Tabela 18. 

 

Tabela 18: Resultados da aplicação do método ERPM nos postos de trabalho do 1º turno. 

Amostra 1 

Posto de 
Trabalho 

Identificação da ação técnica Resultado ERPM 

Revista 
Percorrer todos os lados da peça para supervisionar e 

cortar fios em excesso. 
Tronco, Cabeça e Pescoço. 

Ponto 
Corrido 

Colocar elástico no extremo do lençol e coser desta 
forma os 4 cantos. 

Tronco, Cabeça, Pescoço e Joelhos. 

Corta-Cose Empurra o lençol, guiando a sua costura. Tronco, Cabeça e Pescoço. 

Dobra CC Procurar pontas e abrir lençol. Cabeça e Pescoço 

Dobra SC Unir pontas com a colega e abrir lençol no ar. Cabeça, Pescoço e Tibiotársica. 

 

Na Tabela 19, referente à Amostra 2, podemos concluir que os postos da Revista, Ponto Corrido 

e Corta-Cose classificam-se como postos de trabalho recomendáveis quanto às articulações dos 

ombros e punhos, sendo ainda recomendável ao nível da região da tibiotársica, o primeiro posto 

referido. Quanto aos postos de trabalho de Dobra CC e Dobra SC, em ambos há a necessidade 

de investigar e alterar urgentemente a postura a nível de tronco e ombros. Para uma melhor 

compreensão, esta informação resume-se na Tabela 19. 

 

Tabela 19: Resultados da aplicação do método ERPM nos postos de trabalho do 2º turno. 

Amostra 2 

Posto de 
Trabalho 

Identificação da ação técnica Resultado ERPM 

Revista 
Percorrer todos os lados da peça para supervisionar e cortar 

fios em excesso. 
Ombros, Punhos e Tibiotársica. 

Ponto 
Corrido 

Colocar lençol na máquina e manter esta posição alimentando 
o sistema. 

Ombros e Punhos. 

Corta-Cose Mantém a posição na máquina, afastando o restante lençol. Ombros e Punhos. 

Dobra CC Procurar as pontas do lençol, abrir o lençol e apoiar na mesa. Tronco e Ombros. 

Dobra SC Procurar pontas e abrir lençol, apoiando-o na mesa. Tronco e Ombros. 
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7.6. Método Occupational Repetit ive Actions – OCRA  

Com a aplicação deste método, foi possível encontrar um nível de risco de LMERT para cada 

posto de trabalho avaliado. Verifica-se, após a aplicação do método, que ambas as amostras 

apresentam os mesmos valores (logo os mesmos níveis de risco) para todos os postos de 

trabalho em questão. Portanto, estes valores apresentam-se apenas numa só tabela. 

Consultando a Tabela 20, verificou-se que os postos de trabalho Ponto Corrido, Corta-Cose, 

Dobra CC e Dobra SC estão classificados num nível de risco moderado, nos quais há uma 

necessidade de análise mais cuidadosa dos postos e das condições de trabalho. Estes postos 

obtiveram o mesmo resultado OCRA para ambos os membros superiores. 

O posto de trabalho da Revista classifica-se como risco vermelho, ou seja, risco elevado de 

LMERT, no qual devem ser tomadas medidas urgentes para melhorar as condições de trabalho. 

Neste posto, verifica-se uma diferença entre os membros superiores, com pior resultado para o 

membro direito, que pode ser justificado por um fator de risco adicional, presente neste local, 

que consistiu no uso de uma ferramenta manual, neste caso uma tesoura, durante todo o ciclo 

de trabalho. Este fator, associado ao fato das operadoras serem destras em ambas as amostras 

consideradas, pode resultar num acréscimo da pontuação no membro superior direito.  

 

Tabela 20: Resultados da aplicação do método OCRA nos postos de trabalho de ambos os turnos de trabalho. 

Amostras 1 e 2 

Posto de Trabalho Membro avaliado Resultado OCRA 

Revista 
D 30 

E 22 

Ponto Corrido A 16 

Corta-Cose A 16 

Dobra CC A 16 

Dobra SC A 16 

D – Membro Direito / E – Membro esquerdo / A – Ambos os Membros 
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7.7. Metodologia Análise de Riscos por Zona Corporal – MARZC 

Após a aplicação da metodologia nos diferentes postos de trabalho, foi possível determinar os 

níveis de risco associados aos postos de trabalho de ambos os turnos, apresentados nas Tabelas 

21, para o 1º turno e 22, para o 2º turno. 

Na Tabela 21, referente à Amostra 1, verifica-se que no posto de Revista as zonas corporais de 

risco alto e muito alto de LMERT são a cervical, ombro direito, punhos e mão direita. Por outro 

lado, as zonas de baixo risco são o ombro esquerdo, ancas e pés. No posto de trabalho de Ponto 

Corrido, as zonas de alto risco de lesão são a cervical, lombar, punhos e mãos. Os membros 

inferiores apresentam um baixo risco de lesão. De igual forma, no posto de trabalho de Corta-

Cose, os membros inferiores apresentam um baixo risco de lesão, sendo as zonas corporais de 

risco de LMERT alto e muito alto a cervical, lombar, ombro esquerdo, punhos e mãos. No posto 

de Dobra CC as zonas corporais com risco de LMERT alto e muito alto localizam-se na cervical, 

lombar, cotovelo esquerdo e punhos. Os pés, ancas e cotovelo direito apresentam um risco baixo 

de LMERT. O posto de trabalho de Dobra SC apresenta as zonas corporais de alto e muito alto 

risco de lesão os ombros e lombar. As zonas corporais com baixo risco de lesão são as ancas, 

pés e cotovelo esquerdo. 

