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Resumo:
As iniciativas voltadas à Ergonomia já são amplamente aceitas e adotas no cenário organizacional. No
entanto, o nome está quase vinculado com trabalhos manuais, ao uso da força, à linha de produção,
assim sendo, muitas vezes, outros setores são ‘esquecidos’. O intuito dessa pesquisa, portanto,
apresenta-se na observação e avaliação dos colaboradores do setor administrativo de uma empresa no
Município de Pato Branco - PR, seguindo o método de avaliação de Couto, analisando os critérios a
serem mudados ou implantados na postura, bem como, as condições de trabalho desses colaboradores.
Foi possibilitado o aumento das melhorias através da elaboração de um manual de dicas ergonômicas
cedido à empresa, frente à realidade encontrada.
Palavras chave: Análise Ergonômica; Método Couto; Colaboradores do Escritório; Dicas
ergonômicas.

Ergonomic analysis with application of the Couto method and
elaboration of ergonomic tips: Case study of employees of the
company office located in the municipality of Pato Branco - PR

Abstract
Ergonomics initiatives are already widely accepted and adopted in the organizational scenario.
However, the name is almost linked to manual labor, to the use of force, to the production line, so
often other sectors are 'forgotten'. The purpose of this research, therefore, is to observe and evaluate
the employees of the administrative sector of a company in the Municipality of Pato Branco - PR,
following the method of evaluation of Couto, analyzing the criteria to be changed or implanted in the
posture, as well Such as the working conditions of these employees. It was possible to increase the
improvements through the elaboration of a manual of ergonomic tips given to the company, against
the reality found.
Key-words: Ergonomic Analysis; Couto method; Employees of the Office; Ergonomic tips.

1 Introdução
Em busca da sobrevivência frente a um mercado cada vez mais competitivo e acirrado, as
organizações atuais devem estar dispostas a executar suas tarefas com primor e assertividade,
da mesma maneira que a empresa em estudo deve estar disposta a aperfeiçoar seu
desempenho, sendo assim, uma das medidas de aumento de produtividade e qualidade, está na
solução dos problemas ergonômicos que apresenta em seu capital humano, melhorando o seu
ambiente de trabalho e satisfação de seus profissionais.
Dentro disso, evidencia-se a importância de medidas corretivas que sirvam como um alicerce
eficaz para serem obtidas consequências positivas e o êxito em suas metas. Destaca-se dessa
forma, em relação à importância do estudo, que este atua como um exercício de análises
críticas, agregando maiores conhecimentos na área pesquisada, sendo que a atenção à saúde e
prevenção dos riscos ergonômicos são temas cada vez mais relevantes.
Ressalta-se ainda que a saúde ocupacional ou profissional implica na soma de todos os
esforços para melhorar a saúde dos trabalhadores, tanto em seu ambiente de trabalho como na
comunidade. Dentro desse âmbito, Deliberato (2002) conclui que o objetivo básico é a
prevenção em todos os níveis, empregando todos os tipos de esforços e estratégias visando a
atingir a satisfação laboral plena do trabalhador.
Além disso, proporciona-se o ganho desta pesquisa ao passo em que sejam diagnosticadas e
avaliadas as potencialidades e limitações dessa empresa nesses aspectos em análise, portanto,
ao amenizar os riscos ergonômicos identificados será possível melhorar o gerenciamento e
desempenho da empresa em relação ao ambiente de trabalho de seus funcionários. Essa
empresa em análise pertence ao ramo de plástico injetado e disponibiliza de um ambiente de
trabalho parcialmente adequado aos seus colaboradores, podendo ser sugeridas alterações a
fim de evitar futuras doenças ocupacionais.
Dessa forma, é essencial a criação de um protocolo de ginástica laboral e de um manual de
dicas ergonômicas e posturais, sendo que este último foi elaborado pelos autores através dos
dados obtidos nesta pesquisa e entregue aos colaboradores dessa empresa, cujo propósito é o
aparecimento de benefícios com a sua aplicação juntamente com a prática de exercícios de
alongamento, aquecimento articular, relaxamento muscular, entre outros.
Assim, por meio das observações desse cenário, são diagnosticadas as situações que
necessitam mudanças, e posteriormente são propostas ações corretivas para os colaboradores
do escritório desta empresa. Como exemplo, pode-se citar que as atividades administrativas
do escritório devem ser analisadas em relação a possível repetitividade de ações em seus
membros superiores e/ou inferiores, assim como a importância do contato do pé ao chão no
posicionamento do colaborador sentado, a fim de evitar compensações posturais e futuras
queixas dolorosas.
É importante identificar ainda as posturas errôneas que os colaboradores do escritório utilizam
para se adaptarem ao ambiente de trabalho, assim como a forma que utilizam suas ferramentas
de trabalho no seu dia a dia, aproximando-as e redimensionando seu posicionamento para
serem usufruídas com maior facilidade e com uma postura ergonomicamente correta.
2 A ergonomia e os riscos ergonômicos
A ergonomia pode ser definida como a procura por condições laborais que possuam a tríade
conforto-segurança-eficiência dos colaboradores para a realização de suas tarefas
profissionais. A aplicação da ergonomia: “contribui para melhora da qualidade de vida do
trabalhador, o que consequentemente gera ganho em produtividade, pois com as condições
ideais, os riscos de acidentes e lesões são reduzidos” (POLITO, 2001, p.33).

