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Resumo  
A presente dissertação do Mestrado em Segurança e Higiene no Trabalho, tem como principal 

objetivo avaliar os riscos ergonómicos existentes nas salas de aulas e nalguns postos de 

trabalho administrativos da Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTIG) do Instituto 

Politécnico de Beja.   

O estudo ergonómico está relacionado com o conforto dos utilizadores nas mais devidas tarefas 

do dia-a-dia. De uma forma integrada pretende-se promover a segurança, a saúde e o bem-

estar do utilizador, bem como a eficácia do sistema em que está envolvido. Para esse efeito foi 

necessário um estudo das medidas antropométricas dos funcionários não docentes e aplicar o 

método de avaliação.   

O estudo tem como objetivo geral conhecer a perceção do bem-estar ergonómico dos 

funcionários docentes, dos funcionários não docentes e dos discentes da ESTIG.  

Para alcançar os objetivo definido foi aplicado um questionário aos discentes, funcionários 

docentes e funcionários não docentes, foram também aplicados Métodos de Avaliação de 

Riscos Ergonómicos a três funcionários não docentes, durante a realização das suas atividades 

profissionais nos postos de trabalho administrativos.  

No que diz respeito à prevalência de sintomas associados às lesões musculoesqueléticas 

relacionadas com o trabalho, concretizado através da análise da frequência das respostas 

assinaladas no Nordic Muskuloskeletal Questionnaire (NMQ), aferimos que as queixas no 

pescoço, ombros e região lombar prevalecem em 46%, 35% e 56% de toda amostra. Verificamos 

ainda que 53% dos respondentes disseram que a cadeira não fornece um suporte firme para o apoio 

dorsal, adotando assim, uma postura não adequada, e ainda 61% dos respondentes dizem sentir 

desconforto térmico. 

No caso da aplicação do método Rapid Upper Limb Assessment (RULA) e Rapid Entire Body 

Assessment (REBA) aos três funcionários não docentes, apresentaram melhorias na sua postura 

após a informação fornecida.  

Palavras-chave: Ergonomia, mobiliário escolar, estudantes e professores do ensino superior, 

posturas, salas de aula, postos de trabalho administrativos. 
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Abstract  

The present project of the Master in Safety and Hygiene at the Work has as main objective 

to evaluate the ergonomic risks of classrooms and administrative posts in the Escola 

Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Beja (ESTIG). 

The ergonomic study is related to the comfort of users in the most recent day-to-day tasks. 

In an integrated way it is intended to promote the safety, health and well-being of the 

user, as well as the effectiveness of the system in which it is involved. For this purpose, 

it was necessary to study the anthropometric measurements of non-teaching staff and 

apply the assessment method.  

The general objective of the study is to understand the perception of ergonomic well-

being of teaching staff, non-teaching staff and students of ESTIG. 

In order to achieve the defined objective, a questionnaire was applied to students, teaching 

staff and non-teaching staff, Ergonomic Risk Assessment Methods were also applied to 

three non-teaching staff members, while carrying out their professional activities in 

administrative jobs. 

With regard to the prevalence of symptoms associated with work-related musculoskeletal 

injuries, achieved through the analysis of the frequency of responses noted in the Nordic 

Muskuloskeletal Questionnaire (NMQ), we found that complaints in the neck, shoulders 

and lower back prevail in 46%, 35% and 56% of the entire sample. We also found that 

53% of the respondents said that the notebook does not provide a firm support for the 

dorsal support, thus adopting an inappropriate posture, and still 61% of the respondents 

say they feel thermal discomfort. 

In the case of the Rapid Upper Limb Assessment (RULA) and Rapid Entire Body 

Assessment (REBA) method, the three collaborators showed improvements in their 

posture after the information provided. 

 

Keywords: Ergonomics, school furniture, students and teachers of higher education, 

postures, classrooms, administrative jobs. 
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1. Introdução 
O envolvimento do homem com a segurança remota aos tempos em que começou a 

utilizar instrumentos para trabalhar. A forma dos objetos e dos instrumentos evidencia 

que, mesmo nos primeiros tempos da humanidade, o desejo de assegurar a segurança e o 

bem-estar já se encontravam, porque se quisermos recuar um pouco mais, quando os 

homens viviam nas cavernas, já deveriam proceder de acordo com regras de segurança, 

caso contrário a espécie teria sido destruída.  

A ergonomia é a relação entre o homem e o trabalho, o equipamento e o ambiente e, em 

particular, a aplicação de conhecimentos adaptados e psicológicos no âmbito dos postos 

e locais de trabalho, visando uma boa adaptação destes trabalhadores, de modo a garantir 

o seu conforto, bem como o rendimento de trabalho (Freitas, 2016).  

Este trabalho visa verificar um sistema homem-máquina-ambiente, cujas componentes 

são: os funcionários não docentes, os funcionários docentes, os discentes, o mobiliário, 

os postos de trabalho administrativos e as salas de aulas. 

Quando se fala em trabalhar sentado, enquanto se utiliza um computador poderá 

considerar-se como um posto de trabalho problemático, o acumular das horas na posição 

sentado, com a adoção de posturas incorretas, mobiliário não ergonómico, poderão estar 

a contribuir a prazo para o surgimento de dores nas costas, fadiga mental e visual e até 

lesões eventualmente graves.  

Durante as pesquisas foram verificados poucos estudos sobre a ergonomia em 

estabelecimentos de ensino superior, sendo que nas escolas do 1ºciclo é onde se verifica 

mais estudos. 

Os estudantes universitários já passaram grande parte do tempo do seu tempo, pelo menos 

12 anos da sua vida, dentro das salas de aula, desta forma, podem chegar ao ensino 

superior já com problemas de postura e com lesões musculoesqueléticas. 

O presente estudo decorrerá na Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTIG) do 

Instituto Politécnico de Beja (IPBeja) que foi criada em 1991, mas só iniciou em finais 

de 1995 com a nomeação do Diretor, nas instalações onde funcionou a parte 

administrativa dos Caminhos de Ferro de Portugal (CP), que foram reabilitadas na sua 

totalidade para receber a ESTIG. Esta escola mudou de instalações no ano letivo 
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2009/2010, encontrando-se neste momento a funcionar na rua Pedro Soares dentro do 

Campus do Instituto Politécnico de Beja. A instituição no ano letivo 2019/2020 tem vários 

níveis de ensino como Cursos Técnicos Superiores Profissionais, Licenciaturas, Pós-

Graduações, Mestrados, a instituição está com 14 cursos e 895 alunos.  

O estudo tem como objetivo geral conhecer a perceção do bem-estar ergonómico dos 

funcionários docentes, dos funcionários não docentes e dos discentes da ESTIG.  

Questão de partida: Existem queixas de dores musculoesqueléticas nos funcionários 

docentes, funcionários não docentes e discentes na instituição em estudo? 

Restantes questões: 

− Qual a faixa etária com mais problemas musculoesqueléticos? 

− Qual é o género com mais problemas musculoesqueléticos? 

− Os funcionários docentes, funcionários não docentes com maior incidência de dor são 

os que desempenham as suas funções há mais anos? 

− Qual a região corporal mais afetada pelos funcionários docentes, funcionários não 

docentes e discentes? 

− Qual é o desconforto que os funcionários docentes, funcionários não docentes e 

discentes se queixam mais? 

− As queixas de dor que os funcionários docentes, funcionários não docentes e discentes 

dizem sentir prendem-se com o mobiliário? 

− Estará o mobiliário escolar adaptado aos funcionários docentes e discentes? 

Este projeto encontra-se estruturado em cinco capítulos, sendo o primeiro relativo à 

introdução, onde é feita uma breve referência ao estudo efetuado, às questões levantadas, 

à caracterização da instituição e à estrutura adotada. 

O segundo capítulo consiste no estado de arte onde são referidos vários estudos anteriores 

e com os pontos de partida teóricos definidos para o desenvolvimento do projeto.  

No terceiro capítulo está estruturado o enquadramento teórico, como o que consiste a 

ergonomia, a ergonomia nos postos administrativos e em contexto escolar, as posturas e 

os fatores ambientais como a iluminação e o ambiente térmico, são descritos métodos 

quantitativos de avaliação de riscos ergonómicos.  
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No capítulo seguinte são definidos os materiais e os métodos utilizados nesta dissertação 

onde se apresentam quer os métodos a serem aplicados e o questionário utilizado, tendo 

em conta a sua aplicação, distribuição e análise. 

No quinto capítulo é feita apresentação de resultados, onde é realizada uma análise 

estatística dos dados obtidos após a aplicação do questionário, e uma 

apresentação/discussão dos dados e resultados obtidos.  

No capítulo subsequente realizou-se as análises do estudo de caso, numa fase inicial 

observou-se os trabalhadores e aplicou-se dois dos métodos ergonómicos Rapid Entire 

Body Assessment (REBA) e Rapid Upper Limb Assessment (RULA), posteriormente 

implementou-se medidas preventivas para melhorar as condições de trabalho. Numa 

segunda fase, realizou-se a reaplicação dos métodos anteriormente referidos, verificando-

se melhorias consideradas nas posturas de todos os trabalhadores pertencentes ao estudo 

de caso. 

Na conclusão da dissertação apresenta-se as considerações finais, retiram-se as devidas 

ilações do trabalho realizado e faz-se menção aos trabalhos futuros. 
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2. Estado de Arte 
Foi essencial elaborar uma pesquisa de dissertações sobre o mesmo tema, ou idêntico em 

estudo, de modo a perceber quais foram os métodos utilizados e os resultados obtidos. 

Andreia Raposo (2013), analisou as atividades em contexto das salas de aula das crianças 

do primeiro ciclo e os constrangimentos inerentes à mesma, e a sua associação com 

sintomas musculosqueléticos. A amostra foi constituída por 118 alunos do 1º ciclo, no 

1ºe 4º ano. Os alunos foram analisados durante a atividade escolar através do método 

Portable Ergonomics Observation (PEO), através da aplicação de uma lista de verificação 

e de questionários com questões relacionadas com a mochila, sintomatologia 

musculoesquelética e outras atividades. Foram também recolhidas as medidas do 

mobiliário e as medidas antropométricas das crianças. Dos resultados encontrados 

salientam-se, entre outros, os níveis de iluminância fora dos intervalos recomendados, a 

adoção de posturas penosas e a inadequação do mobiliário escolar em relação às 

características individuais das crianças. Os resultados obtidos realçam a importância de 

uma intervenção ergonómica a nível ambiental, da organização temporal e espacial das 

salas de aula e da sensibilização dos professores, crianças e encarregados de educação 

sobre o peso das mochilas e adoção de posturas penosas. Uma conclusão que foi retirada 

neste estudo é que é importante incutir desde uma idade precoce noções de Ergonomia. 

Segundo Luís Sousa (2013), que realizou a avaliação ergonómica das salas de aula e de 

informática da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP). Para esse 

efeito foi necessário um estudo inicial das medidas antropométricas da população 

estudante da faculdade e das medidas do mobiliário existente. Numa primeira fase, 

selecionou-se um método de medição das medidas antropométricas e construiu-se um 

antropómetro fixo para executar as medições. Com os dados obtidos efetuou-se uma 

caracterização da população estudante da FEUP, para as medidas obtidas. A elaboração 

de questionários sobre o desconforto sentido pelos alunos na utilização das salas de aula 

permitiu aferir qual a sensação geral de desconforto dos alunos que compõem a amostra.  

Com os dados, antropométricos e do mobiliário, e com base em critérios de 

(in)compatibilidade para o mobiliário escolar, utilizados em estudos anteriores, foi 

analisada a adequabilidade do mobiliário atual. Nesta análise verificou-se que a situação 

existente não difere muito das realidades verificadas noutros estudos, verificando-se uma 

inadequação significativa das dimensões do mobiliário escolar com as medidas 
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antropométricas dos alunos, bem como um elevado grau de desconforto dos alunos 

durante as aulas. 

Maria João Sobral (2014), realizou a avaliação de riscos ergonómicos numa autarquia, 

em trabalhos administrativos nos computadores, é neste quadro que apresentou um estudo 

empírico que teve como objetivo analisar as condições de trabalho através da perceção 

dos trabalhadores às diferentes dimensões ergonómicas. Concretamente, pretendeu 

verificar o cumprimento das prescrições mínimas de segurança e saúde relativamente ao 

posto de trabalho com utilização de computador, identificar os principais perigos/fatores 

de risco a que os trabalhadores estão expostos, avaliar a prevalência da existência de 

lesões musculoesqueléticas, e por fim propor um plano de intervenção de acordo com os 

resultados da análise realizada. Tendo em conta os objetivos deste estudo, optou por um 

estudo de caso, numa abordagem que engloba o recurso ao inquérito por questionário 

construído para o efeito. No que diz respeito à prevalência de sintomas associados às 

lesões musculoesqueléticas relacionadas com o trabalho, concretizado através da análise 

da frequência das respostas assinaladas no Nordic Muskuloskeletal Questionnaire 

(NMQ), as queixas no pescoço e ombros prevalecem em 56% e 42% dos trabalhadores, 

respetivamente. Verificou ainda que 52,8% dos respondentes não costuma estar sentado 

com a zona lombar apoiada ao espaldar da cadeira, adotando assim, um comportamento 

crítico/não adequado. 

Segundo María Velásquez (2014), foi realizada uma investigação com o objetivo de 

conhecer os aspetos ergonómicos (postura, mobiliário, condições ambientais e segurança) 

que afetam o conforto e a fadiga de professores e alunos nas salas de aula da universidade. 

Para conhecer esse impacto, aplicou-se um questionário e entrevistas, constatando-se que 

os aspetos ergonómicos que mais incomodavam os professores foram a postura inclinada, 

o mobiliário do computador, o ruído e a cadeira, que obedece ao mau desenho da cadeira 

e a mesa do computador. Para os alunos, o desconforto manifesta-se no uso do mobiliário 

atual, especificamente do material e formato do assento da cadeira. Vale apena observar 

esses resultados, considerando novas salas de aula com design ergonómico, promovendo, 

assim, mobiliário ajustável às dimensões antropométricas da população docente e 

discente.  
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Vanessa Zorilla Muñoz desenvolveu a dissertação de doutoramento com o tema: 

“Transtornos musculoesqueléticos origen laboral en actividades mecânicas del sector de 

la construcción. Investigación mediante ténicas de observación directa, epidemiológicas 

y software de análises biomecánico”. A dissertação iniciou-se com vários objetivos, tais 

como, implementar uma metodologia que permitisse a análise e avaliação de riscos 

biomecânicos no trabalho em instalações mecânicas, permitindo assim analisar os vários 

fatores de risco biomecânicos existentes na construção. Mas o fundamental seria conhecer 

o trabalho em edifícios com instalações mecânicas, e assim desenvolver uma investigação 

que permita implementar melhorarias ergonómicas. Foram utilizados métodos 

observacionais. A autora concluiu que a maioria dos trabalhadores tem lombalgias devido 

ao arrastamento de cargas, e que por isso é necessário rever a maquinaria, e 

principalmente realizar a rotação de trabalhadores, de modo a não exercer sempre a 

mesma atividade. 