 

Tabela 21: Resultados da aplicação da MARZC nos postos de trabalho do 1º turno. 

Amostra 1 

Zonas Corporais 
Postos de Trabalho 

Revista Ponto Corrido Corta-Cose Dobra CC Dobra SC 

Ombro 
Dto 3 1 2 2 4 
Esq 1 2 4 2 4 

Cotovelo 
Dto 2 2 2 1 2 
Esq 2 1 2 3 1 

Punho / Mão 
Dto 3 3 3 4 2 
Esq 4 3 3 4 2 

Dedos da Mão 
Dto 4 3 3 2 2 
Esq 2 3 3 2 2 

Cervical 3 3 4 4 2 
Tronco 2 4 3 3 3 

Anca 
Dto 1 1 1 1 1 
Esq 1 1 1 1 1 

Joelho 
Dto 2 1 1 2 2 
Esq 2 1 1 2 2 

Tornozelo / 
Pé 

Dto 1 1 1 1 1 
Esq 1 1 1 1 1 
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Tabela 21: Resultados da aplicação da MARZC nos postos de trabalho do 1º turno (continuação). 

Amostra 1 

Zonas Corporais 
Postos de Trabalho 

Revista Ponto Corrido Corta-Cose Dobra CC Dobra SC 

Body Chart 

     

 

Na Tabela 22, referente à Amostra 2, podemos verificar que no posto de Revista as zonas 

corporais de risco alto e muito alto de LMERT são o punho e mão direita, punho esquerdo e 

cervical. Por outro lado, as zonas de baixo risco são os ombros, ancas e pés e cotovelo 

esquerdo. No posto de trabalho de Ponto Corrido, as zonas de alto risco de lesão são a cervical, 

ombro esquerdo, punhos e mãos. Os membros inferiores apresentam um baixo risco de lesão. 

De igual forma, no posto de trabalho de Corta-Cose, os membros inferiores apresentam um 

baixo risco de lesão, sendo as zonas corporais de risco de LMERT alto e muito alto a cervical, 

lombar, ombro esquerdo, cotovelo direito, punhos e mãos. Nos postos de Dobra CC e Dobra SC, 

as zonas corporais com risco de LMERT alto e muito alto são muito semelhantes, localizando-se 

na cervical, lombar e ombros, punhos, mãos e joelhos. Os pés, ancas e cotovelos apresentam 

um risco de lesão baixo. 

 

Tabela 22: Resultados da aplicação da MARZC nos postos de trabalho do 2º turno. 

Amostra 2 

Zonas Corporais 
Postos de Trabalho 

Revista Ponto Corrido Corta-Cose Dobra CC Dobra SC 

Ombro 
Dto 1 1 1 3 3 
Esq 1 3 3 3 3 

Cotovelo 
Dto 2 2 3 1 1 
Esq 1 1 2 1 1 

Punho / Mão 
Dto 3 3 3 2 4 
Esq 4 3 3 2 4 

Dedos da Mão 
Dto 4 3 3 2 2 
Esq 2 3 3 2 2 

Cervical 3 3 4 3 3 
Tronco 2 2 2 3 3 

Anca 
Dto 1 1 1 1 1 
Esq 1 1 1 1 1 

Joelho 
Dto 2 1 1 2 2 
Esq 2 1 1 2 2 
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Tabela 22: Resultados da aplicação da MARZC nos postos de trabalho do 2º turno (continuação). 

Amostra 2 

Zonas Corporais 
Postos de Trabalho 

Revista Ponto Corrido Corta-Cose Dobra CC Dobra SC 

Tornozelo / Pé 
Dto 1 1 1 1 1 
Esq 1 1 1 1 1 

Body Chart 

     

 

Analisando os body charts de ambas as amostras, rapidamente se interpretam os diferentes 

níveis de risco que um só posto de trabalho pode ter. No mesmo posto, por exemplo no de 

Corta-Cose, podem verificar-se um nível 4 na cervical e um nível 1 nos joelhos. O que indica um 

nível de risco mais alto na zona cervical do que nos joelhos. Este dado pode ser justificado 

devido à postura de trabalho assumida neste posto. A posição de sentado pode justificar o nível 

1 nos joelhos, uma vez que esta zona corporal não está a ser muito solicitada e encontra-se com 

uma posição articular intermédia. O nível 4 da cervical pode ser justificado devido à necessidade 

de verificação constante e aproximação corporal da máquina de costura, durante o decorrer dos 

ciclos de trabalho. 

Considerando os dados obtidos pela MARZC, quanto aos níveis de risco das diferentes áreas 

corporais, apresentam-se novamente na tabela AA os resultados obtidos, comparando-os com os 

body chart representativos do questionário nórdico músculo-esquelético, aplicado a cada 

trabalhador, no início do estudo. 