A ergonomia procura apontar os agentes capazes de acarretar riscos ocupacionais; promover a
segurança durante a execução das atividades no ambiente de trabalho; minimizar ou eliminar
custos humanos sejam estes físicos ou emocionais; evitar adoção de vícios posturais; prevenir
a fadiga física e o estresse; promover a integridade do funcionário em seu posto de trabalho; e
ainda potencializar o desempenho da tarefa e o rendimento laboral (DELIBERATO, 2002).
Nesse contexto, podem-se mencionar os fatores do ambiente de trabalho relacionados ao
estresse como: níveis intensos de ruídos, iluminação inadequada, temperaturas extremas,
vibração, sendo influenciados fortemente pelo: tempo de exposição; concentração;
intensidade; natureza do risco; e, sensibilidade individual, os quais prejudicam uma adequada
ergonomia por parte do colaborador. Tais fatores do ambiente de trabalho ligados ao estresse
serão analisados dentro do método utilizado, o qual será exposto adiante.
Para o início da análise ergonômica, Deliberato (2002) menciona uma triagem dos
funcionários com posturas inadequadas com as avaliações, orientações sobre o correto
manuseio de acessórios, ajustes de cadeiras e bancadas, entre outros aspectos ergonômicos
apontados no decorrer desta pesquisa. Goedert e Machado (2007) destacam na ferramenta a
presença de elementos no ambiente laboral que oferecem riscos para os trabalhadores, sendo o
objeto de estudo deixar o ambiente salubre. Iida (1990) a posiciona como uma alternativa aos
malefícios das tarefas e, ainda, expõe os aspectos psicológicos da mesma.
Silva et al (2009) demonstra que todas as organizações deveriam contemplar iniciativas
ergonômicas, englobando todas as funções realizadas, visto a melhora nos indicadores
organizacionais trazido por ela. Portanto, entendem-se os benefícios podem ser alcançados
visto que a ergonomia está diretamente ligada à mitigação dos problemas, dos riscos e da
majoração do desempenho (BRASIL, 1990). Para este trabalho a ergonomia é uma ciência
que impacta inteiramente na saúde e segurança do trabalhador alterando, inclusive sua relação
com a organização, colegas, enfim, com o meio.
3 Método de Couto
Para atingir os objetivos propostos, a análise utilizou o método de Couto, o qual foi realizado
em colaboradores do escritório. Este método visa responder alguns critérios de avaliação de
como se encontra a posição da cadeira e da mesa de trabalho, suporte do teclado, apoio para
os pés, porta-documentos, teclado, monitor de vídeo, gabinete e CPU, notebook e acessório
para o seu uso, interação e layout, sistema de trabalho, iluminação do ambiente ocupado por
cada colaborador. Esses critérios são divididos em uma série de perguntas que devem ser
respondidas com sim ou não, sendo cada questão avaliada em 0 ou 1. Ora a resposta
afirmativa é a melhor opção, em outras o valor é atribuído à negação. Portanto, quanto maior
a pontuação, melhor o colaborador está posicionado e melhor estão suas condições de
trabalho, já quanto menor a pontuação, pior está a sua posição e suas condições de trabalho.
Também se visou propor melhorias para cada “não” respondido no questionário.
A análise final deste modelo de Couto corresponde da seguinte forma: 91 a 100% dos pontos
significam condição ergonômica excelente; 71 a 90% dos pontos significam boa condição
ergonômica; 51 a 70% dos pontos significam condição ergonômica razoável; 31 a 50% dos
pontos significam condição ergonômica ruim; e menos que 31% dos pontos significam
condição ergonômica péssima.
Para a coleta dos dados, fez-se uso da abordagem quantitativa, devido ao uso de porcentagem
para caracterizar o resultado obtido pelo método de Couto, explicado acima. Entretanto, a
abordagem principal utilizada para análise dos dados é qualitativa, a fim de coletar
informações e analisar as culturas, crenças, diferenças dos seres humanos, como se vivem,
qualidade de vida social, permitindo o conhecimento de ações ainda desconhecidas em