De maneira a formalizar o questionário sobre a perceção dos alunos quanto às condições 

do conforto do mobiliário neste projeto, foi seguida a ideia de Luís Sousa, que também 

outrora realizou a avaliação ergonómica das salas de aula. 
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3. Enquadramento Teórico 
O presente capítulo expõe a origem da ergonomia, e mais especificamente a ergonomia 

nos postos de trabalho administrativos e em contexto escolar, em seguida é efetuada a 

caracterização das posturas dos mesmos. Posteriormente são mencionados os fatores 

ambientais. E por último são abordados os métodos de avaliação de riscos ergonómicos.  

3.1. Ergonomia  
A palavra Ergonomia tem origem nas palavras Ergo (trabalho) e Nomos (normas), 

podendo traduzir-se literalmente com conjunto de regras que administram o trabalho ou 

seja, a ciência que estuda a adaptação do trabalho ao homem ou o conjunto de 

conhecimentos sobre o homem, em cada atividade, essenciais para desenhar postos de 

trabalho, equipamentos ou sistemas de trabalho, que permitam trabalhar com um máximo 

de segurança, conforto e eficácia (Freitas, 2016).  

Os objetivos da ergonomia (segurança, saúde e bem-estar) estiveram sempre presentes 

desde os primórdios do desenvolvimento do Homem. O Homem pré-histórico afixou na 

ponta de uma vara, uma lasca de pedra afiada para construir um instrumento que lhe 

permitisse caçar de uma forma mais confortável, segura e eficaz, estava 

inconscientemente a utilizar os objetivos da ergonomia (Rebelo, 2017). 

A palavra ergonomia foi utilizada pela primeira vez pelo investigador polaco, Wojciceh 

Jastrezebowski que, em 1857, a definiu como a ciência do trabalho. É de destacar que 

nesta definição, o conceito de trabalho é muito amplo, entendido não apenas como 

consumo energético num posto de trabalho, mas algo que coloca em jogo aspetos 

estéticos, morais e racionais decorrentes da vida das pessoas (Jastrezebowski, 1857, 

referido em Rebelo, 2017). 

A ergonomia tem vindo a adotar, nas últimas décadas, um papel fundamental no bem-

estar da nossa sociedade devido ao seu enorme potencial para fornecer ferramentas mais 

adequadas bem como para evitar lesões. Apesar da ciência ter sido mais desenvolvida e 

estudada no século XX, com início na segunda guerra mundial (Wilson, 2000), há 

evidências que apontam para a sua aplicação na Grécia antiga, há cerca de 2500 anos 

(Marmaras, Poulakakis, & Papakostopouls, 1999). 
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A Ergonomia em Portugal surgiu em 1988, no Instituto Superior de Educação Física 

(ISEF), a atual Faculdade de Motricidade Humana (Rebelo, 2017).  

Em 1992 foi criada a Associação Portuguesa de Ergonomia, associada na Associação 

Internacional de Ergonomia, que tem como objetivos a promoção e defesa da Ergonomia 

e dos ergonomistas em Portugal. 

A ergonomia está organizada numa parte prática e numa parte teórica sobre o 

procedimento humano dos equipamentos de trabalho, sistemas, tarefas, tendo em vista o 

seu ajustamento às características e limitações dos trabalhadores (Freitas, 2016). 

Os reconhecidos elementos de um sistema homem-ambiente-equipamento de trabalho são  

(Freitas, 2016): 

O homem utiliza a máquina para uma tarefa determinada, que executa através da 

realização de um comando na máquina, da qual ele deve receber informações; 

A máquina recebe entradas e fornece produtos acabados, semiacabados; 

O operador é afetado perante o ambiente físico (ruido, iluminação, vibração) e 

psicossocial (conteúdo da tarefa, organização, entre outros). 

A ergonomia intervirá nos seguintes domínios: 

− Os limites físicos do homem: postura, esforços musculares; 

− Exigências quanto aos dispositivos de comando; 

− Exigências quanto às informações a prestar ao operador; 

− Influência do ambiente físico; 

− Aspetos psicossociais. 

Através da ergonomia é possível contribuir para a conceção e avaliação de postos de 

trabalho, de tarefas e ambientes, tornando-os compatíveis com as necessidades, as 

competências e as limitações do trabalhador. 

3.1.1. Ergonomia nos postos de trabalho administrativos 

A União Europeia, proporciona a melhoria das condições de trabalho, com o objetivo de 

promover o bem-estar, principalmente ao nível da proteção contra os riscos ergonómicos 

na utilização de ecrãs de visualização, adotou a Diretiva n.º 90/270/CEE que foi 

transposta para o direito interno português pelo Decreto-Lei n.º 349/93, de 1 de outubro, 

tendo já sofrido algumas alterações através da Lei n.º 113/99, de 3 de agosto. As normas 
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técnicas de execução do Decreto-Lei n.º 349/93, de 1 de outubro, encontram-se definidas 

na Portaria n.º 989/93, de 6 de outubro, na qual são definidas as características do visor, 

teclado, superfície de trabalho, cadeira de trabalho, entre outros. Existe também, o 

Decreto-Lei n.º 243/86, de 20 de agosto, que aprova o regulamento geral de segurança e 

higiene no trabalho nos estabelecimentos comerciais, de escritórios, entre outros serviços, 

que menciona vários requisitos importantes, entre eles: o ambiente de trabalho, a 

iluminação, o ruído, métodos e ritmos de trabalho e condições gerais de trabalho.  

Em relação às prescrições mínimas de segurança e saúde nos locais de trabalho, a Portaria 

nº 987/93, de 6 de outubro e o Decreto-Lei nº347/93, de 1 de outubro, estabelecem as 

prescrições mínimas relativas aos edifícios de trabalho, postos de trabalho, qualidade do 

ar, meios de emergência, iluminação, conforto térmico, segurança, condições de trabalho. 

No que diz respeito a mesa de trabalho/secretária, as dimensões desta e a sua construção 

são muito importantes para uma boa instalação fisiológica dos trabalhadores nos seus 

postos de trabalho com computadores.  

Atualmente, 75% dos postos de trabalho envolvem a utilização frequente de 

computadores. Isto significa que passamos mais tempo sentados, e menos tempo em 

deslocações, seria aceitável pensar que se passou para uma situação melhor para os 

trabalhadores, no entanto, os problemas relacionados com a segurança e a saúde dos 

trabalhadores não reduziram, pelo contrário têm vindo a aumentar (Rebelo, 2017). 

Na maioria das situações estes problemas estão relacionados com a utilização de 

equipamento de escritório desajustado ou mal concebido, que após algum tempo de 

utilização, pode ser responsável pelo acontecimento de dores no sistema 

musculoesquelético.  

As condições ambientais, tais como a utilização de iluminação artificial, até quando existe 

luz natural, e ainda a existência de ambientes térmicos à base de sistemas de ar 

condicionado, têm sido apontados como responsáveis por problemas respiratórios e de 

visão como por exemplo vista seca.  
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Figura 1- Exemplos de problemas mais comuns em trabalhadores de escritório (Rebelo, 

2017)  

A figura 1, mostra as zonas corporais onde têm ocorrido com maior frequência problemas 

relacionados com o trabalho administrativo. É de evidenciar que a coluna e os membros 

superiores são as zonas onde se apura o maior número de queixas assim como lesões, 

normalmente estas lesões não aparecem de um momento para o outro, desenvolvem-se 

ao longo do tempo.  

A atividade de trabalho num escritório pode ser muito distinta de trabalhador para 

trabalhador de acordo com a profissão e as exigências das tarefas que tem que realizar. 

Podemos, no entanto, registar algumas tarefas que são comuns à maior parte dos 

trabalhadores (Rebelo, 2017): 

− A introdução de dados, onde o trabalhador olha predominantemente para o 

documento, olhando de realce para o ecrã. Durante quase todo o tempo de trabalho 

interage com o teclado introduzindo os dados. A postura estática sentada é uma 

constante, sendo que o trabalho é repetitivo, logo o grau de satisfação demonstrado 

pelos trabalhadores é baixo. 

− O trabalho de administração é caracterizado por várias tarefas que o trabalhador tem 

de realizar. Neste caso é o olhar para o ecrã, interagindo-se com o teclado, documentos 

e dossiers que possam estar sobre a secretária/mesa de trabalho. Ainda que se continue 

a verificar posturas estáticas, estas são mantidas por períodos de tempo curtos. 
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A organização do trabalho envolve as tarefas que os trabalhadores têm de fazer, os 

horários de trabalho e as pausas permitidas. No posto de trabalho, os aspetos físicos, são 

a cadeira, a secretária, o computador, periféricos (rato, teclado, entre outros) e o software 

utilizado. Finalmente, o trabalhador com capacidade e limitações, que lhe permitirão 

responder às condições da organização determinado espaço físico e ambiental.  

A ergonomia, parte do estudo introduzido desta situação para diagnosticar eventuais 

problemas para o trabalhador e para o sistema de trabalho, fornecendo medidas concretas 

para minimizar ou eliminar os problemas. 

O planeamento adequado do espaço de um posto de trabalho administrativo é tão 

importante como o tipo de mobiliário e equipamentos que utilizamos. 

Atualmente, as empresas têm vindo a estabelecer políticas económicas que passam pela 

redução do espaço. Este procedimento, tem provocado problemas graves aos 

trabalhadores, manifestados essencialmente pelo aumento dos problemas 

musculoesqueléticos, por distúrbios psicológicos e pela diminuição da produtividade. De 

modo a evitar o aparecimento destes problemas aconselham-se as seguintes 

recomendações (Rebelo, 2017): 

− Um trabalhador sentado em frente a um computador, deve ter um espaço livre e 

desimpedido à sua volta de um 1,8 m2; 

− Os corredores de ligação entre postos de trabalho devem ter uma largura mínima de 

75 centímetros;  

− Os corredores principais, que dão acesso a saídas de emergência, devem ter uma 

largura mínima de 200 centímetros;  

− Os corredores secundários, que fazem a ligação entre grupos de trabalho, devem ter 

uma largura mínima de 120 centímetros; 

− Os trabalhadores que necessitam de comunicar com frequência entre si, devem estar 

colocados lado a lado. 

3.1.2. Ergonomia em contexto escolar 

A ergonomia em contexto escolar favorece a interação física e psíquica dos alunos relação 

à estrutura escolar, equipamentos, matérias, ambiente, metodologia e avaliação. 
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Segundo Lida (1997), o facto de as atividades de ensino consumirem uma boa parte dos 

orçamentos de Estado e de os indivíduos passarem cerca de 20% do tempo de vida numa 

sala de aula, justifica bem o interesse da ergonomia. Neste contexto os estudos e 

investigações na área de ergonomia do ensino devem ser realizados com maior rigor. 

A contribuição da ergonomia no processo de ensino-aprendizagem aponta, 

essencialmente, a melhoria das condições e a organização do trabalho em sala de aula. 

Lida (1997), refere a ergonomia em contexto escolar como “ergonomia do ensino” e 

subdivide nas seguintes áreas de investigação: 

− Compatibilidade do processo educacional com objetivo educativo, utilizando os 

procedimentos e métodos mais adequados; 

− Situação de ensino, cuja metodologia verbal/explicativa ainda é predominante, 

obrigando os alunos adotar uma postura sentada e estática por períodos mais ou menos 

longos nas mesas escolares. Este motivo implica que os músculos se mantenham 

estáticos, dificultando a circulação e provocando cansaço; 

− Métodos de avaliação, normalmente baseado em provas/testes de avaliação, longas 

no tempo, que gera stresse nos alunos;  

− Equipamentos e material didático, novas tecnologias, tais como materiais 

audiovisuais, quadros interativos, utilização de computadores, entre outros; 

− Infraestruturas e ambiente, envolvendo o projeto de mobiliário adequado para salas 

de aula, biblioteca, laboratórios e outros meios de apoio didático, para além das 

variáveis de ambiente físico, tais como iluminação, ruido, conforto térmico e cores 

adotadas, sendo que estes fatores são normalmente indicados como tendo influência 

decisiva no rendimento do ensino (Moro, 2000); 

− Aspetos organizacionais tais como horários letivos, duração e frequência dos 

intervalos, sequência das disciplinas/conteúdos, tamanho das turmas, entre outros. 

Os métodos pedagógicos têm um papel importante no sucesso do sistema de ensino, assim 

como os aspetos de essência organizativa. Também o ambiente físico é determinante neste 

processo. Os fatores de natureza físico-ambiental interferem no processo educativo, 

consoante estejam ou não adequados aos alunos, mais concretamente ao seu “posto de 

trabalho”. 

Como “posto de trabalho” pode-se considerar toda a envolvente física, no qual um ser 

humano desempenha funções que lhe estão investidas, por um determinado período. De 
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acordo com Lida (1997), na perspetiva ergonómica, os postos de trabalho devem 

proporcionar uma boa postura, os objetivos devem estar dentro dos alcances dos 

movimentos corporais para facilitar a perceção da informação. Neste contexto, o “posto 

de trabalho” de um aluno é composto pela mesa, cadeira e materiais utilizados em sala de 

aula. Assim, uma sala de aula representa um ambiente de trabalho como qualquer outro, 

onde os alunos realizam as suas tarefas. 

A eficiência do sistema de ensino depende em grande parte adequação do trabalho e do 

ambiente aos indivíduos envolvidos, neste caso, aos alunos. Vai permitir ao aluno realizar 

as suas tarefas na sala de aula dentro dos parâmetros de conforto, da mesma forma a 

transmissão das informações será alcançada, quando existirem melhores condições do 

meio circundante (Gonçalves, 2012). 

A utilização do mobiliário apropriado aos alunos, de acordo com as suas medidas 

antropométricas e a tipologia das tarefas que são realizadas, aliada a fatores ambientais 

tais como iluminação, ambiente térmico, entre outras, demonstram ter um papel 

importante para o desempenho escolar de sucesso (Gonçalves, 2012).  

O papel da ergonomia em contexto escolar passa assim a ter um papel fundamental nas 

condições do espaços considerando as dimensões relativas à organização temporal do 

trabalho, as opções metodológicas e as características das populações que vão 

desempenhar as suas funções nas condições oferecidas por estes espaços (Carnide, 2006).  

3.2. Caracterização das posturas típicas  
A trabalhar ou em repouso, o corpo humano assume três posturas básicas: a posição 

deitado, sentado ou de pé. Em cada uma destas posturas, estão envolvidos esforços 

musculares para manter a posição relativa de partes do corpo, tal como se apresenta de 

seguida. 

Na postura deitada não há concentração de tensão em nenhuma parte do corpo humano. 

O sangue flui livremente para todas as partes do corpo, contribuindo para eliminar os 

resíduos do metabolismo e as toxinas dos músculos, causadoras da fadiga. O consumo 

energético assume também um valor mínimo, aproximando-se do metabolismo basal. 

Será por isso a postura mais recomendada para repouso e para recuperação da fadiga. No 
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entanto, em alguns casos específicos a posição horizontal é adotada também para 

trabalho, como a manutenção de automóveis (Norte, 2005). 