Analisando os dados obtidos, verifica-se que a MARZC considera mais áreas corporais em risco 

de lesão do que as áreas de dor referidas pelos trabalhadores, através do questionário nórdico 

músculo-esquelético. No caso do posto de Revista, a MARZC considera com alto risco de LMERT 

as áreas da cervical, ombro direito, punhos e mãos, enquanto nas queixas das operadoras 

apenas se destacam as áreas mais distais, como punhos, mãos e pés. No posto de trabalho de 

Ponto Corrido, apenas há referência de dor na parte distal dos membros superiores, punhos e 

mãos. Já a MARZC apresenta níveis de risco de lesão não só nos punhos e mãos, mas também 

nas áreas da lombar e da cervical. Relativamente ao posto de Corta-Cose, as operadoras referem 

dor ao nível da cervical, lombar, ombro esquerdo e punhos. Para este posto de trabalho, a dor 
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referida no questionário apenas evidencia as áreas dos ombros e lombar. Nos postos de Dobra, 

de um modo global, as operadoras referem dor ao nível dos joelhos, lombar e cervical, sendo 

que a MARZC considera as áreas com maior risco de lesão a cervical, lombar, ombros e punhos. 

Estes dados comparativos podem ser acompanhados através da Tabela 23, na qual se encontra 

um body chart correspondente às diferenças encontradas entre as respostas obtidas no 

questionário nórdico e os níveis de risco encontrados pela MARZC. As diferenças estão 

assinaladas por cores, sendo que a ausência de diferença é assinalada com cor branca e a 

diferença de 3 níveis assinala-se com cor preta. Os estados de diferença intermédios estão 

apresentados com cinzento claro – para 1 nível de diferença – e cinzento escuro – para 2 níveis 

de diferença. Considerando estes resultados comparativos, conclui-se que existe uma grande 

semelhança entre o grau de desconforto referido pelos trabalhadores e o nível de risco obtido 

pela MARZC, para grande parte das áreas corporais analisadas. Esta semelhança encontra-se 

nos body charts de ambas as Tabelas 23 e 24, com a cor branca – ausência de diferença – e 

com a cor cinzento claro – diferença de apenas um nível, por exemplo, uma área onde o 

questionário nórdico aponta com cor laranja e a MARZC aponta com cor amarelo ou vermelho. 

As Tabelas 23 e 24 apontam a percentagem de zonas corporais semelhantes, ou seja, quantas 

zonas foram consideradas semelhantes no total de 16 áreas corporais analisadas, para cada 

posto de trabalho. Todos os valores encontrados situam-se acima dos 50% de semelhança, o 

que indica um paralelismo da MARZC com a resposta dos próprios trabalhadores. No entanto, 

de acordo com Spielholz et al. (2001), os questionários são instrumentos de recolha de 

informação pouco precisos. Ainda segundo Bernard (1997), o uso de métodos observacionais 

produz resultados mais fiáveis do que os obtidos com a aplicação de questionários de 

autorresposta. Portanto, a metodologia MARZC, método observacional de análise, revela-se mais 

fiável do que um questionário de autorresposta, como é o caso do QNME. Desta forma, apesar 

do paralelismo nos resultados do QNME com os resultados da MARZC, a aplicação desta 

metodologia torna-se útil e necessária para a obtenção de resultados mais fiáveis.  

Observando os dados constituintes do body chart do 2º turno de trabalho, verifica-se que no 

posto de Revista, as operadoras referem dor em ambas as ancas e joelhos. Neste caso, a 

MARZC determina como áreas corporais com alto risco e lesão, a cervical, punhos e mãos. No 

posto de trabalho de Ponto Corrido, apenas há referência de dor na cervical e ombro esquerdo. 

No entanto, a MARZC apresenta níveis de risco de lesão não só nos punhos e mãos, mas 

também na zona da cervical e ombro esquerdo. 
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Tabela 23: Comparação dos resultados obtidos pelo questionário nórdico e pela MARZC, na Amostra 1. 

Amostra 1 

Posto de 
Trabalho 

Revista Ponto Corrido Corta-Cose Dobra CC Dobra SC 

Questionário 
Nórdico 
Músculo-

Esquelético 

 

 
 

    

MARZC 

 

 
 

    

 
 
 

Diferenças 
encontradas 

 
 
      

% de 
semelhança 63 88 69 69 88 

Branca – ausência de diferença / Cinzento claro – diferença de apenas um nível 
Cinzento escuro – diferença de dois níveis / Preto – diferença de três níveis 

 

Em relação ao posto de Corta-Cose, as operadoras não referem um grau de dor intenso em 

nenhuma área corporal, no entanto a MARZC indica risco de lesão na cervical, lombar, ombro 

esquerdo, cotovelo direito, punhos e mãos. 

No posto de Dobra CC, há referência no questionário a dor ao nível dos joelhos, punhos e mãos, 

mas por sua vez, a MARZC aponta risco de lesão nas áreas da cervical, lombar e ombros. 

Relativamente ao posto de Dobra SC, há indicações por parte das operadoras de dor lombar e 

parte distal do membro superior direito, nomeadamente punho e mão. A metodologia aplicada 

aponta a cervical, lombar, ombros e mãos como áreas de maior risco de LMERT. Estes 

resultados encontram-se sintetizados na Tabela 24, a qual inclui um body chart correspondente 

às diferenças encontradas entre as respostas obtidas no questionário nórdico e os níveis de risco 
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encontrados pela MARZC, para cada posto de trabalho, à semelhança da Tabela 23 para a 

Amostra 1.  

 

Tabela 24: Comparação dos resultados obtidos pelo questionário nórdico e pela MARZC, na Amostra 2. 