diferentes grupos, sendo usado também para delimitar novas hipóteses e novos indicadores,
com novos resultados (MINAYO, 2010). Para Flick (2009, p. 16) a “pesquisa qualitativa é
uma atividade situada que posiciona o observador no mundo”, assim o pesquisador avalia as
atividades em seu contexto natural, buscando entender e/ou interpretar, cada situação em um
contexto de aprendizagem e sentimento.
A presente pesquisa utilizou como amostra a população total do universo deste estudo,
correspondendo aos cinco colaboradores necessários ao setor administrativo da empresa,
contudo os resultados são amplamente avaliados e contemplam uma série de análises sobre os
mesmos. Com o intuito de responder o objetivo deste estudo é necessário diagnóstico
situacional da empresa em relação a sua análise ergonômica, a fim de realizar o levantamento
das informações necessárias para a compreensão da situação enfrentada por esses
colaboradores do escritório e por consequência facilitar a elaboração de mudanças posturais,
objetivando a redução dos riscos ergonômicos e da melhoria da qualidade do ambiente de
trabalho desses trabalhadores do setor administrativo.
Após a realização da análise ergonômica pelo método de Couto foi disponibilizado um
manual de dicas ergonômicas e posturais para darem continuidade aos mesmos, o qual é
exposto adiante. A elaboração do manual ergonômico postural utilizou como base o disposto
na NR17 e nos próprios itens que compõem o checklist da análise ergonômica de Hudson
Couto (1995).
4 Análise ergonômica pelo método de Couto
Após a identificação dos riscos ergonômicos por meio da aplicação do método de Couto foi
possível realizar uma análise ergonômica dos funcionários do escritório, de modo a propor
melhorias para solucionar cada item considerado como risco ergonômico para os cinco
colaboradores do escritório. A seguir serão apresentados os riscos ergonômicos identificados
na análise ergonômica do autor Couto, juntamente com as suas possíveis soluções. Para as
análises dos colaboradores individualmente, estes são numerados como colaborador 1 até o
colaborador 5, a fim de preservar suas identidades.
Os quadros apresentados procuram facilitar a visualização dos dados encontrados na empresa
e contemplam os resultados globais, segundo o método Couto, seguindo itens analisados na
pesquisa. Tais resultados a seguir foram entregues a empresa individualmente para que os
colaboradores possuíssem conhecimento dos seus resultados e adotassem as medidas
corretivas sugeridas.
Avaliações

Colaboradores
1

2

3

4

5

Estofada com espessura e maciez adequadas
Tecido da cadeira permite transpiração
Altura regulável e acionamento fácil do mecanismo de regulagem

Sim
Não
Sim

Sim Sim Sim Não
Sim Não Sim Sim
Sim Sim Sim Sim

A altura máxima da cadeira é compatível com pessoas mais altas ou
mais baixas usando-a no nível mais elevado

Sim

Sim Sim Sim Sim

Largura da cadeira confortável
Assento horizontal ou discreta inclinação para trás

Sim
Sim

Sim Sim Sim Sim
Sim Sim Sim Sim

Assento de forma plana
Borda anterior do assento arredondada
Apoio dorsal com regulagem da inclinação
Apoio dorsal fornece um suporte firme
Forma do apoio acompanhando as curvaturas normais da coluna
Regulagem da altura do apoio dorsal: existe e é de fácil utilização

Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Não

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Espaço para acomodação das nádegas
Giratória
Rodízios não muito duro nem muito leves
Os braços da cadeira são de altura regulável e a regulagem é fácil

Sim
Sim
Sim
Não

Sim
Sim
Sim
Sim

Os braços da cadeira prejudicam a aproximação do trabalhador até seu
posto de trabalho

Não

Não Não Não Não

Algum outro mecanismo de conforto e que seja facilmente utilizável?

Não

Não Não Não Sim

Os mecanismos de regulagem de altura de inclinação e da altura do
apoio dorsal estão funcionando bem

Não

Sim Sim Sim Sim

Soma dos pontos

13

18

Sim
Sim
Sim
Sim

17

Sim
Sim
Sim
Sim

18

Sim
Sim
Sim
Sim

18

Quadro 1 - Avaliação da Cadeira

Para os colaboradores que apresentaram cadeira inadequada, recomenda-se trocá-la por um
modelo que possua os critérios ergonômicos analisados. Vale citar que a empresa possuía
cadeira ergonomicamente correta ao colaborador 1, o qual preferia utilizar a cadeira
ergonomicamente errada. Assim que foi realizada a análise deste colaborador, sugeriu-se a
troca da cadeira em uma das visitas realizadas. Desta forma, é importante relatar que a
empresa realizou a troca da cadeira, com o aceite do colaborador graças às recomendações
recebidas pelo presente estudo. Ou seja, após a análise ergonômica realizada foi trocada a sua
antiga cadeira, possibilitando atualmente, com uma nova cadeira, ajustar o assento, o apoio de
braço e o encosto dorsal para regular a altura correta e ideal para o mesmo.
Os colaboradores 1 e 3 possuem cadeiras em que o tecido da cadeira não permite transpiração,
enquanto o colaborador 5 faz-se a ressalva de que a cadeira atual não é estofada, não
possuindo assim a espessura e a maciez adequada para o colaborador em questão. Contudo, é
ressaltado que além de possuir os critérios e requisitos necessários para uma excelente
posição ergonômica, a cadeira utilizada possui outros mecanismos de conforto e que são
facilmente utilizáveis, tais como: apoio cervical e apoio do cotovelo giratório.
Os colaboradores 2 e 3 devem cuidar a aproximação excessiva do colaborador à sua mesa de
trabalho, inutilizando o apoio de braço. Para isso deve-se elevar o apoio do braço para ficar na
mesma altura que o seu cotovelo (ângulo de 90 graus) e também se deve trazer o teclado mais
próximo à borda da mesa, o qual atualmente se encontra muito afastado do colaborador. Sobre
esse item do checklist, o colaborador 5 também deve utilizar o apoio do braço e adquirir apoio
do punho, visto que 5 não apoia o antebraço, pois o posiciona mais abaixo que o punho, que
por sua vez está apoiado na mesa. Este colaborador deve elevar a altura do apoio do braço
para manter o antebraço e punho alinhados. Assim como não deve dobrar o punho para digitar
no teclado, deixando as mãos em linha reta (posição neutra- sem dobrar o punho) em relação
ao teclado e mouse, formando um ângulo de 90 graus.
O colaborador 4, ainda, não mantém o antebraço, punho e mãos em linha reta (é preciso
deixá-los em uma posição neutra - sem dobrar o punho em relação ao teclado e mouse para
formar um ângulo de 90 graus). Além de cruzar as pernas ao permanecer sentado e não
manter a cabeça e pescoço em posição reta, inclinando-os para frente. Já o colaborador 5
possui apoio cervical que facilita a posição da cabeça e pescoço, contudo em relação aos seus
membros inferiores também senta erroneamente, pois posiciona as suas pernas abaixo do
assento, em um ângulo menor que 90 graus.
Avaliações