A postura de trabalho mais confortável é a sentada. Mas, mesmo esta, pode tornar-se 

inadequada se for mantida durante um período considerável e o equipamento (secretárias 

e cadeiras) não se mostrar adequado, podem surgir problemas a nível circulatório nos 

membros inferiores. É fundamental para uma boa postura sentado, que o indivíduo alterne 

várias posições durante o período de trabalho, que mantenha a coluna lombar numa 

posição intermédia da cabeça para a frente, que apoie os antebraços, sem elevação 

prolongada dos ombros e que, em geral, adquira bons hábitos posturais (Freitas, 2016).  

Na postura sentada  (Velásquez, 2014): 

− Manter as costas retas e apoiadas nas costas da cadeira; 

− Manter a cabeça na posição normal ou levemente inclinada para a frente; 

− Manter os ombros relaxados, os cotovelos perto do corpo e a um ângulo de 90º; 

− Ajustar a altura da cadeira para o tipo de trabalho; 

− Apoios de braços ajustáveis; 

− Os joelhos devem estar ligeiramente abaixo do nível dos quadris, o que reduz a 

pressão da parte de trás das coxas e joelhos; 

− Apoiar confortavelmente os pés no chão ou usar o apoio para os pés; 

− Alterar a posição e alterná-la com outras posições e realizar outras atividades. 

A posição estática em pé é excessivamente cansativa porque exige muito trabalho estático 

da musculatura envolvida para manter essa posição. O coração encontra maiores 

resistências para bombear sangue para todo o corpo. As pessoas que executam trabalhos 

dinâmicos em pé geralmente apresentam menos fadiga do que aquelas que permanecem 

estáticas ou com pouca movimentação. 

A posição sentada, em relação à posição de pé, apresenta ainda a vantagem de libertar os 

braços e os pés para tarefas produtivas, permitindo grande mobilidade desses membros e, 

além disso, tem um ponto de referência relativamente fixo no assento. Na posição de pé, 

além da dificuldade de usar os próprios pés para o trabalho, frequentemente necessita-se 

também do apoio das mãos e braços para manter esta postura e torna-se mais difícil 

manter assim um ponto de referência. Muitas vezes, projetos inadequados de máquinas, 

assentos ou bancadas de trabalho obrigam o trabalhador a usar posturas inadequadas. Se 
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estas forem mantidas por longos períodos de tempo, podem provocar dores fortes 

localizadas no conjunto de músculos envolvidos na manutenção da postura (ver quadro 

1). 

Quadro 1- Efeitos físicos decorrentes de posturas de trabalho (Freitas, 2016) 

Postura de Trabalho Efeitos Físicos 

Trabalho de pé, imóvel. 
Pés e pernas: possivelmente varizes e 

inchaços nos pés e tornozelos. 

Sentado, direito e sem suporte para as 

costas. 

Músculos extensores das costas: dores 

lombares e afeções circulatórias dos 

membros inferiores.  

Assento demasiado alto. Joelho; barriga das pernas; pé. 

Tronco curvado para a frente quando 

sentado ou de pé. 

Região lombar: deterioração dos discos 

intervertebrais. 

Braços estendidos, para os lados, frente 

ou para cima. 

Ombros e braço: possivelmente 

inflamação ao nível dos ombros.  

Cabeça excessivamente inclinada para 

trás ou para a frente. 

Pescoço: deterioração dos discos 

intervertebrais. 

Manipulação não natural de ferramentas. 
Antebraço: possível inflamação dos 

tendões. 

Joelhos dobrados ou no chão. 
Inchados: calosidades; afeções nos 

tecidos internos.  

 

Com as posturas inadequadas podem trazer inflamação das articulações, inflamação das 

bainhas dos tendões, perturbações dos discos intervertebrais, para tal não acontecer 

devem ser concebidas pausas de curta duração, mas com elevada frequência, para permitir 

relaxamento muscular e alívio da fadiga (Gonçalves, 2012). 

3.2.1. Posturas em ambiente administrativo 

A postura neutra, do ponto de vista postural é a forma mais simples de melhorar um posto 

de trabalho. A postura neutra é aquela em que os segmentos corporais estão simplesmente 

alinhados e corretamente apoiados.  

Esta postura é qualificada por: 
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− Ombros relaxados e braços ao longo do tronco; 

− Antebraços com um ângulo de 90 graus em relação ao braço; 

− Ligeira inclinação do tronco para trás com apoio na zona lombar; 

− Joelhos ao nível das ancas; 

− A não existência de pontos de pressão entre o rebordo do assento e a parte de trás dos 

joelhos; 

− Pés colocados ligeiramente à frente dos joelhos e apoiados no chão. 

No entanto, esta postura não é indicada por longos períodos. É aconselhável que o 

trabalhador faça pequenos ajustes posturais em cada 15 minutos. Recomenda-se ficar de 

pé e fazer uma caminhada de um ou dois minutos por cada hora de trabalho. 

De acordo com a Portaria n.º 989/93, de 6 de outubro, artigo 2.º, n.º 1 “a mesa de trabalho 

deve ter dimensões adequadas e permitir uma disposição flexível do visor, teclado, dos 

documentos e do material acessório e refletir um mínimo de luminosidade”.  

Segundo Rebelo (2017), as tarefas a realizar pelo trabalhador bem como os equipamentos 

que vai utilizar são fundamentais para a forma e as dimensões da superfície de trabalho. 

“Quem utiliza frequentemente um computador para processamento de texto, necessita de 

uma secretária com características diferentes daquele trabalhador que usa 

esporadicamente um computador”. Este autor menciona que a maior parte da oferta atual 

de modelos de secretárias para trabalho informatizado assenta em soluções de mesa fixa, 

sem qualquer possibilidade de ajustabilidade. No entanto, não é possível estabelecer uma 

altura ideal para o tampo uma vez que a diferença entre as estaturas dos trabalhadores. É 

recomendável um tampo de secretária regulável.   

No que diz respeito às características das secretárias devem ter  (Rebelo, 2017): 

− Uma superfície de base com dimensões que permitam acomodar o monitor e os 

documentos de suporte às tarefas que realiza;  

− Uma superfície ajustável em altura para a colocação do teclado do computador; deve 

ter um acabamento fosco, de modo a minimizar os reflexos da mesa;  

− Não deve possuir rebordos ou arestas salientes, de modo a não ferir o trabalhador;  

− Não deve ter elementos colocados de baixo do tampo, que sejam obstruções à 

movimentação dos membros inferiores;  
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− As superfícies de trabalho fixas devem ter 70 centímetros de altura e as superfícies de 

trabalho com ajuste em altura devem variar entre os 58 e os 71 centímetros; 

− Recomenda-se que o tampo da mesa para trabalho com EDV deve ter a largura 

mínima de 160 centímetros e a profundidade mínima de 90 centímetros, o que 

corresponde a uma superfície de 1,44 m2. 

A cadeira de trabalho é talvez o elemento mais crítico de um posto de trabalho, na medida 

em que ela proporciona um suporte para a postura de trabalho. De acordo com a Portaria 

n. º989/93, de 6 de outubro, artigo 2.º, n.º 3 “a cadeira de trabalho deve ter boa 

estabilidade, ser de altura ajustável e possuir um espaldar regulável em altura e 

inclinação.”  

Segundo Rebelo (2017) “uma cadeira para ser confortável deve proporcionar a adoção de 

posturas neutras dos diversos segmentos corporais, evitando assim, o aparecimento de 

lesões musculoesqueléticas.” Acrescenta ainda, que a escolha de uma cadeira de 

escritório numa perspetiva ergonómica deve obedecer a critérios que surgem das tarefas 

que o trabalhador tem de realizar e das suas características antropométricas, biomecânicas 

e fisiológicas; os braços devem ser amovíveis e com regulação da distância entre o 

antebraço. Devem ter ajuste vertical de modo a acomodar trabalhadores de todas as 

dimensões antropométricas.”  

O valor recomendado de ajuste em altura deve variar entre os 35 e os 52 centímetros de 

modo a acomodar os pequenos e os grandes. O assento deve ter uma profundidade entre 

os 38 e os 43 centímetros, com a utilização do apoio lombar, a parte da frente da superfície 

do assento não deve tocar na parte de trás dos joelhos. Os apoios dos antebraços devem 

ter um ajuste vertical de modo a acomodar trabalhadores de todas as dimensões 

antropométricas para que fiquem com os ombros relaxados, esta regulação em altura deve 

variar entre os 0,18 e os 0,27 centímetros de amplitude. O ângulo dos braços deverá ser 

de 90º e o ângulo das pernas superior a 90 º (Rebelo, 2017). 

Ao nível dos requisitos legais, apesar de não existir nenhuma legislação que referência ao 

uso de descanso para os pés, Rebelo (2017) defende que o descanso para pés é sempre 

necessário no caso do trabalhador depois de ajustar a cadeira, verifique que não apoia os 

pés completamente no chão. Por isso, o apoio para os pés devemos de ter em consideração 

o comprimento das pernas e as necessidades individuais de cada trabalhador.  
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Rebelo (2017) defende que o apoio para os pés deve: “Ser ajustável em altura e inclinação, 

ter uma superfície espaçosa para não dificultar os movimentos dos membros inferiores, 

ser facilmente removível, no caso de não ser utilizado, ser revestido por um material 

antiderrapante, não ter elementos agressivos que possam provocar incómodo ou lesões 

nos trabalhadores”. Deve ter no mínimo 40 centímetros de largura, uma profundidade não 

inferior a 30 centímetros, uma inclinação entre 0º e 20 º e a possibilidade de regulação da 

altura de 15 centímetros. 

Sempre que é frequente inserir dados, recomenda-se o uso de um suporte de documentos 

e de acordo com o n.º 2 do artigo 2.º da Portaria n.º 989/93, de 6 de outubro, “o suporte 

de documentos deve ser estável e regulável, de modo a evitar movimentos desconfortáveis 

da cabeça e dos olhos”. Deve colocar-se no mesmo plano do visor (ou garantir que a 

distância dos documentos é >70% da distância olho-visor. 

Segundo a Portaria n.º 989/93, de 6 de outubro, artigo 1.º, n.º 2, os teclados devem: “ Ser 

de inclinação regulável, dissociado do visor e deixar um espaço livre à sua frente de modo 

a permitir ao utilizador apoiar as mãos e os braços, apresentar uma superfície baça, para 

evitar os reflexos, e ter as teclas com os símbolos suficientemente contrastados e legíveis 

a partir da posição normal de trabalho e dispostas de forma a facilitar a sua utilização”. 

Do ponto de vista ergonómico há vantagens em que o teclado seja ligeiramente inclinado 

e plano. De acordo com Rebelo (2017), “um teclado deve ser escolhido de acordo com as 

características e experiência dos trabalhadores e das tarefas que têm que realizar”. A sua 

superfície deve ser mate para evitar os reflexos do teclado e melhorar a legibilidade das 

teclas. Ainda em relação ao teclado, “o tamanho, a forma e a disposição das teclas bem 

como o seu espaçamento devem permitir uma posição natural dos dedos e a possibilidade 

de os comandar sem controlo visual. Do ponto de vista do autor “são preferíveis os 

caracteres positivos (escuros sobre fundo claro) aos caracteres negativos (claros sobre 

fundo escuro).” O teclado deve estar a uma altura do chão entre os 60 e os 75 centímetros 

e não deverá ser colocado no bordo da mesa, deixando 10 a 15 centímetros para apoiar o 

pulso. 

Tendo em consideração o descrito na Portaria n.º 989/93, de 6 de outubro no artigo 1.º no 

ponto n.º1, os visores existentes nos postos de trabalho devem: “possuir caracteres bem 

definidos, ter uma imagem estável, sem fenómenos de cintilação ou outras formas de 



 

33 
 
 

instabilidade e sem reflexos e ser de orientação e inclinação regulável de modo livre e 

fácil, adaptando-se às necessidades do utilizador e, se necessário, colocado sob suporte 

separado ou mesa regulável”.  

De acordo com a Portaria n.º 989/93, de 6 de outubro, artigo 1.º, n.º 1, os visores existentes 

nos postos de trabalho devem:  

“a) Possuir caracteres bem definidos e delineados com clareza, de dimensão apropriada e 

com espaçamento adequado, quer entre si, quer entre as linhas;  

b) Ter uma imagem estável, sem fenómenos de cintilação ou outras formas de 

instabilidade e sem reflexos e reverberações;  

c) Possibilitar ao utilizador uma fácil regulação da iluminância e do contraste entre os 

caracteres e o seu fundo, atendendo, nomeadamente, às condições ambientais;  

d) Ser de orientação e inclinação regulável de modo livre e fácil, adaptando-se às 

necessidades do utilizador e, se necessário, colocado sob suporte separado ou mesa 

regulável”. 

O monitor deve ser colocado ao nível e à distância dos olhos do utilizador que promova 

maior conforto, sendo a distância mínima de 40 centímetros. A distância visual ótima 

deve ser entre os 50 a 70 centímetros (Rebelo, 2017). 

Para além de todas as considerações legais e boas práticas mencionadas anteriormente, é 

de todo aconselhável seguir-se igualmente as recomendações das normas internacionais, 

nomeadamente a ISO 9241-5 (1998), quanto às posturas a adotar no trabalho com 

computadores, bem como a organização e desenho do posto de trabalho. Esta norma 

estabelece ainda requisitos sobre as posturas sentadas e em pé, o alcance da visão, a 

interação entre o utilizador e o monitor, a superfície de trabalho, as caraterísticas e 

funcionalidades da cadeira de trabalho, entre outras. 

A forma como é organizado o posto de trabalho, afeta a postura e o alcance dos 

equipamentos de trabalho. Alcançar com frequência objetos que se encontram longe do 

trabalhador, contribui para o desconforto, aparecimento de lesões no sistema 

musculosquelético e para diminuição da produtividade (Rebelo, 2017).  

A zona de alcance confortável é movendo as suas mãos e antebraços, com os cotovelos e 

ombros relaxados ao longo do tronco. Outra zona a considerar é o alcance máximo, que 



 
 

34 
  

resulta do deslocamento dos membros superiores no seu limite máximo, sem inclinação 

do tronco à frente. 

Tendo em consideração os conceitos anteriores mantenha os seguintes equipamentos na 

zona de alcance confortável: 

− Equipamentos de uso muito frequente; 

− Equipamentos que necessitam de movimentos precisos da mão ou dos dedos (teclado, 

rato, telefone); 

−Equipamentos que exigem a aplicação de força (agrafador, furador); 

− Objetos muito pesados (livros). 

Todos os equipamentos ou objetos utilizados com pouca frequência podem estar 

localizados na zona de alcance máximo. Não coloque equipamentos acima da altura do 

ombro, ou fora da zona do alcance máximo (Rebelo, 2017). 