Amostra 2 

Posto de 
Trabalho 

Revista Ponto Corrido Corta-Cose Dobra CC Dobra SC 

Questionário 
Nórdico 
Músculo-

Esquelético 

 

 
 

    

MARZC 

 

 
 

    

 
 
 

Diferenças 
encontradas 

 
 
      

% de 
semelhança 69 75 50 75 81 

Branca – ausência de diferença / Cinzento claro – diferença de apenas um nível 
Cinzento escuro – diferença de dois níveis / Preto – diferença de três níveis 

 

7.8. Elaboração de Planos de Rotação de Postos de Trabalho 

Após a aplicação das metodologias tradicionais de avaliação de risco de LMERT – RULA, SI, 

ERPM e OCRA – foi possível avaliar as classificações obtidas para cada posto de trabalho 

específico. Deste modo, analisando as Tabelas 25 e 26, verifica-se que as diferentes 

metodologias classificam o mesmo posto de trabalho, de cada turno, em níveis diferentes de 

risco de LMERT.  
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Na Tabela 25, apresentam-se as classificações dos níveis de risco de LMERT para cada posto de 

trabalho do 1º turno de trabalho, segundo as diferentes metodologias. Pode verificar-se que o 

posto de Revista é classificado como um posto de trabalho a investigar, segundo o método RULA 

e um posto de trabalho de risco elevado ou considerado urgente investigar, segundo os restantes 

métodos considerados. 

O posto de trabalho de Ponto Corrido classifica-se como um posto de trabalho aceitável, segundo 

o método de RULA, ao contrário dos métodos de SI e OCRA, que consideram o posto de trabalho 

de risco médio de LMERT, ou posto com tarefas associadas a LMERT. Segundo a avaliação pelo 

método ERPM, este posto de trabalho necessita ser investigado e alterado urgentemente. 

Nos postos de trabalho Corta-Cose e de Ponto Corrido considera-se que é importante investigar e 

alterar urgentemente, de acordo com o método ERPM e, segundo os métodos de SI e OCRA 

considera-se um posto de trabalho com tarefas associadas a LMERT. Apenas o método RULA 

considera este posto de trabalho como um posto a investigar. 

Os postos de trabalho de Dobra CC e Dobra SC, são classificados da mesma forma segundo os 

métodos RULA, SI e OCRA. O primeiro classifica estes postos como postos de trabalho a 

investigar, enquanto o método SI considera ambos os postos com presença de risco elevado de 

lesão e, por último, o método OCRA que classifica estes postos com risco médio de LMERT. 

Apenas o método ERPM considera os postos de trabalho diferentes quanto ao risco de lesão. 

O posto de Dobra CC é classificado como não recomendado, com necessidade de investigar e 

alterar urgentemente, enquanto o posto de Dobra SC é considerado como um posto de trabalho 

aceitável.  

 

Tabela 25: Resultados da aplicação dos métodos nos postos de trabalho do 1º turno. 

Amostra 1 

Posto de 
Trabalho 

RULA SI ERPM OCRA 

Revista 3 12 Tronco, Cabeça e Pescoço. D-30 / E - 22 

Ponto Corrido 2 6 Tronco, Cabeça, Pescoço e Joelhos. 16 

Corta-Cose 4 6 Tronco, Cabeça e Pescoço. 16 

Dobra CC 3 12 Cabeça e Pescoço 16 

Dobra SC 3 12 Cabeça, Pescoço e Tibiotársica. 16 
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Na Tabela 26, estão representados os níveis de risco de LMERT para cada posto de trabalho do 

2º turno, segundo as diferentes metodologias. O posto de Revista é classificado como um posto 

de trabalho aceitável segundo os métodos RULA e ERPM. Pelo contrário, os métodos SI e OCRA 

consideram este posto com risco elevado de LMERT. 

O posto de trabalho de Ponto Corrido é classificado como um posto de trabalho aceitável pelo 

método ERPM. Partindo da classificação RULA, este é um posto de trabalho a investigar e 

segundo os métodos SI e OCRA, este é um posto de trabalho de risco médio de lesão, com 

tarefas associadas a LMERT. 

O posto de trabalho Corta-Cose, tal como o Ponto Corrido classifica-se como um posto de 

trabalho aceitável pelo método ERPM. Neste, também o método RULA considera um posto de 

trabalho aceitável. Segundo os métodos SI e OCRA, este posto de trabalho apresenta um risco 

médio de lesão, composto com tarefas associadas a LMERT. 

Os postos de trabalho de Dobra CC e Dobra SC, são classificados da mesma forma segundo 

todos os métodos de avaliação utilizados. Os métodos de SI e ERPM consideram este posto de 

trabalho como não recomendado, com presença de risco elevado de LMERT. O método RULA 

considera estes postos como postos de trabalho a investigar e o método OCRA considera estes 

postos de trabalho com risco médio de lesão. 

 

Tabela 26: Resultados da aplicação dos métodos nos postos de trabalho do 2º turno. 

 

Considerando as classificações obtidas pelas metodologias de avaliação representadas nas 

Tabelas 25 e 26, é possível verificar que existem postos de trabalho com diferentes níveis de 

risco de LMERT nas diferentes amostras, comparando o mesmo método de avaliação do posto 

de trabalho. Por exemplo o método RULA classifica o posto de Ponto Corrido com cor verde, isto 

Amostra 2 

Posto de 
Trabalho 

RULA SI ERPM OCRA 

Revista 2 18 Ombros, Punhos e Tibiotársica. D-30 / E - 22 

Ponto Corrido 3 6 Ombros e Punhos. 16 

Corta-Cose 2 6 Ombros e Punhos. 16 

Dobra CC 3 12 Tronco e Ombros. 16 

Dobra SC 3 12 Tronco e Ombros. 16 
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é, posto de trabalho aceitável, no 1º turno. Já no 2º turno, este mesmo posto de trabalho é 

classificado com nível de risco de cor amarelo, ou seja, como posto de trabalho a investigar. 