Colaboradores
1

2

3

4

5

Altura, distância e ângulo podem ser ajustados
O ajuste é feito com facilidade
Permite boa retenção ou fixação do documento
Previne vibrações

Sim
Sim
Sim
Não

Não
Não
Sim
Sim

Possui o espaço suficiente para o tipo de documento de que
normalmente o trabalhador faz uso

Sim

Sim Sim Sim Sim

Permite que o usuário o coloque na posição mais próxima possível do
ângulo de visão da tela e que possa ser usado nessa posição

Sim

Não Não Não Não

Soma dos pontos

5

3

Não
Não
Sim
Sim

3

Não
Não
Sim
Sim

3

Não
Não
Sim
Sim

3

Quadro 2 - Avaliação Porta-Documentos

Sobre o porta-documentos dos colaboradores 2, 3, 4 e 5, deve-se ressaltar que sua altura,
distância e ângulo não podem ser ajustados. Esse ajuste não pode ser feito com facilidade por
ser um móvel grande e apoiado no chão. O porta-documentos não permite que o usuário o
coloque na posição mais próxima possível do ângulo de visão da tela, não sendo possível ser
usado nessa posição devido às características desses móveis como já descrito. Como solução,
propõe-se utilizar com maior frequência um porta-documentos móvel/portátil em cima da
mesa, substituindo o uso do atual porta-documentos sempre que for possível, evitando torções
excessivas para realizar suas tarefas que necessitem dos documentos físicos alocados nesse
porta-documentos.
Colaboradores

Avaliações

1

2

3

4

5

É o tipo de móvel mais adequado para a função exercida
Dimensões apropriadas
Altura apropriada
Permite regulagem de altura

Sim
Sim
Sim
Não

Sim
Sim
Sim
Não

Sim
Sim
Sim
Não

Sim
Sim
Sim
Não

Sim
Sim
Sim
Não

Borda anterior arredondada
Material não reflexivo / Cor adequada para não refletir
Espaço para as pernas suficientemente alto, largo e profundo?
Facilidade para a pessoa entrar e sair no posto de trabalho?

Sim
Sim
Sim
Não

Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim

Não
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim

Permite o posicionamento do monitor de vídeo mais para frente ou
mais para trás e esse ajuste pode ser feito facilmente

Sim

Sim Sim Sim Sim

Possui algum espaço para que o trabalhador guarde algum objeto
pessoal

Sim

Sim Sim Sim Sim

Os fios ficam organizados adequadamente, não interferindo na área de
trabalho

Não

Sim Sim Sim Sim

Algum outro mecanismo de conforto e que seja facilmente utilizável?

Não

Não Não Não Não

Soma dos pontos

8

10

10

9

10

Quadro 3 - Avaliação Mesa de trabalho

Deve-se verificar a real necessidade da troca da mesa de trabalho por uma com altura
regulável para o colaborador 1 e 2 (ambos dividem a mesma mesa de trabalho), visto que esta
mesa de trabalho não permite regulagem de altura para pessoas muito altas ou baixas, não
podendo ajustá-la à altura ideal desses colaboradores, contudo é necessário levar em
consideração a opinião dos próprios colaboradores se a altura da mesa está adequada para os
dois.
Ainda para o colaborador 1, propõem-se adequar os fios para que não interfira na área de
trabalho, além disso, a facilidade para este colaborador entrar e sair do seu posto de trabalho é