O trabalho EDV (Equipamento Dotado de Visor), não se encontra isento de riscos, é 

necessário a introdução de pausas durante a realização de trabalhos com a utilização de 

EDV. O absentismo causado por problemas de saúde nos trabalhadores que utilizam EDV 

é devido a riscos que se traduzem basicamente a dois níveis, como se pode ver no quadro 

2: 

Quadro 2- Sistema Visual e Musculoesquelético (UGT) 

Sistema Visual 

Irritações dos olhos 

Indisposição por ruído ou vibrações 

Irritabilidade ou depressões 

Dor de cabeça 

Dor nos olhos 

Olhos vermelhos 

Olhos secos ou lacrimejantes 

Visão embaçada ou dupla 

Aumento da sensibilidade à luz 

Dificuldade de concentração 

Sistema Musculoesquelético 

Fadiga física e muscular 
Desconforto e cansaço nas zonas cervical, dorsal e 
lombar 
Perturbações musculoesqueléticas nas mãos e pulsos 
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As patologias mais frequentes sofridas pelos utilizadores de EDV podem ser agrupadas 

em três grandes patologias (UGT): 

− Carga visual considerável vai existir perturbações oculares / fadiga ocular; 

− Com as posturas forçadas vai haver perturbações musculosqueléticas /fadiga física e 

transtornos posturais; 

− Excessiva assimilação e concentração vai subsistir perturbações de ordem psicológica 

/ fadiga mental ou psicológica. 

A fadiga ocular é uma alteração funcional, de caráter reversível, devida a um esforço 

excessivo dos olhos. A sua origem deve ser procurada na carga visual e na fadiga dos 

olhos que daí resultam e que são derivadas aos seguintes fatores (UGT):  

− Maiores exigências visuais de acomodação e de adaptação dos olhos às intensidades 

luminosas que variam constantemente;  

− Encandeamento direto e indireto (superfícies brilhantes, reflexos);  

− Falta de nitidez e de contraste dos carateres.  

Os seus sintomas apresentam-se em três níveis: 

− Desconforto ocular: sensação de peso nas pálpebras ou nos olhos, coceira, 

necessidade de esfregar os olhos, sonolência, ardor ocular, aumento do pestanejo; 

− Transtornos visuais: perceção desfocada dos carateres mostrados no ecrã; 

− Sintomas oculares: cefaleia, vertigem, sensação de inquietação e ansiedade. 

A fadiga física é devida a uma tensão muscular repetitiva. As principais causas de tais 

patologias são, pois, os movimentos repetitivos, além de postos de trabalhos inadequados, 

que resultam de posturas incorretas prolongadas por muito tempo. 

Por sua vez, as consequências mais comuns são (UGT): 

−Dores cervicais e dorsais; 

−Tensão no pescoço e lombalgias: 

−Tendinites; 

−Epicondilites, as chamadas inflamações nos cotovelos; 

−Síndrome do túnel do cárpico, correspondente à inflamação do nervo na região do 

punho. 

As queixas mais frequentes são as sensações de peso e cansaço, e de formigamento. 
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Fadiga mental é devida a um esforço intelectual ou mental excessivo. É este tipo de 

fadiga que tem maior incidência entre os trabalhadores que operam com EDV. 

Os sintomas de fadiga mental podem ser de três tipos (UGT): 

−Transtornos neurológicos (constipação, cefaleias, diarreias, palpitações); 

−Perturbações psíquicas (ansiedade, irritabilidade, estados depressivos); 

−Transtornos do sono (pesadelos, insónia, sono agitado). 

Não podemos esquecer, neste contexto, as dificuldades de ordem psicológica sentidas 

pelos trabalhadores perante as novas formas de trabalho e as novas formas de organização 

do mesmo, agravadas também pela falta de formação adequada. 

3.2.2. Posturas em ambiente escolar  

As atividades propostas em sala de aula, tais como ler, escrever, visualizar e interpretar, 

exigem uma elevada concentração e os mecanismos de manutenção visual, auditiva, 

motora e cognitiva são constantemente estimulados, o que torna as tarefas educacionais 

difíceis.  

Entender que existe ligação entre as posturas adotadas, a atividade exercida, o lugar no 

qual acontece essa atividade, o contexto no qual esta se desenvolve e os alunos, é entender 

que os fatores intensos e externos influenciam a situação de trabalho, alem de trazer 

consequências futuras para o aluno. A postura é influenciada pelas atividades levadas a 

cabo em sala de aula, mas também pela compatibilidade (ou falta dela) entre as medidas 

antropométricas dos alunos e as medidas e o desenho do mobiliário escolar (Yeats, 1997, 

como referido em Gonçalves, 2012). 

Os hábitos posturais que se obtiveram durante a juventude tornam-se mais difíceis de 

alterar na adolescência ou na vida adulta.  

Com períodos tão prolongados na posição sentada, os alunos não conseguem estar 

concentrados por muito tempo, deixando cair objetos da mesa e mexendo-se 

constantemente nas cadeiras (Seymor, 1995, como referido em Gonçalves, 2012).  

A postura nas aulas é influenciada pelas medidas antropométricas dos estudantes, pelas 

atividades realizadas e pelas medidas e design do mobiliário escolar. Desta forma, para 

melhorar a postura durante o período de aulas, deve ser considerada uma adaptação do 



 

37 
 
 

mobiliário escolar nas diversas etapas da vida do estudante, sendo a mais relevante nesta 

dissertação a etapa universitária. 

O mobiliário educativo, este deve ter sempre como função facilitar a aprendizagem, 

fornecendo um ambiente livre de stresse e confortável. Para que isso aconteça o 

mobiliário terá de estar adequado à população e às atividades exercidas nas salas de aula. 

No entanto, mesmo quando existe mobiliário ergonomicamente bem desenhado os alunos 

podem não se sentar com uma postura adequada, razão pela qual o mobiliário por si só 

não resolve o problema postural. É necessária uma educação de postura para incutir os 

princípios ergonómicos posturais combinada com o fornecimento de mobiliário adequado 

(Foltran et al., 2012, como referido em Sousa, 2013). 

O mobiliário escolar, como parte do espaço físico de uma escola e como os alunos passam 

maioritariamente, torna-se um elemento essencial e de elevada importância na 

organização escolar (Gonçalves, 2012).  

O conjunto de normas IS0 relacionadas com antropometria e dimensionamento do 

mobiliário escolar baseia-se no conceito da postura de referência ou padrão (Figura 2), 

para analisar as cadeiras e das mesas escolares: sentados com os pés apoiados no chão; 

assento à altura do poplíteo; o bordo frontal da mesa ao nível do cotovelo; e o encosto, de 

suporte às costas, situado na região lombar (Gonçalves, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

No entanto, são poucas as pessoas que conseguem permanecer nesta posição por muito 

tempo, uma vez que as tuberosidades isquiáticas dão relativamente pouco apoio e os 

músculos das costas não aguentam o tronco por longos períodos como se pode ver na 

figura 3. Este é o motivo pelo qual as pessoas permanecem curvadas sobre as mesas, esta 

Figura 2- Postura padrão sentado (Gonçalves, 2012) 
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posição extremamente prejudicial à coluna, a mesma foi considerada como incorreta 

(Gonçalves, 2012). 

 
Figura 3 - Tuberosidades Isquiáticas 

Recente estudo levado a cabo em Portugal, sobre o efeito do desajustamento das 

dimensões do mobiliário escolar em relação às características morfológicas de 

adolescentes na prevalência de sintomas musculoesqueléticos na coluna vertebral 

demostraram que cerca de 60% dos adolescentes envolvidos neste estudo relataram ter 

sentido dores nas costas pelo menos uma vez nos últimos três meses. Este estudo 

evidenciou ainda que 39% das dores eram localizadas na região cervical, 34,6% na região 

dorsal e 33,8% das dores reportadas localizavam-se na região lombar da coluna vertebral 

(Assunção, 2011). 

O mobiliário escolar demonstra, assim ser o principal responsável por estes 

constrangimentos relativos à postura sentada que, por ser inadequado, será o principal 

causador das dores nas costas, pernas, braços, pescoço ombros e pés. 

É neste contexto que o mobiliário escolar desempenha um papel muito importante, 

nomeadamente na preservação de uma boa postura, a conceção do mobiliário escolar é 

fundamental para a aquisição de bons hábitos posturais dos alunos. 

Assim sendo, torna-se visível a preocupação que deve ser dada a esta problemática, 

nomeadamente à adequação do mobiliário escolar às características individuais dos 

alunos, de modo a minimizar e prevenir os problemas musculoesqueléticos, visuais e 

circulatórios. Este não é um aspeto a que seja dada grande importância na prática, uma 

vez que muitas escolas têm mobiliário escolar desadequado às idades e, 

consequentemente, às características antropométricas das mesmas (Carnide, 2006). 

O facto de os alunos permanecerem muito tempo sentados está relacionado com o 

aparecimento de alterações musculoesqueléticas ao nível cervical, ombros e na coluna 
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lombar. Esta situação é promovida quando a postura adotada é incorreta. Apesar do 

referido, muitas vezes, quer devido à desajustada conceção do mobiliário, quer devido à 

falta de conhecimento por parte dos alunos, estes adotam posturas incorretas quando 

sentados. Destas, destacam-se a postura inclinado à frente com os pés não apoiados 

(Figura 4), posição sentada na ponta da cadeira sem possibilidade de usufruir do encosto 

(Figura 5) ou até mesmo estando com uma perna cruzada ou por baixo do corpo (Figura 

6) (Fidalgo, 2011).  

 
Figura 4- Posição inclinada para a frente, postura incorreta sentada (Fidalgo, 2011) 

 
Figura 5- Posição mal sentado, postura incorreta sentada (Fidalgo, 2011) 
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Figura 6- Posição com perna cruzada, postura incorreta sentada (Fidalgo, 2011) 

Assim, pode concluir-se que o desenho da cadeira possa influenciar as posturas e 

comportamento. 

Para o contexto universitário não há muitos estudos, talvez porque se torna mais 

importante a utilização de mobiliário que promove posturas corretas durante a infância 

do que na fase adulta porque é nas idades jovens que os hábitos de sentar são concebidos. 

Mas, num estudo realizado por Thariq et al. (2010), verificou-se que as cadeiras com 

apoio para escrita, utilizadas numa universidade do Sri Lanka, dificilmente estarão aptas 

a satisfazer as exigências posturais e de conforto dos estudantes universitários no seu 

ambiente de aprendizagem. Também, Khanam et al. (2006), ao avaliarem o mesmo tipo 

de mobiliário universitário, incluindo as cadeiras com apoio para escrita, concluíram que 

o mobiliário era desconfortável devido às suas dimensões (Sousa, 2013). 

É preciso mais investigação, a nível universitário, para determinar a intervenção 

ergonómica mais eficaz, dado que é muito importante que o mobiliário escolar seja 

construído/escolhido com base nas medidas antropométricas dos estudantes. 

3.3. Fatores ambientais  
Como fatores ambientais entende-se os aspetos constituintes de um dado local, que 

condicionam o bem-estar do indivíduo. O ambiente é o local que o indivíduo vive, ocupa 

e utiliza, que contém particularidades térmicas, de iluminação, de sonorização, de 

mobiliário, entre outras (Rodrigues, 2009).  

O ambiente físico, a nível ocupacional tem sido estudado tendo em conta o indivíduo que 

o contacta relacionando-o com a performance, o conforto e a segurança. Algumas teorias 
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têm vindo a ser propostas neste âmbito, mostrando que os fatores ambientais influenciam 

a motivação, a satisfação e a produtividade do indivíduo, referindo a teoria da Hierarquia 

das Necessidades de Maslow e a dos Dois Fatores de Frederic Herzsberg (Woolfolk, 

2000; Bueno, 2002 citado por Rodrigues, 2009) que suportam esta interação. 

Nas universidades os alunos desenvolvem tarefas, tal como num posto de trabalho, por 

isso é essencial controlar e otimizar as variáveis ambientais, de forma a evitar situações 

que diminuam o bom desempenho dos alunos. 

No contexto nacional têm surgido preocupações nesta vertente. Apesar de não ser 

vocacionado para o ensino superior, o Decreto-Lei nº 208/2002 de 17 de outubro 

presenteia a área da ergonomia dos edifícios escolares como um dos pontos fundamentais 

para a qualidade de ensino. 

3.3.1. Ambiente térmico  

Segundo a norma ISO 7730:2005, a sensação térmica de um ser humano é essencialmente 

relacionada com o balanço térmico do seu corpo como um todo, e este equilíbrio é 

influenciado pela atividade física e o vestuário, bem como por parâmetros ambientais: 

temperatura do ar, temperatura radiante média, velocidade do ar e a humidade do ar.  

Existem três tipos de ambiente térmico: quentes, frios e neutros. O que se coloca nas 

escolas é a de um ambiente térmico neutro (Fidalgo, 2011).  

Segundo Miguel (2010), um ambiente neutro verifica-se quando a produção de calor 

metabólica é equilibrada pelos desperdícios de calor sensível (convecção, radiação, 

condução), pelas perdas de calor respiratório, sem que o ser humano tenha necessidade 

de lutar contra o calor ou o frio. 

O principal conceito associado a ambientes térmicos neutros é o do conforto. Para existir 

conforto é necessário o indivíduo ter uma sensação de bem-estar. O bem-estar é visto de 

indivíduo para indivíduo de forma diferente, sendo assim difícil a sensação de conforto 

para todos os indivíduos num mesmo ambiente.  

Um ambiente térmico inadequado pode originar desconforto e mal-estar físico e 

psicológico, redução da produtividade, aumento da frequência dos acidentes e efeitos 

fisiológicos.  
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Segundo Freitas (2016), o calor excessivo pode causar um decréscimo do rendimento, 

dores de cabeça, náuseas, vertigens, sudação, fadiga cardíaca e fadiga térmica. Já o frio 

pode reduzir o tempo de reação, aumentar a tensão, causar distúrbios do ritmo cardíaco e 

diminuir a sensibilidade, além disso o ambiente térmico pode influenciar a postura 

adotada pelo aluno. O aquecimento do aluno pode gerar cansaço e sonolência e por sua 

vez a redução do seu desempenho e o arrefecimento pode reduzir o estado de alerta e a 

concentração. Assim, a nível escolar é previsível um decréscimo da capacidade de 

aprendizagem dos alunos quando as condições térmicas se apresentam inadequadas. 

3.3.2. Iluminação  

Segundo a ISO 8995:2002, os ambientes visuais devem ser concebidos de modo a 

permitir a execução das várias atividades com eficiência, precisão, segurança e em 

condições de conforto, mesmo em circunstâncias difíceis durante longos períodos de 

tempo, uma boa iluminação criará um ambiente visual que permita às pessoas verem e se 

movimentarem de modo seguro, além de permitir uma performance visual eficiente, 

precisa e segura, sem causar desconforto e fadiga visual (Rodrigues, 2009).   

Uma boa iluminação requer igual atenção quer à quantidade, quer à qualidade. Embora a 

fornecimento de uma iluminância suficiente sobre uma tarefa seja necessária, em muitas 

circunstâncias a visibilidade depende da forma como a luz é recebida, das características 

da cor da fonte de luz e das superfícies em conjunto com o nível de brilho do sistema.  

A qualidade da iluminação depende de vários elementos como o tipo de iluminação, 

disposição das luminárias, contraste entre o objeto a manipular e o fundo, o encadeamento 

e a refração (Fidalgo, 2011).  