A proposta de um plano de RPT considera os níveis de risco de cada posto de trabalho, fazendo 

com que todas as operadoras passem pelos postos com maior e menor risco de LMERT. Para a 

elaboração de um plano, foram tidos em conta os seguintes fatores:  

 Nível de risco do posto de trabalho, por exemplo, um posto com elevado risco de LMERT deve 

alternar com um posto de trabalho sem risco de lesão ou com risco menor. 

 Posturas solicitadas nos postos de trabalho, ou seja, podem seguir-se dois postos nos quais a 

posição de trabalho seja de pé, mas os movimentos e posturas requeridos sejam diferentes – 

apesar desta informação apenas estar disponível por observação direta do investigador. 

 Postura de trabalho assumida, resumindo-se nos presentes postos avaliados, às posições de 

sentado ou de pé, devendo estes alternarem de igual forma. 

 Exposição a níveis de ruído, quando superiores ao recomendado, com obrigatoriedade de uso 

de proteção auricular devem alternar com postos de trabalho onde o nível de exposição ao 

ruído seja regular. 

O plano de RPT apresentado nas Tabelas 27 e 28 tiveram em consideração os fatores referidos, 

de forma a maximizar os benefícios para os trabalhadores, tendo em conta as informações 

obtidas por cada um dos métodos utilizados.  

Assim, a Tabela 27 apresenta um possível plano de rotação para o 1º turno de trabalho. Existem 

outras possibilidades de elaborar outros planos de rotação. No entanto, se forem utilizados os 

mesmos critérios, as diferenças entre os planos não poderão ser muito significativas. A troca de 

postos de trabalho deve seguir a ordem apresentada pela seta, num sistema circular, isto é, 

chegado ao último local de trabalho reinicia no primeiro e assim sucessivamente. 
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Tabela 27: Exemplo de planos de rotação de postos de trabalho no 1º turno. 

 

Tal como para o 1º turno de trabalho, para o 2º turno propôs-se um sistema de rotação de 

postos de trabalho, para ser seguido conforme a seta indicativa na Tabela 28. A elaboração 

deste plano teve em conta os critérios referidos anteriormente. Na Tabela 28 apresentam-se, 

assim, os exemplos de rotação de postos de trabalho relativos ao 2º turno de trabalho 

 

Tabela 28: Exemplo de planos de rotação de postos de trabalho no 2º turno. 

 

Observando as propostas de planos de rotação presentes nas tabelas 27 e 28, e considerando 

especificamente os resultados dos métodos RULA e ERPM, verifica-se uma grande semelhança 

entre ambos. O método RULA analisa mais pormenorizadamente os membros superiores, 

enquanto o método ERPM apresenta critérios mais detalhados de avaliação postural, 

Amostra 1 

Rotação de Postos 
de Trabalho 

RULA SI ERPM OCRA 

 

-- Corta-Cose // Revista -- Ponto Corrido // Dobra CC 

// Dobra CC -- Ponto Corrido // Revista -- Corta-Cose 

-- Ponto Corrido // Dobra CC // Dobra SC Revista 

// Revista -- Corta-Cose -- Corta-Cose -- Ponto Corrido 

// Dobra SC // Dobra SC // Dobra CC // Dobra SC 

---   Posto de trabalho com posição de sentado. 
//  Posto de trabalho com posição de pé. 

Amostra 2 

Rotação de Postos 
de Trabalho 

RULA SI ERPM OCRA 

 

-- Ponto Corrido // Revista -- Corta-Cose // Dobra CC 

// Revista -- Ponto Corrido // Dobra SC -- Ponto Corrido 

// Dobra CC // Dobra CC -- Ponto Corrido // Revista 

-- Corta-Cose -- Corta-Cose // Dobra CC -- Corta-Cose 

// Dobra SC // Dobra SC // Revista // Dobra SC 

---   Posto de trabalho com posição de sentado. 
//  Posto de trabalho com posição de pé. 
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considerando quase todas as articulações do corpo. Portanto, o método RULA é mais redutor na 

análise, apesar de a tornar mais simples e fácil de implementar do que o método ERPM. Este, 

incluindo uma análise mais completa, considera os postos de trabalho avaliados com maior risco 

de lesão, comparativamente à análise efetuada pelo RULA, demonstrando-se como um método 

mais protetor do trabalhador. Assim, considera-se o RULA, um método de avaliação ajustado 

para uma primeira análise do posto de trabalho, através da qual se pode avaliar o risco de 

LMERT e intervir na (re)conceção deste. Após efetuadas as alterações necessárias, e a aplicação 

da reavaliação com o método RULA, recomenda-se uma avaliação mais detalhada do posto de 

trabalho, através do método ERPM, garantindo maior proteção dos trabalhadores. 

Apesar de classificações com níveis de risco distintos, para mesmo posto de trabalho, estes 

métodos conduzem à elaboração de planos de rotação semelhantes. 

Pela análise dos postos de trabalho sob o ponto de vista da MARZC, obtém-se a indicação dos 

níveis de risco específicos para cada zona corporal – Tabela 29. Esta metodologia apresenta 

informação mais detalhada relativamente aos postos de trabalho avaliados, essencialmente no 

que respeita aos níveis de risco de LMERT por área corporal. Na avaliação das várias zonas 

corporais, há a possibilidade de recorrer a critérios de análise de um segmento corporal 

específico. Considerando o grau pormenorizado de informação recolhida com a MARZC, torna-se 

possível objetivamente e mais rapidamente, adequar o posto de trabalho em causa. 