levemente complicada pela mesa ser lateral, podendo atrapalhar o colaborador ao se mover no
seu local de trabalho, abrir gavetas, consultar documentos, entre outros. Contrapondo a
situação do colaborador 2, o qual deve-se ressaltar como ponto positivo que a colaboradora
retira todas as interferências que possam prejudicar o posicionamento do seu corpo como a
caixa de lixo e CPU sob a mesa, dessa forma, o espaço abaixo da área de trabalho encontra-se
totalmente desobstruído.
O colaborador 4 apresenta uma mesa de trabalho, cuja borda anterior da mesa de trabalho não
é arredondada (quina viva). Quando possível, deve-se realizar a troca da mesa de trabalho por
outra com a borda anterior arredondada (sem quina viva) e com altura regulável, recomendase ainda elevar o gabinete para um dos cantos da mesa de trabalho, de forma que não ocupe
espaço excessivo e não transmita calor radiante para o corpo do trabalhador. Além disso, esse
é o único colaborador que em certos momentos há necessidade da colaboradora trabalhar em
contração estática do tronco, visto que auxilia na linha de produção durante a seleção de
peças.
Colaboradores

Avaliações

1

2

3

4

5

Largura suficiente
Altura regulável ou modelos com alturas diferentes disponíveis
Inclinação ajustável
Pode ser movido para frente ou para trás no piso

Não
Não
Não
Não

Não
Não
Não
Não

Não
Não
Não
Não

Não
Não
Não
Não

Não
Não
Não
Não

Desliza facilmente no piso

Sim

Sim Sim Sim Sim

Soma dos pontos

0

0

0

0

0

Quadro 4 - Avaliação Apoio para os pés

Um item de grande relevância é sobre o apoio/descanso para os pés, o qual pesou
desfavoravelmente cinco pontos na avaliação de cada colaborador, pois nenhum destes o
possui. Deve-se investir e adquirir um suporte com largura suficiente, altura regulável,
inclinação ajustável, que possa ser movido para frente ou para trás no piso e que não deslize
facilmente no piso.
Colaboradores

Avaliações

1

2

3

4

5

É macio
As teclas têm dimensões adequadas
As teclas têm forma côncava, permitindo o encaixe do dedo?

Sim
Sim
Não

Sim Sim Sim Sim
Sim Sim Sim Sim
Sim Sim Sim Sim

Tem mecanismo de inclinação?

Não

Sim Sim Sim Sim

Soma dos pontos

2

4

4

4

4

Quadro 5 - Avaliação Teclado

Para o colaborador 1 também deve-se adquirir teclado a parte/separado do notebook, que
fique ao mesmo nível do punho e inclinado, pois as teclas do seu notebook não tem forma
côncava, impedindo o encaixe do dedo, além de que o teclado não tem mecanismo de
inclinação por ser de notebook. Vale salientar ainda que ele, deve adquirir um suporte para
elevar a tela do equipamento até a altura dos olhos, um teclado externo e um mouse externo.
Como as teclas não possuem forma côncava, impedindo o encaixe dos dedos é necessário
novamente um teclado externo com forma côncava para os dedos encaixarem-se. Ainda sobre
o teclado, o atual não tem inclinação, sendo necessário um novo que consiga elevar as teclas
mais distantes do corpo do usuário.

Colaboradores

Avaliações

1

2

3

4

5

Está localizado na frente do trabalhador
Sua altura está adequada

Sim
Não

Sim Sim Sim Sim
Não Não Não Não

Há mecanismo de regulagem de altura e este ajuste pode ser feito
facilmente

Não

Não Não Não Sim

Pode ser inclinado e este ajuste pode ser feito facilmente

Sim

Sim Sim Não Sim

Tem controle de brilho e de contraste dos caracteres?
Há tremores na tela?
A imagem permanece claramente definida a culminância máxima

Sim
Sim
Sim

Sim Sim Sim Sim
Não Sim Não Sim
Sim Sim Sim Sim

É fosco

Não

Sim Sim Sim Sim

Soma dos pontos

4

6

5

5

6

Quadro 6 - Avaliação Monitor

Todos os colaboradores precisam adequar a altura do monitor de vídeo, pois através de um
suporte deve-se elevar a altura do notebook ao nível da visão do colaborador e numa distância
de 45 a 70 cm. Sobre a avaliação da ‘Interação e Layout’, a empresa precisa ajustar as
tomadas na altura de 75 cm para os colaboradores ligarem os equipamentos elétricos
(atualmente as tomadas perto deste colaborador podem ser utilizadas por meio de uma régua
ao chão ou encontram-se em uma altura aproximada de 40 cm). É sugerido à empresa adquiri
um headset para os colaboradores utilizarem nos momentos de realizar ligações para o contato
com fornecedores, consumidores e outros.
Colaboradores

Avaliações

1

2

3

4

5

Toma espaço excessivo no posto de trabalho
Transmite calor radiante para o corpo do trabalhador

Sim
Sim

Não Não Não Não
Não Não Não Não

Gera nível excessivo de ruído

Não

Não Não Não Não

Soma dos pontos

1

3

3

3

3

Quadro 7 - Avaliação CPU
Colaboradores

Avaliações

1

2

3

4

5

Há disponibilidade de um suporte para elevar a tela do equipamento
até a altura dos olhos, um teclado externo e um mouse externo