Uma má iluminação pode dar origem a: fadiga ocular, que inclui sintomas como irritação, 

redução da sensibilidade visual, menor rapidez preceptiva; a fadiga visual que inclui 

sintomas como menor velocidade de reação, sensação de mal-estar, cefaleia e insónias; 

posturas incorretas e acidentes na sala de aula. Assim, uma sala de aula deve dispor de 

iluminação adequada que assegure o desempenho visual das tarefas importantes como a 

leitura e a escrita e permitam adoção de posturas corretas. No que respeita à adoção de 

posturas corretas relativamente à iluminação, no caso de iluminação insuficiente, o aluno 

tende a aproximar mais os olhos da tarefa que está a realizar obrigando a uma maior flexão 

da coluna e cervical. Já quanto ao excesso de iluminação, que pode estar na origem de 
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encadeamento, o aluno modifica a sua postura ao tentar evitar esse encadeamento para 

conseguir visualizar o objeto ou realizar a tarefa pretendida (Fidalgo, 2011). 

Os lugares dos alunos devem ser concebidos para que a luz natural seja suficiente ou a 

iluminação artificial deve ser adequada à tarefa, devendo existir iluminação localizada 

sempre que as tarefas o exigirem (Fidalgo, 2011). 

A melhor iluminação é a luz natural, se esta for difusa e uniforme, além de bem distribuída 

relativamente ao plano de trabalho, sem provocar encadeamento, sem ser oscilante e não 

produzir efeito estroboscópico (Fidalgo, 2011). 

No espaço de leitura de uma sala de aula a iluminação deve ser adequada para que o 

utilizador consiga ver o objeto de leitura, normalmente um livro ou o ecrã de um 

computador, por períodos de tempo alargados sem que ocorra fadiga (Atmodipoero e 

Pardede, 2004; Dean, 2005, referido em Rodrigues, 2009).  

No entanto, nos edifícios educacionais as condições de iluminação são muitas vezes 

insatisfatórias, condicionando o processo de aprendizagem. 

3.4. Métodos de avaliação de Riscos Ergonómicos  
O nível de exposição ao trabalho físico pode ser avaliado tendo em conta a intensidade, a 

repetibilidade e a duração, existindo vários métodos disponíveis para avaliar a exposição 

física ao risco associado às LMERT, de forma a identificar postos de trabalho 

potencialmente perigosos ou fatores de risco no trabalho. 

A maioria dos métodos desenvolvidos para avaliar a exposição aos fatores de risco de 

LMERT destina-se aos membros superiores do corpo, tais como a coluna, o pescoço, os 

ombros, os braços e os pulsos. 

A prevalência dos problemas musculosqueléticos relacionados com o trabalho dos 

membros inferiores é menos frequentemente reportada do que as partes superiores do 

corpo (Santos, 2009). 

a) Métodos Observacionais 

Os métodos observacionais são vistos como a melhor solução para avaliação da exposição 

individual ao risco em estudos epidemiológicos de grande escala e vão de simples 
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métodos baseados em papel e lápis a métodos avançados, com recurso a computador e 

gravação de vídeo (Cirne, 2013). 

b) Métodos Observacionais Simples 

Os métodos observacionais simples foram desenvolvidos para se fazerem registos 

sistemáticos da exposição a fatores de risco no posto de trabalho, sendo que essa avaliação 

deve ser feita por um observador e registada em folhas-padrão. O número de fatores de 

risco avaliados por estes métodos é variável. Alguns apenas permitem avaliar a postura 

de vários segmentos corporais, mas a maior parte deles permite, também, avaliar fatores 

críticos de exposição física como, por exemplo, a força aplicada. Um certo número de 

métodos permite determinar índices globais ou pontuações para combinações de fatores 

de exposição com o objetivo de prescrever limites de exposição aceitáveis para os 

trabalhadores, ou, pelo menos, estabelecer prioridades de intervenção através de um 

conjunto de tarefas.  

São métodos fáceis de utilizar em diversos tipos de postos de trabalho, onde seria difícil 

com outros métodos de observação dos trabalhadores, devido à perturbação causada 

(David, 2005, como referido em, Cirne, 2013). Graças ao procedimento de registo 

intermitente, a principal desvantagem destes métodos prende-se com a falta de precisão, 

o que os torna pouco fiáveis (Burdorf, 1992, como referido em, Cirne, 2013). 

c) Métodos observacionais avançados 

Além dos métodos observacionais simples, existem outros mais complexos, denominados 

de técnicas/métodos avançados. São técnicas/métodos desenvolvidos para a avaliação da 

variação postural em atividades predominantemente dinâmicas (David, 2005, como 

referido em, Cirne, 2013). 

Cada um destes métodos regista os dados através de vídeo ou por meio de computador, 

os quais, posteriormente, são analisados de modo objetivo através da utilização de 

programas informáticos apropriados. As variações posturais dos trabalhadores são 

gravadas em tempo real por um período de tempo representativo, e vários segmentos 

articulares podem ser analisados em simultâneo. Os valores de variáveis, tais como 

amplitude do movimento, variações angulares, velocidades e acelerações, podem ser 

determinados (David, 2005, como referido em, Cirne, 2013). 

A análise pode incluir o uso de modelos biomecânicos que representam o corpo humano 
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como um conjunto de ligações numa cadeia cinemática e usar dados antropométricos, 

posturais e de carga manual para calcular momentos e forças entre segmentos corporais. 

Estes variam em complexidade, de modelos bidimensionais estáticos até modelos 

tridimensionais dinâmicos (Li & Buckle, 1999, como referido em, Cirne, 2013). 

As técnicas observacionais podem ser apoiadas por meios de registo de imagem e 

respetivo tratamento. Nos últimos anos têm sido desenvolvidas algumas técnicas, tais 

como ARBAN (Research Foudation for Occupational Safety and Health da Suécia), 

TRAC, HARBO, PEO (Cirne, 2013). 

As vantagens destes sistemas têm a ver com a capacidade de obter posturas em tempo 

real sem a presença do observador – o observador é confrontado, muitas vezes, com 

limitações inerentes ao melhor posicionamento de observação. Contudo, a análise das 

gravações requer um analista bem treinado de modo a caracterizar as posturas de trabalho 

corretamente (Li & Buckle, 1999, como referido em, Cirne, 2013). 

Além disso, caso se pretenda informação postural em detalhe é necessário bastante tempo 

para analisar os dados. Em situações reais de trabalho, a posição da câmara em relação ao 

operador pode ser continuamente mudada devido ao movimento do operador, portanto, 

os ângulos de posturas observados na gravação podem não ser a mesma do que na situação 

real de trabalho. Vários artigos têm demonstrado a dificuldade dos analistas em obter os 

melhores ângulos de filmagem. Também, os critérios para classificação da postura ou 

atividade de trabalho parecem ser mal definidos em alguns destes métodos de observação, 

resultando em dificuldades na comparação entre diferentes estudos (Li & Buckle, 1999, 

como referido em, Cirne, 2013). 

São inúmeros os sistemas 2D ou 3D de gravação e análise de movimento que estão 

disponíveis no mercado e a descrição ou a aplicação destes sistemas é amplamente 

divulgado. Como exemplos destes sistemas tem-se o The Observer, o VICON e o APAS. 

O tratamento dos dados gravados pode ser realizado num computador de forma 

automática/semiautomática ou manualmente, procedendo neste caso, à análise e 

digitalização das gravações vídeo para obtenção de amplitudes de movimento, variações 

angulares, velocidades e acelerações (Li & Buckle, 1999, como referido em, Cirne, 2013). 

As vantagens dos sistemas de análise de movimento, 2D ou 3D, relativamente a todos os 

métodos observacionais de medição têm que ver com a possibilidade de serem gravados 
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simultaneamente vários movimentos de articulações para diferentes trabalhos. A análise 

de dados é simplificada com a ajuda de um programa informático sofisticado, e os dados 

gravados podem ser relacionados com atividades particulares (Li & Buckle, 1999, como 

referido em, Cirne, 2013). 

Como possíveis limitações, estes métodos são mais caros do que os observacionais 

simples, são mais rigorosos a nível técnico e podem ser muito morosos para aplicar na 

prática, pelo que são mais adequados ao registo e análise de tarefas simuladas, do que a 

realização da avaliação no local de trabalho (David, 2005, como referido em, Cirne, 

2013). 

d) Métodos Diretos 

Os métodos diretos usam instrumentos de monitorização que dependem de sensores 

fixados diretamente na pessoa para medição das variáveis de exposição no trabalho. Estes 

métodos vão desde simples aparelhos manuais, até goniómetros eletrónicos (David, 2005, 

como referido em, Cirne, 2013). 

No que respeita aos aparelhos manuais, por exemplo o inclinómetro, o aparelho é aplicado 

no segmento do corpo e a medida angular da secção do corpo é igualmente indicada pelo 

aparelho. As vantagens aparentes destas técnicas prendem-se com o facto de serem 

baratas e fáceis de usar e a postura do corpo pode ser descrita detalhadamente. Por outro 

lado, por serem usados, normalmente, em situações de trabalho estático, estes métodos 

não são apropriados em situações dinâmicas onde é necessário monitorizar o movimento 

contínuo (Li & Buckle, 1999, como referido em, Cirne, 2013). 

Quanto aos métodos instrumentais eletrónicos, podem ser identificados vários tipos, onde 

se inclui o sistema goniométrico. Os goniómetros são colocados nas articulações do corpo 

a estudar e o ângulo entre os dois segmentos é registado continuamente. Os goniómetros 

são leves, flexíveis e permitem a medição simultânea do movimento do corpo em duas 

direções. Os dados da postura são gravados o que permite a obtenção dos mesmos sem 

influenciar a performance dos utilizadores, e posteriormente são transferidos para um 

computador para análise (Li & Buckle, 1999, como referido em, Cirne, 2013).  

Um eletrogoniómetro tri-axial, denominado monitor de movimento lombar (LMM), foi 

desenvolvido para registar o movimento (posição, velocidade e aceleração) do tronco a 

3D. O sistema foi concebido para ser colocado nas costas do trabalhador e monitorizar os 



 

47 
 
 

movimentos do tronco durante o trabalho. Este sistema é duas vezes mais preciso que os 

sistemas de avaliação de movimento baseado em vídeo. Contudo, para além de apresentar 

limitações na captura de alguns movimentos, uma possível desvantagem deste sistema 

prende-se com a limitação do tempo para a recolha contínua de dados. O sistema 

eletrogoniómetrico é fácil de usar e os registos têm sido suficientemente fiáveis e precisos 

para estudos epidemiológicos (citado por Li & Buckle, 1998, como referido em, Cirne, 

2013). 

A eletromiografia (EMG) é um outro método direto utilizado para estimar a tensão 

muscular, através do registo e processamento de sinais mioelétricos. Este método é 

utilizado para avaliar a fadiga muscular localizada. Por norma, é verificado que, a um 

aumento de tensão muscular, corresponde um aumento da atividade mioelétrica, apesar 

de esta relação não ser linear em muitas circunstâncias, o que obriga a cuidados na 

interpretação dos dados (David, 2005, como referido em, Cirne, 2013). 

Os métodos diretos com sistemas automáticos de recolha contínua de dados 

proporcionam grandes quantidades de dados precisos, mas a aplicação de sensores 

diretamente no trabalhador pode provocar desconforto e resultar em alterações no 

comportamento do mesmo no trabalho. A capacidade de gerar dados de muitos destes 

aparelhos pode tornar-se impraticável pelo tempo que demora a analisar e interpretar os 

mesmos. Adicionalmente, requerem um elevado investimento na aquisição do 

equipamento, na manutenção do mesmo e em técnicos altamente qualificados, que 

possam cabalmente operar os sistemas (David, 2005, como referido em, Cirne, 2013). 

3.4.1. Método Rapid Upper Limb Assessment (RULA) 

O método RULA, foi desenvolvido por E. Nigel Corlett e Lynn McAtamney (University 

of Nottingham’s, Institute for Occupational Ergonomics), com o objetivo de investigar a 

exposição dos trabalhadores aos fatores de risco associado aos membros superiores.  

O RULA é utilizado para avaliar a postura, força e movimentos associados a tarefas 

sedentárias, tais como a utilização de computadores, manufatura ou outras onde o 

trabalhador se encontra sentado ou de pé sem andar, devendo, então, ser utilizado como 

uma primeira análise para a avaliação do nível de exposição dos membros superiores a 

fatores de risco como a postura, contração muscular estática, repetição e força e para 

determinar os fatores que mais contribuem para o risco associado à tarefa (Santos, 2009). 
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O RULA estabelece, para cada zona, intervalos de postura, e descreve uma pontuação de 

acordo com o nível de sobrecarga. De igual modo, valora-se o trabalho estático (posturas 

mantidas por mais de um minuto) ou repetitivo (frequência de movimentos dos segmentos 

≥ a 4 por minuto), e os requisitos de força ou carga (Santos, 2009). 

A aplicação do método consiste no registo das diferentes posturas de trabalho observadas, 

classificadas através de um sistema de pontuação, utilizando-se diagramas de posturas do 

corpo e quadros que avaliam o risco de exposição a fatores de carga externos. Desta forma 

é possível identificar o esforço muscular que está associado à postura de trabalho, força 

exercida, atividade estática ou repetitiva. Deve ser registada a postura de trabalho nos 

planos sagital (movimentos visíveis de perfil), frontal e, se possível, no transversal, 

analisando-se depois a postura dividindo-se o corpo em 2 grupos (A e B) (Santos, 2009): 

− Grupo A: Braço, antebraço, pulso e rotação do pulso; 

− Grupo B: Pescoço, tronco e membros inferiores. 

Os valores de pontuação para os 2 grupos situam-se entre 1 e 9, sendo que 1 corresponde 

ao menor risco de lesão possível e o 9 representa o maior risco de lesão possível. 

Devem ser observados vários ciclos do operador e depois selecionar a postura que ocorre 

com mais frequência, onde ocorre o maior valor de carga ou, alternativamente, avaliar as 

diferentes posturas. Posteriormente deverá classificar-se a carga ou força utilizada, a 

utilização dos músculos, calcular a pontuação parcial e depois a pontuação final. 

Como apenas é possível avaliar um dos lados (esquerdo ou direito), deverão ser, caso se 

considere pertinente, feitas avaliações para ambos os lados. 

Os fatores de risco considerados são a postura, os membros superiores e inferiores, o 

pescoço e o tronco, a contração muscular estática, a repetição e a força (Santos, 2009). 

No quadro 3 são apresentadas as pontuações para os segmentos do grupo A, respeitante 

aos membros superiores (braço, antebraço, pulso e rotação do pulso). 
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Quadro 3- Pontuação do Grupo A: Membros Superiores. 

Braço Descrição Pont. Alterações à pontuação 

 20º Extensão e 20º 

Flexão 

Flexão + 20º e 

extensão 

Extensão +45ºe90º 

Extensão +90 

1 

 

2 

 

3 

4 

Elevação +1 

Abdução +1 

Braço 

apoiado -1 

Antebraço Descrição Pont. Alterações à pontuação 

 Extensão 0 a 60º 

Extensão + 60º a 100º 

Extensão + 100º 

2 

1 

2 

 

Rotação lateral 

do ombro +1 

 

Cruzamento da 

linha média +1 

Pulso Descrição Pont. Alterações à pontuação 

 Flexão/ extensão 

Alinhado 

15º Flexão / extensão 

>15º Flexão / extensão 

1 

2 

3 

Desviado 

radial ou 

cubitalmente 

Rotação do Pulso Descrição Pont. Alterações à Pontuação 

 

 

 

Rotação ligeira 

Rotação acentuada 

 

1 

2 
Inexistentes 

 

No quadro 4 são apresentadas as pontuações para os segmentos do grupo B, respeitante o 

pescoço, tronco e membros inferiores (pernas). 
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Quadro 4- Pontuação do Grupo B: Pescoço, Tronco e Membros Inferiores. 