 

Tabela 29: Resultados da aplicação da MARZC nos postos de trabalho de ambos os turnos. 

MARZC 

Posto de 
Trabalho 

Revista Ponto Corrido Corta-Cose Dobra CC Dobra SC 

Amostra 1 

     

Amostra 2 
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Na elaboração de um plano de rotação de postos de trabalho, procedeu-se de modo que, a 

alternância dos postos, faça variar os níveis de risco para cada articulação envolvida. Ou, na 

impossibilidade de fazer alternar o nível de risco de LMERT para todas as zonas corporais, fazê-

lo para o maior número de áreas corporais, não prejudicando as mesmas áreas repetidamente. 

Há articulações que são, recorrentemente, classificadas com elevado risco de LMERT, não sendo 

possível diminuir o risco associado com a RPT, mas através de alterações mais ou menos 

profundas ao respetivo posto de trabalho. 

A Figura 9 apresenta uma proposta de um plano de RPT para ambos os turnos.  

 

 

Figura 9 – Diagramas representativos dos planos de rotação para ambos os turnos de trabalho.  

 

7.9. Elaboração de Programa de Ginástica Laboral 

Com a aplicação dos diferentes métodos de avaliação dos postos de trabalho, obteve-se a 

classificação do nível de risco de LMERT de cada posto. Com estes dados, foi possível 

estabelecer planos de rotação de postos de trabalho, assim como sugerir um programa de 

ginástica laboral a implementar em cada turno.  

Para a implementação de um programa de ginástica laboral, é necessária uma avaliação 

pormenorizada do posto de trabalho, quanto às posturas adotadas e aos movimentos 

requeridos, assim como informações acerca da queixa dos operadores. Estes dados são 

necessários para o estabelecimento de um programa preventivo adequado e personalizado. 

Os tradicionais métodos de avaliação fornecem informações dos postos de trabalho que não 

possibilitam diretamente a elaboração de um programa de GL. Seria necessário, desdobrar os 

valores obtidos do risco de LMERT, recuando nos processos de atribuição dos níveis de risco, 

para averiguar quais os movimentos ou tarefas mais lesivas. Assim sendo, com base nos 

Corta 
Cose 

Revista 

Dobra 
SC 

Ponto 
Corrido 

Dobra 
CC Revista 

Ponto 
Corrido 

Dobra 
SC 

Corta 
Cose 

Dobra 
CC 

Amostra 1 Amostra 2 
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resultados relativos aos métodos tradicionais aplicados, não é imediato o estabelecimento de um 

programa de GL.  

Considerando os resultados obtidos com a aplicação da MARZC – tabela 29 – é possível sugerir, 

quase instantaneamente, um programa de GL para cada turno de trabalho.  

No 1º turno de trabalho verifica-se um alto e muito alto risco de LMERT nas áreas do tronco e 

membros superiores. A avaliação dos body chart correspondente a cada posto de trabalho indica 

um maior risco de lesão ao nível da cervical, lombar, ombros, punhos e mãos, com referência de 

dor também ao nível dos cotovelos. Portanto, um plano de GL eficaz terá que incidir, 

principalmente nestas áreas corporais, quer como um programa de ginástica preparatória ou 

compensatória. O 2º turno de trabalho, à semelhança do 1º turno apresenta maior risco de 

incidência de LMERT no tronco e membros superiores. Em ambas as amostras há referência de 

risco na zona dos joelhos, especificamente nos postos de trabalho com posicionamento de pé 

durante o turno. Portanto, é extremamente importante incluir também este segmento corporal no 

programa de ginástica laboral considerado.  

Após estas indicações poderá aplicar-se um programa ajustado às necessidades destes postos 

de trabalho, diferenciado inclusive para cada turno de trabalho. 

 

8. CONCLUSÕES 

A prevenção da ocorrência de LMERT num local de trabalho exige o estudo, descrição e análise 

dos diversos riscos que levam ao aparecimento destas lesões. Para um conhecimento detalhado 

acerca das características de trabalho, torna-se necessário o estudo de cada posto de trabalho 

por técnicos especialistas na análise do movimento e postura corporal, e a avaliação dos dados 

colhidos junto dos trabalhadores (Serranheira, 2002). Estes dados serão, senão os mais 

importantes, os que maior informação nos permite obter em relação a um posto de trabalho. 

Cada trabalhador sente as suas dificuldades específicas propondo, frequentemente, alterações 

e/ou sugestões no sentido de maior adaptabilidade às suas próprias necessidades. 

Para além do posto de trabalho, das características individuais do trabalhador e das exigências 

impostas no decorrer do turno, existem ainda fatores organizacionais a ter em conta. Estes 

fatores influenciam a monitorização e a periodicidade da avaliação ergonómica dos postos de 

trabalho. Com estes, são também afetados os consequentes ajustes ou adaptações necessárias 

e a implementação de um sistema de controlo da saúde dos trabalhadores (Uva, 2006). 
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Partimos do objetivo primordial de reduzir, eliminar e controlar o risco de LMERT, considerando 

os custos associados e os benefícios, quer para a saúde dos trabalhadores quer na produção 

propriamente dita. A forma de avaliação do risco de lesão pode passar por diferentes 

metodologias, algumas delas utilizadas e comparadas no presente estudo. Através da análise 

dos resultados, podemos concluir que, aparentemente, existe ganho na eficácia decorrente da 

utilização da MARZC, no que toca à proposta de planos de RPT, e ao fornecimento de dados 

para a elaboração de programas de GL mais eficazes.  