Sim

-

-

-

-

É leve (menos que 2,0 Kg)

Sim

-

-

-

-

O teclado mais frequentemente utilizado (do notebook ou o auxiliar)
possui teclas em separado para função de PgUp, PgDn, Home e End

Sim

-

-

-

-

O teclado do notebook possui a mesma configuração do teclado do
desktop

Não

-

-

-

-

As teclas tem dimensão semelhante as dos teclados de desktop?
As teclas tem forma côncava permitindo o encaixe dos dedos

Sim
Sim

-

-

-

-

O teclado tem inclinação (de forma que as teclas mais distantes do
corpo do usuário fiquem ligeiramente mais elevadas)

Sim

-

-

-

-

A tela tem dimensão de 14 polegadas ou mais
A tela é fosca

Não
Sim

-

-

-

-

Tem dispositivos para inserção de vários tipos de mídia disponíveis

Sim

-

-

-

-

Soma dos pontos

8
Quadro 8 - Avaliação Notebook

Vale mencionar como ponto positivo para o colaborador 5, o uso de um notebook interligado
ao seu computador, que serve para usar quando necessário algum dispositivo complementar,
facilita-se assim o acesso aos respectivos pontos de conexão pelas entradas do notebook,
evitando que o colaborador adquira uma postura de inclinação e torção do seu dorso para
inserir pen drives, por exemplo.
Colaboradores

Avaliações

1

2

3

4

5

Iluminação entre 450 –550 lux?

Sim

Sim Sim Sim Sim

Para pessoas com mais de 45 anos está disponível iluminação
suplementar?

Sim

Sim Sim Sim Não

A visão do trabalhador está livre de reflexos

Não

Sim Sim Sim Não

Estão todas as fontes de deslumbramento fora do campo de visão do
operador?

Não

Sim Sim Sim Não

Estão os postos de trabalho posicionados de lado para as janelas?
Caso contrário, as janelas têm persianas?
O brilho do piso é baixo?

Sim
Sim
Sim

Sim Sim Sim Sim
Sim Sim Sim Sim
Sim Sim Sim Sim

A legibilidade do documento é satisfatória?

Sim

Sim Sim Sim Sim

Soma dos pontos

6

8

8

8

5

Quadro 9 - Avaliação Iluminação

A iluminação do ambiente está adequada, visto que se investiu em lâmpadas tubulares de
LED com duas dessas lâmpadas tubulares em cada local, sendo que o LED não produz
radiações como as lâmpadas fluorescentes. Ademais, por mais que imperceptíveis, a luz
advinda dessas lâmpadas (fluorescentes ou LED) iluminam em intervalos de tempo. Assim,
pela razão do olho humano ser incapaz de enxergar essa alternância tão rápida de acendeapaga, ao se usar apenas uma lâmpada tubular irá ocasionar cefaleia nos colaboradores,
entretanto como a empresa utiliza duas lâmpadas tubulares em cada local iluminado, estas
irão vibrar de modo que a iluminação possa ser considera contínua e não ocasione dor de
cabeça nos seus funcionários.
O colaborador 5 ainda apresente uma visão no ambiente de trabalho que não está livre de
reflexos, devido ao brilho da tela do seu notebook interligado ser uma fonte de
deslumbramento. Ademais, como o colaborador possui 49 anos, este deveria fazer uso de
iluminação suplementar, a qual é recomendada para pessoas com mais de 45 anos.
Recomenda-se principalmente a disponibilidade de uma iluminação suplementar a este
colaborador assim como é recomendado realizar uma tentativa de livrar a tela do notebook
interligado do campo de visão do colaborador, devido aos reflexos deste material brilhoso.
Avaliações

Colaboradores
1

2

3

4

5

Caso o trabalho envolva uso somente de computador, existe pausa bem
estabelecida de 10 minutos a cada 50 minutos trabalhados?

Sim

Sim Sim Sim Não

No caso de digitação, o número médio de toques é menor que 8.000
por hora? Ou no caso de ser maior que 8.000 por hora, há pausas de
compensação bem definidas?

Sim

Sim Sim Sim Sim

Há pausa de 10 minutos a cada duas horas trabalhadas? Ou verifica-se
a possibilidade real de as pessoas terem um tempo de descanso de
aproximadamente 10 minutos a cada duas horas trabalhadas?

Sim

Sim Sim Sim Não

O software utilizado funciona bem?

Sim

Sim Sim Sim Sim

Soma dos pontos

4

4

4

4

2

Quadro 10 - Avaliação sistema de trabalho

O colaborador 5 possui tarefas que envolvem demasiadamente o uso de computador,
entretanto não existe pausa bem estabelecida de 10 minutos a cada hora trabalhada. Da mesma
maneira como não há pausa de 15 minutos a cada quatro horas seguidas que são trabalhadas.
Apesar do alto nível do cargo que possui, mesmo assim devem-se estabelecer pausas bem
definidas para um breve tempo de descanso.
Colaboradores

Avaliações

1

2

3

4

5

Está o trabalhador na posição correta em relação ao tipo de função e ao
layout da sala?