Pescoço Descrição Pont. Alterações à Pontuação 

 
Flexão 0 a 10º 

Flexão + 10 a 20º 

Flexão + 20º 

1 

2 

3 

 

     Rotação +1 

                        

Inclinação 

lateral +1 

Tronco Descrição Pont. Alterações à pontuação 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flexão neutro 

Flexão 0 a 20º 

Flexão 20 a 60º 

Flexão >60º 

1 

2 

3 

4 Rotação +1 

Inclinação lateral +1 

Pernas  Descrição Pont. Alterações à pontuação 

 Pés e pernas bem 

apoiados em postura 

equilibrada 

Pés e pernas mal 

apoiadas ou postura 

desequilibrada 

1 

 

 

2 
Inexistentes 

Após a pontuação de cada membro de cada grupo, mediante a utilização dos quadros A e 

B, para os grupos A e B respetivamente, calcula-se a pontuação parcial de cada grupo, à 

qual se acrescenta a pontuação para os casos em que exista trabalho muscular (acrescenta-

se 1 se a postura for essencialmente estática ou repetida mais de quatro vezes por minuto 

e nos outros casos será 0) e força ou carga (acrescenta-se 1 no caso de cargas ou forças 

intermitentes entre 2 e 10 kg, 2 em cargas estáticas ou cargas e forças repetidas entre 2 e 

10 kg, 3 quando a carga estática ou as cargas ou forças repetidas são superiores a 10 kg 

ou quando há choques ou forças instantâneas e, quando não há resistência ou cargas ou 

forças intermitentes, o valor será 0), originando a pontuação total de cada um dos grupos 

(A e B). 
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Calculadas as pontuações dos grupos A e B acrescenta-se a pontuação para a atividade 

muscular e carga ou força para cada um dos grupos, o que resulta nas pontuações C e D. 

Depois disso recorre-se à tabela C para obter o resultado final do RULA. 

 
Na figura 7 são registadas todas as pontuações obtidas na avaliação efetuada com recurso 

às diversas tabelas que fazem parte do método na figura 2 são apresentados os níveis de 

ação do RULA (Santos, 2009). 

 
Figura 7- Ficha de registo de todas as pontuações do método RULA. 

Seguidamente apresentam-se os quadros A, B e C, referidas ao longo do texto e que são 

necessárias para o cálculo do RULA, assim como os quadros para a pontuação da força e 

atividade muscular. 

Quadro 5-Quadro A: Pontuação do Grupo A – Membros Superiores. 
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Quadro 6- Quadro B: Pontuação do Grupo B – Pescoço, Tronco e Membros Inferiores. 

 

Quadro 7- Quadro C: Pontuação C RULA. 

 

O valor obtido no quadro C é depois comparado com os valores da tabela de classificação 

de níveis de intervenção determinando-se assim a prioridade de ação. Os níveis de ação 

são quatro sendo que ao nível 1 corresponde a pontuação 1 a 2, onde o risco é aceitável e 

o nível 4 que se encontra no outro extremo, com pontuação de 7 ou mais, significando 

que são necessárias investigações e modificações imediatamente. 

Quadro 8- Pontuação para atividade. 

Pontuação Descrição 

1 
Postura essencialmente estática como, por exemplo, se for mantida mais de 1 

minuto ou se ação for repetida mais de 4 vezes por minuto 

2 Nos restantes casos  
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Quadro 9- Pontuação para força/carga. 

Sem resistência ou 

cargas / Força 

intermitente 

< 2 Kg 

Cargas / força 

intermitente 

2-10 Kg 

Carga / força estática 

ou repetitiva 

2-10 Kg 

Carga/forças 

estática ou 

repetida >10 Kg ou 

choques/forças 

instantâneas 

0 1 2 3 

O quadro 10 sintetiza os níveis de ação do método, a correspondente pontuação e as ações 

corretivas a tomar em cada um dos níveis. 

Quadro 10- Níveis de ação do método RULA. 

Pontuação 
Nível de 

Ação 
Ação 

1 ou 2 1 Postura é aceitável se não for mantida por longos períodos 

3 ou 4 2 
Será preciso investigar melhor e poderão ser necessárias 

modificações 

5 ou 6 3 É urgente investigar melhor e realizar modificações  

7 ou mais 4 Investigações e modificações são necessárias imediatamente  

 

3.4.2. Método Strain Index (SI) 

O método SI, é um método semiquantitativo desenvolvido para prever o risco de aumento 

de ocorrência e gravidade das LMEMS (Lesões Musculo Esqueléticas dos Membros 

Superiores) e, com ele, pretende-se avaliar o posto de trabalho e não os trabalhadores. 

Para se tirarem conclusões é necessário determinar 6 variáveis, 3 das quais são estimadas 

(a intensidade do esforço, a postura do pulso/mão e a velocidade de movimentos), 

enquanto as restantes 3 são medidas (duração do esforço, frequência do esforço e duração 

da tarefa por dia). 

Importa destacar que não é expectável que o método seja capaz de diferenciar entre lesões 

mais específicas e também não pode ser aplicável na prevenção de outras lesões, tais 

como as do ombro, pescoço ou costas (Santos, 2009). 
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O índice é baseado em interações multiplicativas entre as diversas variáveis da tarefa. A 

pontuação SI é o resultado do produto de 6 variáveis da tarefa que são (Santos, 2009): 

− Multiplicador Intensidade do esforço (MI),  

− Multiplicador Duração do esforço (ME);  

− Multiplicador Frequência dos esforços por minuto (repetitividade) (MR);  

− Multiplicador Postura do pulso/mão, (MP);  

− Multiplicador Velocidade de movimentos (cadência de trabalho), (MV);  

− Multiplicador Duração da tarefa por dia, (MD). 

A cada variável da tarefa foi atribuída uma escala de variação com 5 níveis, sendo que o 

nível 1 representa a melhor situação e o nível 5 a pior situação. Os multiplicadores para 

cada variável estão relacionados com estes níveis, sendo a pontuação do Strain Index o 

produto dos 6 multiplicadores (Santos, 2009). 

As variáveis da tarefa são calculadas da seguinte forma (Santos, 2009): 

Intensidade do Esforço - A intensidade do esforço é uma estimativa da força necessária 

para o desempenho de uma determinada tarefa, refletindo a magnitude do esforço 

muscular requerido para alcançar o objetivo de uma única vez. A estimativa da 

intensidade de esforço é obtida através de descrições verbais dos trabalhadores e do 

esforço observado, utilizando-se a escala de Borg CR-10 (figura 8). Assim, para cada 

esforço foi selecionado um descritor verbal no quadro 11 que melhor corresponda à 

observação da intensidade do esforço desenvolvido. 
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Figura 8- Escala CR. 10 

Quadro 11- SI – Intensidade do Esforço 

Fator Classificação Caracterização 
Escala de 

Borg 
Multiplicador 

Fator 

Intensidade 

do Esforço 

(FIE) 

 

Leve Tranquilo ≤ 2 1 

Algo de 

pesado 

Percebe-se algum esforço 
3 3 

Pesado 
Esforço nítido, sem mudança 

de expressão facial 
4-5 6 

Muito pesado 
Esforço significativo, com 

mudança na expressão facial 
6-7 9 

Próximo do 

máximo 

Usa tronco e ombros, e outros 

grupamentos auxiliares, para 

gerar força  

>7 13 

Duração do Esforço por Ciclo de Trabalho - A duração do esforço por ciclo de trabalho 

reflete as respetivas tensões fisiológicas e biomecânicas. A duração é medida em 

percentagem do tempo em que um esforço é aplicado. Na metodologia do Strain Index os 

termos “ciclo” e “tempo de ciclo” referem-se, respetivamente, ao ciclo de esforço e à 

duração temporal do ciclo de trabalho. Para medir a totalidade do esforço por tempo de 
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ciclo, observa-se a atividade durante o tempo suficiente (vários ciclos de trabalho). A 

duração do período de observação é medida com um cronómetro e o número de esforços 

é contado com o auxílio de um contador. O total do tempo de esforço por ciclo é, então, 

calculado dividindo a duração do período de observação pelo número de esforços 

registados no período de observação. 

% 𝑑𝑒 𝑑𝑢𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑜 𝑒𝑠𝑓𝑜𝑟ç𝑜 = 100 𝑥
𝐷𝑢𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑜 𝑒𝑠𝑓𝑜𝑟ç𝑜(𝑠𝑒𝑔)

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎çã𝑜(𝑠𝑒𝑔)
 

A percentagem obtida é, seguidamente, comparada com as classificações do quadro 12, 

sendo atribuída posteriormente a classificação apropriada. 

Quadro 12-Fator de Duração do Esforço 

Fator Classificação Multiplicador 

Fator Duração do Esforço 

(FDE) 

< 10% do ciclo 0,5 

10-29% do ciclo 1,0 

30-49% do ciclo 1,5 

50-79% do ciclo 2,0 

>80% ciclo 3,0 

Número de Esforços por minuto- O fator frequência do esforço nada mais é do que o 

número de esforços que ocorre durante um período de observação. Deve-se observar que 

cada ação técnica é um esforço distinto. 

Quando o esforço for estático considere a frequência máxima.  

No quadro 13, pode-se observar a classificação e o multiplicador da fórmula de cálculo. 

Quadro 13- Fator de Frequência do Esforço 

Fator Classificação Multiplicador 

Fator Frequência do 

Esforço (FFE) 

<4 por minuto 0,5 

4-8 1,0 

9-14 1,5 

15-19 2,0 

≥20 3,0 

A Postura da Mão e do Punho – Refere-se à respetiva posição anatómica, em relação a 

uma posição neutra. A avaliação é mais qualitativa do que quantitativa (quadro 14). 
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Quadro 14 - Postura da Mão e Punho 

Fator Classificação Caracterização Multiplicador 

Postura da Mão e 

Punho (FPMP) 

Muito boa Neutro 1,0 

Boa Próximo do neutro 1,0 

Razoável Não neutro 1,5 

Ruim Desvio nítido 2,0 

Muito ruim Desvio próximo dos extremos 3,0 

Velocidade de Execução - Expressa o ritmo observado na execução da tarefa. Julga-se 

que os músculos de um trabalhador, entre esforços de alta velocidade e alta frequência 

não relaxam na totalidade. A estimativa da velocidade é realizada subjetivamente por 

observação (quadro 15). 

Quadro 15- Ritmo de Trabalho 

Duração da Tarefa por Dia – A duração da tarefa expressa em horas, é a totalidade de 

tempo diário em que a tarefa é desempenhada (quadro 16). 

Quadro 16- Fator Duração do Trabalho 

Fator Classificação Multiplicador 

Fator Duração do Trabalho 

(FDT) 

<1 hora 0,25 

1-2 0,50 

2-4 0,75 

4-8 1,0 

>8 1,5 

O resultado do SI é o produto dos seguintes seis multiplicadores:  

𝑆𝐼 = 𝑀𝐼𝐸 𝑥 𝑀𝐷𝐸 𝑥 𝑀𝐸𝑀 𝑥 𝑀𝑃𝑀 𝑥 𝑀𝑉𝐸 𝑥 𝑀𝐷𝐷 

Fator Classificação Caracterização Multiplicador 

Fator Ritmo de 

Trabalho (FRT) 

Muito lento ≤80% 1,0 

Lento 81-90% 1,0 

Razoável 91-100% 1,0 

Rápido 
101-115% - apertado, mas 

ainda conseguindo acompanhar 
1,5 

Muito rápido 
115% - apertado e não 

consegue acompanhar 
2,0 
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Quadro 17- Classificação do resultado SI 

1 < ou igual a 3,0 Trabalho seguro 

2 3,0 a 5,0 Duvidoso, questionável 

3 5,0 a 7,0 Risco de lesão da extremidade distal do membro superior 

4 >7,0 
Alto risco de lesão tão mais alto quanto maior o número 

observado  

3.4.3. Método Método Occupational Repetitive Actions (OCRA) 

O método OCRA, avalia e quantifica os fatores de risco presentes na atividade de 

trabalho. O procedimento para avaliar o risco passa por assinalar as tarefas repetitivas em 

ciclos com duração significativa, encontrar a sequência de ações técnicas em cada ciclo 

representativo de cada tarefa, descrever e classificar os fatores de risco em cada ciclo, 

reunir os dados respeitantes aos ciclos em cada tarefa durante todo o turno de trabalho, 

considerando a duração e sequência das diferentes tarefas e dos períodos de recuperação. 

O índice de exposição do método OCRA é o resultado da divisão da quantidade de ações 

técnicas observadas (ATO) durante o turno de trabalho, pela quantidade de ações técnicas 

recomendadas (ATR) (Santos, 2009). 

O resultado é comparado com os valores referência de classificação de risco do método 

OCRA, determinando-se assim a ação a prosseguir (ver quadro 25). 

 
As ATO podem ser calculadas por análise organizacional (o número de ações por ciclo e 

número de ações por minuto com este último multiplicado pelo tempo de duração da 

tarefa) enquanto o cálculo das ATR obedece à seguinte fórmula (Santos, 2009): 

 

∑[𝐶𝐹 𝑥 (𝐹𝑓𝑖 𝑥 𝐹𝑝𝑖 𝑥 𝐹𝑐𝑖) 𝑥 𝐷𝑖] 𝑥 𝐹𝑟 𝑥 𝐹𝑑

𝑛

𝑥=1

 

Onde: 

n- Número de tarefas repetitivas executadas durante o turno; 

i-Tarefa repetitiva genética; 

CF- Frequência constante de ações técnicas (30 ações por minuto); 

Ff, Fp. Fc – Fatores multiplicadores com valores entre 0 e 1, selecionados para “força” 

(Ff), “Postura” (Fp), e “Fatores Adicionais” (Fc) em cada uma das n tarefas; 

D- Duração em minutos de cada tarefa repetitiva; 
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Fr- Fator multiplicador para “períodos de recuperação”; 

Fd- Fator multiplicador para a duração diária das tarefas repetitivas. 

Para Cálculo das Ações Técnicas Observadas (ATO):  

− Nº ações/ciclo; 

− Duração ciclo (minutos); 

− Frequência (ações/minuto); 

− Duração tarefa (minutos). 

De seguida explicam-se resumidamente os critérios e procedimentos necessários para a 

determinação das variáveis para o cálculo do índice OCRA, de acordo com o seguinte: 

− A Constante de Frequência de Ação Técnica (CF)  

De acordo com as pesquisas dos autores a referência para a frequência de ações técnicas 

foi fixada em 30 ações por minuto. 

− O Fator Força (Ff)  

A pontuação para a força é obtida pela classificação feita pelos operadores no que respeita 

à própria força aplicada nas atividades, utilizando uma escala progressiva de 0,5 a 10. 