Os resultados obtidos, através da utilização das metodologias tradicionais, como RULA, SI, OCRA 

e ERPM, divergem, quando aplicados no mesmo posto de trabalho e pelo mesmo avaliador. De 

entre estes quatro métodos, o que analisa um maior número de zonas anatómicas e com mais 

detalhe é o método ERPM, uma vez que discrimina, durante todo o processo de classificação, as 

várias áreas que analisa. Ainda assim, apresenta o resultado final como os restantes métodos, 

ou seja, de uma forma global para o posto de trabalho, classificando-o apenas como aceitável ou 

não aceitável. 

Procedendo à comparação dos resultados obtidos na MARZC com os body chart resultantes da 

sintomatologia dolorosa por parte dos trabalhadores, concluiu-se que a MARZC é, dos métodos 

utilizados, a que mais se aproxima da opinião dos trabalhadores, com semelhanças em todos os 

postos, acima dos 50%. Esta metodologia possibilita a perceção imediata das áreas corporais 

com maior risco de LMERT, identificando claramente os fatores e os níveis de risco associados. 

Deste modo, permite uma intervenção mais fácil e direcionada, no sentido de eliminar ou reduzir 

o risco.  

Existem duas formas de intervir na redução do risco. Por um lado, intervir no posto de trabalho, 

através de adaptações nos materiais, layout, equipamentos e ferramentas utilizadas, entre 

outros. Por outro lado, quando estas alterações não são suficientes, é possível intervir ao nível da 

RPT ou na implementação de programas de GL. 

A elaboração dos planos de rotação baseou-se nos resultados obtidos pelos diferentes métodos 

aplicados. Verificou-se que a MARZC é mais eficaz na elaboração de planos de RPT e na 

informação adicional para o estabelecimento de programas de GL, uma vez que: 

 A implementação da metodologia é mais simples e concisa, uma vez que não considera 

muitas variações, as pontuações a atribuir são simples e bem descriminadas. 

 A atribuição dos níveis de risco é simples, através de números inteiros. 
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 Os resultados são mais fáceis de analisar após realização do body chart respetivo, e a 

colocação de cores permite uma análise quase intuitiva. 

 Os resultados são mais específicos, uma vez que apresenta um nível de risco de LMERT para 

cada zona corporal, e portanto, mais detalhados. 

 Apresenta grande semelhança com as respostas dos trabalhadores, o que pode ser 

altamente benéfico para o recrutamento e colaboração dos trabalhadores nas ações de 

melhoria, na aceitação dos planos de RPT e na participação ativa nos programas de GL. 

 

Depreende-se, portanto, que a MARZC é mais eficaz no que toca à elaboração de planos de 

rotação de postos de trabalho. Esta conclusão poderia ser comprovada na prática, através da 

implementação do sistema de rotação, seguida de nova avaliação após um período 

experimental. 

A criação de um programa de GL, deve considerar a opinião dos trabalhadores no que respeita à 

sintomatologia de dor e às dificuldades apontadas por eles, no decorrer do turno de trabalho. 

Estas informações são passíveis de obter através de questionários, como o QNME, os quais 

demonstram ser pouco precisos. Ao contrário destes, os métodos observacionais revelam-se 

uma forma de avaliação precisa e segura. A MARZC apresenta resultados acima dos 50% de 

semelhança com as respostas facultadas pelos trabalhadores através do QNME. Portanto, 

considera-se a MARZC um método de análise observacional que vai ao encontro da 

sintomatologia de dor apresentada pelos trabalhadores no QNME.  

Para definir um programa de GL, é necessária uma avaliação presencial e uma descrição 

detalhada dos gestos mais utilizados. Esta informação deve ser confirmada, através da 

confrontação com as informações obtidas no processo de atribuição dos níveis de risco de cada 

método, especificamente. Com a utilização destes métodos tradicionais, a avaliação presencial 

dos gestos pode padecer de viés na interpretação por parte do investigador e, a sua 

confrontação com os resultados dos métodos, seria de difícil implementação, uma vez que 

tornar-se-ia necessário desdobrar todos os métodos, para analisar em que área corporal está a 

atribuição de um maior nível de risco. Portanto, por todas as vantagens referidas, verificou-se 

que a utilização da MARZC e a forma como apresenta os resultados, fornecem dados para se 

estabelecerem planos de rotação mais eficazes, específicos e passíveis de rápida 

implementação.  



PROCEDIMENTOS E METODOLOGIAS PARTE III 

 

 68 
 

No decorrer deste projeto foram denotadas algumas limitações. A primeira dificuldade deveu-se 

à exigência na definição das etapas a seguir, de forma consistente, e devidamente justificada 

com referências existentes. O trabalho de investigação realizado requer abertura no que respeita 

à compreensão dos dados que pretendem ser comparados e, portanto, grande exatidão na 

definição dos objetivos a alcançar e na metodologia a seguir. Esta intransigência na projeção da 

investigação advém da dificuldade de estabelecer uma metodologia robusta para possibilitar a 

comparação pretendida entre os vários métodos. Comparação esta que nasce, nomeadamente, 

da recente criação da MARZC. Esta comparação permitirá o início de estudos que possam 

comprovar a sua simplicidade e eficiência nos resultados que produz e na informação que 

acresce, tornando a metodologia mais ou menos atrativa.  