Não

Não Não Não Não

Há uma área mínima de 6 metros quadrados por pessoa?
O local de trabalho permite boa concentração?

Sim
Não

Sim Sim Sim Sim
Não Não Não Não

Quando necessário ligar algum equipamento elétrico, as tomadas estão
em altura de 75 cm?

Não

Não Não Não Não

Quando necessário usar algum dispositivo complementar, o acesso aos
respectivos pontos de conexão no corpo do computador é fácil?

Sim

Não Não Não Sim

Há algum fator que leve à necessidade de se trabalhar em contração
estática do tronco?

Não

Não Não Sim Não

No caso de necessidade de consultar o terminal enquanto atende ao
telefone, um equipamento tipo headset está sempre disponível? Em
número suficiente?

Não

Não Não Não Não

Há interferências que prejudicam o posicionamento do corpo – por
exemplo, estabilizadores, caixas de lixo, caixas e outros materiais
debaixo da mesa? CPUs?

Não

Não Não Não Não

O sistema de trabalho permite que o usuário alterne sua postura de
modo a ficar de pé ocasionalmente?

Sim

Sim Sim Sim Sim

O clima é adequado (temperatura efetiva entre 20ºC e 23ºC)?

Sim

Sim Sim Sim Sim

O nível sonoro é apropriado (menor que 65 dB)?

Sim

Sim Sim Sim Sim

Soma dos pontos

7

6

6

5

7

Quadro 11 - Avaliação Layout

Sobre colaboradores 2, 3 e 4, quando necessário usar algum dispositivo complementar, o
acesso aos respectivos pontos de conexão no corpo do computador não é fácil, colaborador
adquiri uma postura de inclinação e torção do seu dorso. Deve-se facilitar o acesso às pontes
de conexão no gabinete do computador para usar dispositivos complementares, recomenda-se
elevar o gabinete para um dos cantos da mesa de trabalho, de forma que não ocupe espaço
excessivo e não transmita calor radiante para o corpo do trabalhador.
Colaboradores
1
Total de pontos
Total de pontos Avaliados
Porcentagem

2

3

58
62
60
90
80
80
64,44%
77,50% 75,00%
Quadro 12 – Resultado Avaliação

4

5

59
80
73,75%

58
80
72,50%

Portanto, pelo Quadro 12 percebe-se uma nítida diferença entre as situações ergonômicas que se
encontram os demais funcionários para o colaborador 1, o pior resultado. O destaque positivo fica para
o colaborador 2 que com o melhor resultado demonstra preocupação com a saúde e possivelmente não
virá a enfrentar problemas desencadeados por estas variáveis.