Após a soma dos valores parciais obtidos, calcula-se a média ponderada do esforço ao 

longo do tempo obtida pela multiplicação da pontuação da escala de Borg (Figura 9), pela 

sua percentagem de duração no ciclo. O resultado obtido é comparado com os valores da 

tabela seguinte, para se determinar o multiplicador para a força. 

Quadro 18- Determinação do Multiplicador para a Força. 

Escala de Borg ≥0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

Multiplicador 1 0,85 0,75 0,65 0,55 0,45 0,35 0,2 0,1 0,01 
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  Figura 9- Escala de Borg 

− O Fator Postura (Fp) 

A avaliação das posturas deve ser efetuada em ciclos representativos para cada uma das 

tarefas repetitivas examinadas, por via da descrição da duração das posturas e/ou 

movimentos dos principais segmentos anatómicos: ombro, cotovelo pulso e mão (lados 

direito e esquerdo). 

Quadro 19- Movimentos dos principais segmentos anatómicos 

Articulação 

Escapulo-umeral 

(ombro) 

Abdução 45º a 80º Pontuação 4 

Flexão / Abdução 
+ 80º e (10% a 20% 

do tempo) 
Pontuação 4 

Extensão +20% Pontuação 4 

Articulação do 

Cotovelo 

Supinação +60º Pontuação 4 

Pronação +60º Pontuação 2 

Flexo-extensão +60º Pontuação 2 

Articulação Pulso 

Flexão +45º Pontuação 3 

Desvio radial +15º Pontuação 2 

Desvio ulnar +20º Pontuação 2 

Extensão +45º Pontuação 4 
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− Supinação: Posição da mão de forma que a palma fique voltada para cima ou para 

diante, por oposição a pronação.  

− Pronação:  Posição ou movimento da mão e do antebraço, para que o polegar fique 

do lado interior do corpo e a palma virada para baixo, por oposição à supinação.  

− Desvio ulnar: Relativo ao cúbito ou ao antebraço. 

  

 
Figura 10- Movimentos funcionais da mão 

Quadro 20- Tipo de pega 

Tipo de pega Pontuação 

Preensão ampla (4 a 5cm) 1 

Preensão estreita (1,5cm) 2 

Movimentos dos dedos 3 

Pinça pulpar 3 

Pinça palmar 4 

Pegada em gancho 4 

Para efeitos de classificação é suficiente verificar que, na execução de cada ação, a 

articulação envolvida tem um alcance superior a 50% da amplitude da articulação, durante 

pelo menos um terço do ciclo do tempo (Santos, 2009). 

Quadro 21- Determinação do multiplicador para a postura. 

Pontuação da postura 0-3 4-7 8-11 12-15 ≥16 

Multiplicador 1 0,70 0,60 0,50 0,33 
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− O Fator Complementar (Fc)  

Estes fatores podem ser vibrações, trabalhos de precisão, compressões mecânicas 

localizadas, exposição ao calor ou ao frio, o uso de luvas, superfícies escorregadias, 

movimentos bruscos ou esticões, movimentos rápidos, impactos repetidos (uso de martelo 

em superfícies duras, por exemplo), etc.  

A cada fator adicional identificado na tarefa é atribuída uma pontuação, dependendo da 

duração das tarefas repetitivas: 4 quando a exposição é um terço do ciclo, 8 quando é de 

dois terços e 12 quando a exposição é em todo o ciclo.  

No caso das vibrações será 8, 12 e 16 respetivamente.  

Quadro 22- Determinação do multiplicador para os fatores adicionais. 

Pontuação dos fatores 

adicionais 
0 4 8 12 

Multiplicador 1 0,95 0,90 0,80 

− O Fator Períodos de Recuperação (Fr) 

Intervalos, incluindo o período do almoço, tarefas de controlo visual, períodos do ciclo 

em que os músculos ficam em repouso total pelo menos 10 segundos após alguns minutos 

de trabalho. 

Os autores definiram como ideal um período de recuperação a cada 60 minutos de 

trabalho, no caso de tarefas repetitivas, durante o turno de trabalho. 

Por cada hora sem período de recuperação há um correspondente multiplicador. 

Quadro 23- Determinação do multiplicador para o fator “períodos de recuperação”. 

Nº de horas sem 

recuperação adequada 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Multiplicador 1 0,90 0,80 0,70 0,60 0,45 0,25 0,10 0 

− O Fator Duração (Fd)  

O cálculo do índice do método baseia-se em cenários de trabalho onde as tarefas 

repetitivas manuais se prolongam por uma grande parte do tempo (6 a 8 horas) no turno.  
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O OCRA estabelece também a utilização de um fator multiplicador tendo em conta a 

duração total, em minutos, utilizado na execução das tarefas repetitivas. 

Quadro 24- Determinação do multiplicador para o fator “duração”. 

Duração total 

(minutos) das tarefas 

repetitivas 

≤120 121 a 239 240 a 480 ≥480 

Multiplicador 2 1,5 1 0,5 

Analisados os fatores anteriores é agora possível proceder à classificação do risco e 

adoção das consequentes ações preventivas, segundo o método OCRA. 

Quadro 25- Classificação dos níveis de risco do índice OCRA. 

Área Valores OCRA 
Classificação de 

Risco 
Ações 

Verde 1.5 ou menos Ausência de risco 
Completa aceitabilidade das 

condições examinadas 

Verde / Amarelo 1.6 a 2.2 
Risco não 

revelante 

Sem necessidade ações 

corretivas 

Amarelo / 

Vermelho 
2.3 a 3.5 Risco baixo 

Alguma vigilância e 

monitorização das 

condições de trabalho 

Vermelho 3.6 a 9.0 Risco médio 

Melhorar as condições de 

trabalho, a vigilância da 

saúde e o treino 

Vermelho 9.1 ou mais Risco elevado 
Melhorar as condições de 

trabalho em todos os aspetos 

 

3.4.4. Método Ovako Working-Postures Analysis System (OWAS) 

O método OWAS, foi desenvolvido na Finlândia para analisar as posturas de trabalho na 

indústria de aço, para a Ovako OyCompany em conjunto com o Instituto Finlandês de 

Saúde ocupacional e consiste principalmente na análise fotográfica das principais 

posturas típicas (Santos, 2009). 
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O método OWAS (ou as suas modificações) tem sido usado em diversos estudos 

ergonómicos ou epidemiológicos tais como a vigilância dos riscos ergonómicos no 

trabalho (Li & Buckle, 1999, como referido em, Santos, 2009). 

Após efetuarem mais de 36 mil observações em 52 atividades para testar o método, foram 

definidas 84 posturas típicas que resultaram de diferentes combinações das seguintes 

posições: 

− Coluna: 4 posições típicas; 

− Braços: 3 posições típicas; 

− Pernas: 7 posições típicas. 

O procedimento do método passa por observar detalhadamente o trabalho, identificar as 

atividades da tarefa que se pretende avaliar, devendo ser observados vários ciclos de 

trabalho de forma a selecionar as posturas a serem analisadas, que serão registadas 

segundo a amostragem da atividade em intervalos constantes ou variáveis, verificando-se 

a frequência e o tempo gasto em cada postura. Devem ser realizadas, no mínimo, 100 

observações para cada tarefa analisada. Para além das posturas o método prevê ainda a 

avaliação da carga/uso da força (Santos, 2009). 

O quadro a seguir representa, segundo o método OWAS, as posturas principais e respetiva 

pontuação: 

Quadro 26- Pontuação para as posturas segundo o método OWAS 

 

Parte do Corpo Posição Pontuação 

Coluna 

Ereta 1 

Inclinada para a frente ou para trás  2 

Ereta e torcida 3 

Inclinada e torcida  4 

Membros superiores 

Os dois braços abaixo do nível dos ombros  1 

Um braço ao nível ou acima do ombro  2 

Os dois ao nível ou acima dos ombros 3 

Membros Inferiores 

Sentado 1 

De pé, apoio bilateral, joelhos estendidos 2 

De pé, apoio unilateral, joelhos estendidos  3 
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A valoração das posturas, segundo o método OWAS, é feita em 4 categorias que vão 

desde dispensa de cuidados até uma intervenção imediata. Para verificar as pontuações 

identificadas na observação das posturas de risco os autores criaram uma matriz de 

classificação das articulações e carga através da qual é possível aferir qual a categoria de 

ação para a postura de risco (Santos, 2009). 

Depois de codificadas as posturas verifica-se a categoria de risco inerente mediante as 

combinações das posições da coluna, dos membros superiores, membros inferiores e da 

carga, conforme o quadro 27 (Santos, 2009). 

Quadro 27- Categorias de ação para a classificação da combinação de posturas 
individuais 

 

Parte do Corpo Posição Pontuação 

Membros Inferiores 

De pé ou agachado, apoio bilateral, joelhos fletidos 4 

De pé ou agachado, apoio unilateral, joelhos fletidos 5 

Ajoelhado (um ou os dois joelhos) 6 

Caminhando ou em movimento  7 

 

Carga/ uso de força 

 

Menor ou igual a 10Kg 1 

Mais de 10 Kg até 20 Kg 2 

Mais de 20 Kg  3 
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A valoração das posturas segundo o método OWAS é feita em quatro categorias que vão 

desde dispensa de cuidados até uma intervenção imediata. Para verificar as pontuações 

identificadas na observação das posturas de risco (quadro 26) os autores criaram uma 

matriz de classificação das articulações e carga (quadro 27), através da qual é possível 

aferir qual a categoria de ação para a postura de risco (Santos, 2009). 

Com base nas avaliações efetuadas e respetiva pontuação, as posturas de risco são 

classificadas numa das quatro categorias, de acordo com a tabela a seguir: 

Quadro 28- Categorias do método OWAS 

Categoria Ação Corretiva 

1 Postura normal, dispensa de medidas corretivas 

2 Postura a verificar na próxima revisão do método de trabalho 

3 Postura a necessitar de medidas corretivas a curto prazo 

4 Postura a necessitar de medidas corretivas imediatamente 

 

3.4.5. Método Rapid Entire Body Assessment (REBA)  

O método REBA, foi desenvolvido por Hignett e McAtamney para avaliar posturas 

imprevisíveis nos postos de trabalho relacionado com o sector da saúde e outros sectores 

industriais (Santos, 2009). 

Objetivos: 

− Desenvolver uma análise postural sensível aos riscos músculo-esqueléticos numa 

variedade de tarefas. 

− Divisão do corpo em segmentos para ser codificados individualmente com referência 

a planos de movimento. 

− Criação de um sistema de pontuação para a atividade muscular originada pelas 

posturas estáticas, dinâmicas, em rápida mudança ou instáveis. 

− Considerar a importância da pega (coupling) no manuseamento das cargas que nem 

sempre é feita com as mãos. 

− Fornecer um nível de ação e indicação de urgência de implementação de medidas 

corretivas. 

− Utilização de equipamento mínimo (papel e lápis) (Santos, 2009). 

O método REBA tem 6 passos no seu procedimento: observação da tarefa, seleção das 

posturas para avaliação; atribuir uma pontuação às posturas, efetuar o tratamento das 
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pontuações, estabelecer a pontuação final do REBA e, finalmente, confirmar o nível de 

ação e a urgência das respetivas medidas (McAtamney & Hignett, 2005, como referido 

em, Santos, 2009). 

Selecionadas as posturas para avaliação, os critérios a usar podem ser as posturas 

repetidas com mais frequência, as posturas mantidas por mais tempo, as que requeiram 

maior força e atividade muscular, as posturas identificadas como causadoras de 

desconforto, as extremas, instáveis, posturas complexas que exigem aplicação de força 

(Santos, 2009). 

Através da utilização da folha de pontuação são pontuados segmentos corporais para 

depois pontuar a postura. A pontuação inicial é feita por grupos, grupo A e grupo B. 

− Grupo A: Tronco, pescoço, pernas; 

− Grupo B: Braço, antebraço, pulsos. 

As pontuações das posturas do grupo B são efetuadas separadamente para o lado direito 

e esquerdo (ver figura 11). 

 

 
Figura 11 - Folha de pontuação REBA. 

Dependendo da posição podem ser adicionados ou subtraídos pontos. Por exemplo, no 

grupo B, se o braço for suportado na sua posição, é deduzido um ponto na pontuação. 
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Pontuação para a carga/força, para a pega e para a atividade são efetuadas nesta fase. O 

processo pode ser repetido para cada lado do corpo ou para outras posturas. 

Nos quadros 29 e 30 são referidas as pontuações a atribuir a cada movimento dos 

diferentes segmentos corporais, separadas por grupos. Grupo A (tronco, pescoço e pernas) 

e grupo B (braço, antebraço e pulso) (Santos, 2009). 

Quadro 29- Pontuação do grupo A 

Tronco Movimento Pontuação 
Alterações à 

pontuação 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ereto 1 

+1se houver 

rotação ou flexão 

lateral do tronco 

Flexão 0º - 20º 

Extensão 0º - 20º 
2 

Flexão 20º-60º 

Extensão > 20º 
3 

Flexão > 60º 4 

Pescoço Movimento Pontuação 
Alterações à 

pontuação 

 

 

 

 

 

 

Flexão 0º - 20º 1 +1se houver 

rotação ou flexão 

lateral do 

pescoço 
>20º Flexão ou 

Extensão 
2 

Pernas Movimento Pontuação 
Alterações à 

pontuação 

 

 

Peso bilateral, 

andando ou 

sentado 

1 
+1 se a flexão 

dos joelhos entre 

30º a 60º 

+2 se a flexão 

dos joelhos >60º 

(apenas em pé) 

Peso unilateral ou 

postura instável 
2 
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Quadro 30- Pontuação do grupo B. 

Para a determinação das pontuações são utilizados diversos quadros, o quadro A (quadro 

31) é utilizada para calcular a pontuação única dos segmentos do grupo A (tronco, 

pescoço e pernas), o mesmo se passa com o quadro B (quadro 33) para o braço, antebraço 

e pulso. Os valores encontrados são registados na folha de pontuação do REBA nos locais 

Braço Movimento Pontuação Alterações à pontuação 

 

 

 

Extensão 20°  

Flexão 20°  
1 

+ 1 se se verificar 

adução ou rotação  

+ 1 se se verificar 

elevação do ombro  

-1 se se verificar apoio 

com suporte do peso do 

braço  

Flexão 20° - 

45°  

Extensão > 20°  

2 

 

Flexão 45° - 

90°  

 

3 

 

Flexão > 90°  

 

4 

Antebraço Movimento Pontuação Alterações à pontuação 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flexão 60° - 

100° 

 

1 

Inexistentes  

 

Flexão < 60°  

Flexão > 100°  
2 

Pulso  Movimento Pontuação Alterações à pontuação 

 

 

Flexão ou 

Extensão entre 

0° - 15° 

1 

+ 1 se se verificar desvio 

ou rotação do pulso  

 

 

Flexão ou 

Extensão > 15º 

 

2 
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assinalados, assim como os valores para a força/carga e pega, quando se verifiquem. Ao 

valor obtido no quadro C (quadro 35) é adicionada a pontuação da atividade, caso exista, 

obtendo-se assim a pontuação REBA (Santos, 2009). 

Existem ainda tabelas para pontuação da carga/força, para pontuação da pega e pontuação 

da atividade. 

Seguidamente apresentam-se os quadros necessários à avaliação efetuada pelo método. 