Uma das maiores dificuldades, que poderá ser melhorada numa investigação futura, está 

relacionada com a própria definição da metodologia adotada. Neste estudo, a metodologia 

proposta não se enquadra numa natureza experimental, descritiva ou mesmo explicativa, o que 

pode fragilizar a própria investigação. No entanto, foi realizada uma comparação entre os 

resultados obtidos pelos métodos e pelo questionário Nórdico Músculo-Esquelético. A inclusão 

deste elemento permite comparar os resultados obtidos por cada método com a indicação de 

sintomatologia dolorosa indicada pelos trabalhadores. A comparação efetuada revela-se 

pertinente na orientação e planeamento das intervenções necessárias. Esta demonstra ainda 

que, em todos os postos de trabalho existe uma percentagem de semelhança acima dos 50%, o 

que significa que os resultados obtidos entre ambos são muito semelhantes. 
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QUESTIONÁRIO NÓRDICO MÚSCULO-ESQUELÉTICO ANEXO 1 

 

 

  



ANEXOS PARTE V 

 

 77 
 

O presente questionário foi aplicado aos trabalhadores, sendo pedida a auto resposta. Este 

apresenta-se, assim, dirigido aos trabalhadores. 

 

QUESTIONÁRIO 

Este questionário pretende recolher informações sobre a sua sintomatologia músculo-esquelética 

ligada ao trabalho. 

Seja, POR FAVOR, o mais coerente possível nas suas respostas. 

 

Data do inquérito:____/____/2011 

Sexo (desenhe um círculo à volta da resposta correta):   

1 Feminino          2 Masculino 

Em que ano nasceu?......./......../……......... 

Qual o equipamento utilizado?..................................................................................................... 

Qual o turno? .............................................................................................................................. 

Há quantos anos e meses é que se encontra a exercer a sua atual atividade? 

.............. anos e …………. meses ou desde a data ………/…………/……..…….. 

Em média, quantas horas trabalha por semana?....................horas por semana. 

Qual o seu peso? …….………. Kg.   Qual a sua altura? ………………... cm. 

Qual o braço que utiliza frequentemente para trabalhar ou escrever? (desenhe um círculo à volta 

da resposta correta) 

1  Dextro (Direito)                2  Esquerdino/canhoto (Esquerdo) 

3  Ambidextro (Ambos os membros) 

 

Preencha a tabela seguinte, assinalando com uma cruz o quadrado correspondente ao seu 

estado de incómodo, fadiga ou dor, em função dos segmentos corporais considerados. No caso 

de sentir desconforto, diga qual a intensidade do mesmo, de acordo com a escala seguinte: 1-

Leve    2-Moderado    3-Intenso    4-Insuportável. 
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1 

Desconforto 

LEVE 

2 

Desconforto 

MODERADO 

3 

Desconforto 

INTENSO 

4 

Desconforto 

INSUPORTÁVEL 

 

Para responder por todos os operários Para responder apenas pelos operários que tenham 

problemas 

Teve algum problema durante os últimos 12 

meses (fadiga, desconforto ou dor) nos seguintes 

segmentos? 

Se sim, refira qual a sua intensidade, assinalando-

a com um círculo. 

Teve algum problema durante 

os últimos 7 dias? 

Nos últimos 12 meses teve 

impedido de realizar o seu 

trabalho normal devido a este 

problema? 

 

 

1 Coluna Cervical 

Não     Sim   

 

1   2 

3   4 

 

2 Coluna Cervical 

Não     Sim  

 

3 Coluna Cervical 

Não     Sim  

 

4 Ombros 

Não  Sim  No direito 

           Sim No esquerdo 

          Sim  Nos dois   

 

1   2 

3   4 

5 Ombros 

Não  Sim  No direito 

           Sim  No esquerdo 

           Sim  Nos dois 

6 Ombros 

Não     Sim  

 

7 Cotovelos 

Não  Sim  No direito 

           Sim No esquerdo 

           Sim  Nos dois 

 

1   2 

3   4 

8 Cotovelos 

Não  Sim  No direito 

           Sim  No esquerdo 

           Sim  Nos dois 

9 Cotovelos 

Não     Sim  

 

10 Punhos/mãos 

Não  Sim  No direito 

           Sim No esquerdo 

           Sim  Nos dois 

 

1   2 

3   4 

11 Punhos/mãos 

Não  Sim  No direito 

           Sim  No esquerdo 

           Sim  Nos dois 

12 Punhos/mãos 

Não     Sim  

 

13 Coluna Dorsal 

Não     Sim  
1   2 

3   4 

14 Coluna Dorsal 

Não     Sim  

15 Coluna Dorsal 

Não     Sim  
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16 Coluna Lombar 

Não     Sim  
1   2 

3   4 

17 Coluna Lombar 

Não     Sim     

18 Coluna Lombar 

Não     Sim  

 

19 Ancas/coxas 

Não     Sim  1   2 

3   4 

20 Ancas/coxas 

Não     Sim  

21 Ancas/coxas 

Não     Sim  

 

22 Pernas/joelhos 

Não     Sim  1   2 

3   4 

23 Pernas/joelhos 

Não     Sim  

24 Pernas/joelhos 

Não     Sim  

 

25 Tornozelos/pés 

Não     Sim  
1   2 

3   4 

26 Tornozelos/pés 

Não     Sim  

27 Tornozelos/pés 

Não     Sim  
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