5 Manual de Dicas Ergonômicas
É proposta a adoção das seguintes orientações para alterar a postura sentada, as quais foram elaboradas com base
no checklist do método de Hudson Couto e Norma Regulamentadora 17 (NR 17) - Ergonomia: Anexo II Trabalho em Teleatendimento/Telemarketing:
- Alinhar o seu quadril para permanecer o mais para trás possível no assento da cadeira, mantendo um espaço
entre o joelho e a extremidade final desta cadeira, de modo que forme um ângulo de 90 graus para a posição
dos joelhos e para seu quadril;
- As pernas devem estar posicionadas em um ângulo de 90 a 110 graus, com espaço entre elas e a parte
superior da mesa;
- Os joelhos devem estar discretamente abaixo do quadril, assim como sua patela deve estar acima do assento
da cadeira, ou seja, altura do seu assento deve encontrar-se abaixo da sua patela;
- Manter o antebraço, punho e mãos em linha reta (posição neutra, ou seja, sem dobrar o punho) em relação
ao teclado e mouse, formando um ângulo de 90 graus alinhados com o seu antebraço;
- Permanecer com a cabeça e pescoço em posição reta, ombros e braços relaxados;
- Posicionar o cotovelo junto ao corpo e levemente inclinado. Além de manter os ombros e quadris alinhados.
- Pés devem estar apoiados diretamente ao solo ou é necessário adquirir um descanso (apoio) para os pés,
especialmente quando não se alcança o chão totalmente, permanecendo na ponta dos pés ou até mesmo
cruzando as pernas. Deve-se, portanto, investir em um apoio/suporte para os pés, visto que não alcançar os
pés no solo são prejudiciais à saúde!
- Deve-se utilizar o apoio do braço e apoio do punho e utilizar o teclado sempre inclinado para se aproximar
das teclas mais afastadas e ficar o mais perto possível da borda da mesa de trabalho.
- Adequar a altura do monitor de vídeo de modo que o topo do monitor deve estar ao nível dos olhos, sendo
que através de um suporte pode-se elevar a altura do monitor ao mesmo nível da visão do colaborador e em
uma distância de 45 a 70 cm do mesmo. É possível utilizar a distância do próprio braço até a tela do monitor
para ajustar essa distância.
- Regular o brilho e contraste do monitor. Também é necessário incliná-lo para evitar reflexos, sendo que o
material fosco é o ideal por ser antirreflexo. Acentua-se, assim, que a visão do colaborador deve estar livre de
reflexos, devido ao fato que o material brilhoso pode ser fonte de deslumbramento, turvando a visão pelo
excesso de luminosidade.
Use um teclado com teclas macias e com forma côncava, permitindo o encaixe dos dedos. O teclado deve
estar posicionado diretamente a sua frente! Utilize sempre a inclinação do seu teclado, assim as teclas mais
distantes serão alcançadas mais facilmente. É importante também que o mouse esteja próximo ao teclado e no
mesmo nível!
- Quando ocorrer o uso do notebook, este equipamento deve ser posicionado em um suporte de modo que se
aloje na altura da visão do usuário! Assim, faz-se consequentemente necessário o uso de um teclado separado
do notebook para que fique no nível do seu antebraço e punho! Além disso, o mouse deve estar próximo e no
mesmo nível desse teclado utilizado a parte, inutilizando assim, o teclado acoplado ao notebook.
- A mesa de trabalho deve estar em uma altura adequada para os membros inferiores de cada colaborador e
não deve possuir quina viva.
- Cuidar a aproximação excessiva do colaborador à sua mesa de trabalho, pois acarreta na inutilização do
apoio de braço. Para isso deve-se elevar o apoio de braço para ficar na mesma altura que o seu cotovelo
(ângulo de 90 graus) e também se deve trazer o teclado mais próximo à borda da mesa. É importante utilizar
o apoio de braço/cotovelo e o do punho, pois isso ajudará a deixá-lo na posição neutra.
- É necessária uma cadeira com encosto ajustável para as costas, pois após adaptá-lo, este servirá de suporte
para a curvatura da coluna e também lembrará a necessidade de adotar uma posição ereta de 90 graus; a
cadeira deve ser giratória para evitar torções exageradas no momento de realizar as tarefas laborais, como
atender ao telefone ou abrir uma gaveta no porta-documentos; o assento da cadeira deve ser ajustável para
regular a altura correta e ideal para cada colaborador, além disso, deve possuir os critérios e requisitos
básicos de apoios, regulagens e outros mecanismos de conforto e de cuidados posturais.
- Preferir ambientes neutros, com superfícies não refletoras e com pouco ruído para que seja possível a
concentração dos colaboradores.
- O espaço abaixo e ao redor da área de trabalho deve ser desobstruído, neste caso, o colaborador deve retirar
os fios que atrapalham o seu deslocamento e retirar as lixeiras embaixo de sua mesa de trabalho!
- O ideal para trabalhadores do escritório é realizar pausas de 10 minutos a cada hora de trabalho, a fim de
prevenir doenças ocupacionais, promover, respeitar e estimular o bem-estar do próprio corpo!
- Utilizar protetor solar, pois mesmo dentro do escritório é necessário proteger-se da radiação. A luz solar
atravessa as janelas e a luz artificial de lâmpadas fluorescentes emitem os mesmos raios que o sol!
Quadro 13 – Manual de dicas ergonômicas

Todas essas dicas ergonômicas irão prevenir e possivelmente evitar as consequências comuns
de uma postura errônea, como: cefaleias, fadiga visual, olhos ressecados, torcicolo, ombros
tensos e arcados, lombalgia, câimbra nos dedos, patologias nos cotovelos, veias varicosas e
edema em membros inferiores. Por essa razão, recomenda-se a adoção desse manual,
corrigindo a postura dos colaboradores quando e se necessário.
6 Considerações Finais
Ressalta-se também que através do método de Couto observou-se que todos os colaboradores
desta empresa não estão ergonomicamente corretos, em relação a diversos aspectos devido à
má postura dos mesmos, assim como a forma de uso dos materiais de trabalho, por exemplo,
com a altura inadequada dos seus monitores, a falta de uso do apoio de braço, a falta de um
suporte para os pés, entre os outros já mencionados anteriormente. Vale relembrar que uma
das mudanças já ocorridas foi a troca da cadeira do colaborador 1 que estava totalmente fora
dos padrões ergonomicamente corretos, prejudicando a sua postura.
Assim, por meio deste trabalho foram identificadas as necessidades de correção postural dos
profissionais do escritório, os quais poderão se autocorrigir por meio da realização das
medidas propostas e do uso do manual de dicas ergonômicas apresentadas por esta pesquisa.
As dicas posturais cedidas foram elaboradas para que sejam práticas adotadas como hábito, de
modo contínuo e constante no seu dia a dia do ambiente de trabalho. Dessa maneira, a entrega
das dicas ergonômicas e posturais possibilitará a continuidade e intensificarão as melhorias
sugeridas para cada colaborador, através da análise ergonômica aplicada.
Enfim, o estudo buscou privilegiar o bem-estar, a saúde física, mental e emocional desses
colaboradores, por meio da análise ergonômica realizada, juntamente com as melhorias
sugeridas e pelo “Manual de Dicas Ergonômicas”, personalizado para a presente indústria, o
qual pode ser também generalizado nos demais ambientes de trabalho e utilizado pelas
diversas empresas que necessitam de tais cuidados.
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