Quadro 31- Quadro A: Pontuação para o grupo A. 

 
 

Quadro 32- Pontuação da carga/força. 

 

Quadro 33- Quadro B: Pontuação para o grupo B 
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Quadro 34- Pontuação da pega 

 
 

Quadro 35- Quadro C: Pontuação C. 

 

Quadro 36- Pontuação da atividade 

 

A pontuação final e correspondentes níveis de risco e de ação bem como as ações 

corretivas necessárias estão resumidas no quadro 37. 

Quadro 37- Níveis de ação do REBA. 

Pontuação Nível de Risco Nível de Ação Ação 

1 Insignificante 0 Nenhuma ação ou intervenção é necessária 

1-3 Baixo 1 Pode ser necessária uma intervenção/ação 

4-7 Médio 2 É necessária uma intervenção/ação 

8-10 Alto 3 É necessária uma intervenção, quanto antes 

11-15 Muito alto 4 
É necessária uma intervenção/ação, 

imediato, com urgência  
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4. Metodologia 
Neste capítulo é explicado todo o processo que foi necessário fazer para a aplicação do 

questionário. E as etapas percorridas para a observação e aplicação dos métodos de 

avaliação de risco de LMERT. 

4.1. Materiais e Métodos 
Aplicou-se o Questionário Nórdico Musculosquelético (QNM), validado para a 

população portuguesa por Mesquita et al. (2010). É um dos questionários de 

autoavaliação mais utilizados, focalizando-se nas queixas do pescoço e ombros, coluna e 

no corpo em geral, tendo sido atualizado para uma versão mais recente designada de 

Nordic Muskuloskeletal Questionnaire (NMQ) (Santos, 2009). 

Foram garantidas as devidas autorizações, dos responsáveis da instituição, para a 

aplicação do instrumento de recolha de dados utilizado deste estudo, nomeadamente a 

nível da proteção de dados (Anexo I). 

A realização do estudo foi aprovada pelo Senhor Vice-Presidente do Instituto Politécnico 

de Beja e pelo Encarregado da Proteção de Dados (EPD) do IPBeja no dia 31 de outubro 

de 2019, após envio prévio do pedido de autorização para distribuição do questionário 

(Anexo II). A distribuição do questionário foi realizada após esta aprovação. 

Neste estudo respeitaram-se os princípios éticos, tendo assegurado o anonimato, a 

participação voluntária, a confidencialidade dos dados e o consentimento informado. 

Como já foi referido, foi utilizado um questionário com o objetivo de recolher informação 

acerca da saúde musculosquelética e desconforto dos docentes, não docentes e discentes.  

O questionário (Anexo III), configurado como um formulário da ferramenta Google 

forms, foi enviado, aos participantes no estudo, via correio eletrónico, através de uma 

mensagem onde se incluía a hiperligação para o questionário acompanhada de informação 

sobre o propósito do estudo. 

A população em estudo foi constituída por 127 funcionários docentes, 7 funcionários não 

docentes e 895 discentes. O período de tempo de recolha das respostas ao questionário 

decorreu de 4 de novembro de 2019 a 11 de novembro de 2019.  
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No que respeita ao seu conteúdo, o questionário inicia-se com o pedido de autorização 

dos dados para fins de investigação. Só tinha acesso ao questionário quem tivesse 

indicado que aceitava participar e autorizava a utilização dos dados para fins de 

desenvolvimento deste estudo. 

As primeiras questões relacionam-se com aspetos sociodemográficos e aspetos 

relacionados com o posto de trabalho. Aqui se incluem a faixa etária (idade), género, 

altura, peso, qual a função (funcionário docente, funcionário não docente e discente), ao 

longo do questionário há questões para todos (funcionário docente, funcionário não 

docente e discente) e questões distintas, o respondente acede apenas só às questões 

adequadas ao seu perfil. 

A segunda parte do instrumento de recolha de dado, consistia no Questionário Nórdico 

Musculoesquelético na versão traduzida e validada para a população portuguesa por 

Mesquita et al. (2010). Contém 3 questões correlacionadas com nove regiões anatómicas, 

sendo elas, o pescoço, ombros, cotovelos, punho/mãos, região torácica, região lombar, 

ancas/coxas, joelhos, tornozelos/pés. A primeira questão é se sente dor nas zonas do corpo 

já indicadas em cima, depois se selecionou a dor ou as dores, qual foi a frequência. Para 

facilitar a identificação das áreas corporais, o questionário também inclui um diagrama 

corporal destacando todas as áreas corporais envolvidas (Mesquita et al., 2010). Na versão 

portuguesa validada por Mesquita et al. (2010) o questionário inclui a escala numérica da 

dor para a sua classificação nas diferentes regiões, esta escala vai de 1 (dor mínima) a 10 

(dor máxima). 

Para finalizar o questionário existe uma parte para avaliar as condições de 

conforto/desconforto do mobiliário: Sente algum tipo de desconforto ao utilizar a sala de 

aula/posto de trabalho da ESTIG, diga qual ou quais os seus desconfortos, perante a sala 

ou posto de trabalho que passa presentemente maior parte do seu tempo; por fim, 

avaliação da cadeira e da mesa da mesma sala em cima mencionada.  

Para o tratamento dos dados estatísticos foram utilizados, o Microsoft Office Excel, 

versão 2018, o programa SPSS versão 26.0 e o Chi-Square Test Calculator. 

Uma vez que o questionário fornece, apenas, informação com caraterísticas subjetivas em 

relação à caracterização sociodemográfica e acerca das queixas de ordem 

musculosquelética e desconforto era fundamental complementar esta análise com a 
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aplicação de métodos de avaliação de risco de LMERT do tipo observacionais simples, 

nomeadamente o método RULA e do REBA. 

Os métodos eram para ter sido aplicados aos funcionários docentes, funcionários não 

docentes e discentes que no questionário tivessem feito muitas queixas. Devido a 

limitações de tempo e disponibilidade dos intervenientes, só foi possível observar três 

funcionários não docentes.  

Nos funcionários não docentes realizaram-se diversas observações, em dias e horas 

diferentes, de modo a observar a postura adotada no local de trabalho, para poder-se 

fotografar foi feito um pedido de autorização às três funcionárias não docentes (Anexo 

IV). As colaboradoras foram fotografadas nos seus postos de trabalho, estas fotografias 

foram posteriormente utilizadas para aplicação dos métodos de avaliação de riscos 

ergonómicos, as mesma que foram utilizadas tiveram de ser modificadas para colocar a 

cara dos funcionários não docentes irreconhecível.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

75 
 
 

5. Apresentação, análise e discussão de resultados  
A população alvo deste estudo é constituída por 127 funcionários docentes, 7 funcionários 

não docentes e 895 discentes. Em função das restrições temporais para aplicação do 

questionário e limitações associadas às pesquisas realizadas pela internet (como, por 

exemplo, a reduzida taxa de resposta), não foi possível garantir uma amostra 

representativa da população, tendo-se optado por uma amostra por conveniência, isto é, 

um amostra constituída pelos indivíduos que se disponibilizaram para participar (Ochoa, 

2015). 

Para cada uma das subpopulações as taxas de resposta obtidas foram, respetivamente, de 

20%, 86% e 7%. 

5.1. Resultados dos funcionários docentes  
No gráfico 1 apresenta-se a distribuição da amostra relativamente à idade dos 

funcionários docentes.  

 
Gráfico 1- Distribuição da amostra relativamente à idade dos funcionários docentes. 

A faixa etária dos 46 a 55 anos foi a que apresentou maior representação na amostra 

correspondendo a 56% (14) dos docentes.  

A média de idades na amostra é aproximadamente 46 anos.  

No gráfico 2 apresenta-se a distribuição relativamente ao género dos funcionários 

docentes. 

8%

32%

56%

4%

35

36 a 45

46 a 55

+ de 55
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Gráfico 2- Distribuição relativamente ao género dos funcionários docentes. 

Quanto ao género dos funcionários docentes, observa-se uma maior representação do 

género masculino, 56% (n=14).  

No quadro 38 apresentam-se medidas resumo, relativas às variáveis altura, peso e IMC.  

Quadro 38- Medidas resumo relativas às variáveis altura, peso e IMC. 

  Altura Peso IMC 
Mínimo 1,55 54 19,72 
Máximo 1,87 144 43,47 
Média  1,72 77,4 25,84 
Desvio 
Padrão  0,09 18,94 4,76 

 

A altura média dos funcionários docentes é de 172 cm e o peso médio é de 77,4 kg. 

A média de IMC (Índice de Massa Corporal) foi de 25,84, este valor está dentro do 

intervalo de 25 a 29,99 a situação representada é de excesso de peso (Anexo V). 

No gráfico 3 estão representados os resultados obtidos na questão “Há quantos anos 

exerce atividade na atual instituição?”.  

44%

56%

Feminino

Masculino
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Gráfico 3- resultados obtidos na questão “Há quantos anos exerce atividade na atual 

instituição?”. 

As respostas variam de 1 ano a mais de 20 anos, sendo que a média de tempo de atividade 

é de 14 anos. 

Na pergunta “Há quantos anos o posto de trabalho se mantém inalterável” a média das 

respostas foi de 8 anos.  

No gráfico 4 estão representados os resultados obtidos na questão “Alguma vez já teve 

um diagnóstico de Lesões Musculoesqueléticas relacionadas com o trabalho?”. 

 
Gráfico 4- Resultados obtidos na questão “Alguma vez já teve um diagnóstico de 

Lesões Musculoesqueléticas relacionadas com o trabalho?”. 

40%

8%12%

40% até 4 anos

5 a 10

16-20

mais de 20

96%

4%

Não

Sim
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A maioria dos funcionários docentes respondeu que não tiveram nenhum diagnóstico de 

Lesões Musculoesqueléticas relacionadas com o trabalho como se pode observar no 

gráfico 4. Quanto a respostas afirmativas, a Lesão Musculoesquelética que foi 

identificada foi a tendinite e bursite. 

O quadro 39 é referente se sentiram dor ou não numa determinada região corporal.  

Quadro 39- Sentiram dor ou não numa determinada região corporal.  

Região Corporal 
Sentiram dor 

n (%) 

Não sentiram dor 

n (%) 

Pescoço 13 (52%) 12 (48%) 

Ombros 12 (48%) 13 (52%) 

Região Torácica 2 (8%) 23 (92%) 

Cotovelos 3 (12%) 22 (88%) 

Região Lombar 13 (52%) 12 (48%) 

Punho/Mão 10 (40%) 15 (60%) 

Ancas e coxas 4 (16%) 21 (84%) 

Joelhos 7 (28%) 18 (72%) 

Tornozelos/Pés 3 (12%) 22 (88%) 

 
A região corporal que os docentes se queixaram mais foi na região lombar e no pescoço 

(13%), a região onde houve menos queixas foi na região torácica (92%).  

No quadro 40 estão patenteadas as várias regiões corporais onde os funcionários docentes 

sentiram dor ou desconforto no último ano, mês e na última semana.  

Quadro 40- As várias regiões corporais onde os funcionários docentes sentiram dor ou 

desconforto no último ano, mês e na última semana. 

Região Corporal 
Última semana 

n (%) 

Último mês 

n (%) 

Último ano 

n (%) 

Pescoço 2 (8%) 4 (16%) 7 (28%) 

Ombros 0 (0%) 2 (8%) 10 (40%) 

Região Torácica 0 (0%) 2 (8%) 0 (0%) 

Cotovelos 1 (4%) 1 (4%) 1 (4%) 

Região Lombar 1 (4%) 4 (16%) 8 (32%) 

Punho/Mão 1 (4%) 2 (8%) 7 (28%) 
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Região Corporal 
Última semana 

n (%) 

Último mês 

n (%) 

Último ano 

n (%) 

Ancas e coxas 2 (8%) 1 (4%) 1 (4%) 

Joelhos 1 (4%) 2 (8%) 4 (16%) 

Tornozelos/Pés 2 (8%) 0 (0%) 1 (4%) 

Quanto às regiões corporais onde se verifica dor ou desconforto, no último ano, a mais 

referida foi os ombros (40%), seguindo-se a região lombar (32%) e o pescoço, punho/mão 

(28%).  

Relativamente à prevalência de sintomatologia no último mês é mais elevada na região 

lombar e no pescoço (16%). 

Os funcionários docentes na última semana sentiram um desconforto em várias regiões 

corporais, nomeadamente o pescoço, as ancas e coxas e os tornozelos/pés, ambas com 

uma percentagem de 8%. 

A parte corporal onde existe menos dor nos funcionários docentes é nos tornozelos/pés. 

Podemos concluir que a maioria das dores é no pescoço, nos ombros, na região lombar e 

no punho/mão (quadro 40). 

O quadro 41 demonstra a intensidade da dor nas várias regiões corporais. 

Quadro 41- a intensidade da dor nas várias regiões corporais. 

  Intensidade da dor 

  Pescoço Ombros Região 
Torácica Cotovelos Região 

Lombar 
Punho 
/Mão 

Ancas e 
coxas Joelhos Tornozelos 

/ Pés 

N 
Válido  13 12  2  3  13  10  4  7  3 
Falta 12  13  23  22  12  15  21  18  22 

Média  2,45  2,62  1  2,6  2,92  4,09  4,25  3,09  3,75 
Mínimo  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
Máximo  10  10  10  10  10  10  10  10  10 

A média da intensidade da dor nas diferentes regiões corporais varia entre a intensidade 

1 e 4,25 (numa escala de 1 a 10).   
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De uma forma geral a região mais preocupante ao apresentar uma intensidade maior é a 

ancas e coxas (4,25) como se pode observar no quadro 41. 

As salas apontadas pelos docentes como sendo aquelas em que passam a maior parte do 

tempo são as apresentadas no quadro 42, verificando-se uma grande dispersão de 

respostas. 

Quadro 42- Salas onde os docentes passam maior parte do seu tempo 

Salas n Salas  n 

L1 1 S11 2 

L10 1 S2 3 

L12 1 S3 1 

L7 1 S4 1 

L8 1 S5 1 

L9 2 S6 1 

Postos de trabalho administrativos 3 S7 1 

S1 2 S8 1 

S10 1 S9 1 

Relativamente ao gráfico 5, representa os tipos de desconfortos sentidos pelos 

funcionários docentes ao utilizar as salas de aula/postos de trabalho na ESTIG.  

 
Gráfico 5- Tipos de desconfortos sentidos pelos funcionários docentes ao utilizar as 

salas de aula/postos de trabalho na ESTIG. 

Dos 25 funcionários docentes 16 sentiram desconforto térmico. 

16

4

2

6

7

Térmico

Visual (iluminação)

Postura devido à mesa

Postura devido à cadeira

Não se aplica
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No quadro 43, apresenta-se avaliação da cadeira.  

Quadro 43- Avaliação da cadeira. 

Avaliação da Cadeira 
Sim 

(n) 

Não 

(n) 

Não se 

aplica (n) 

A altura da cadeira é compatível com a sua altura? 21 4 - 

O apoio dorsal fornece um suporte firme? 17 8 - 

O assento tem espaço para a acomodação das nádegas? 22 1 - 

Os braços da cadeira prejudicam a aproximação do 

trabalhador até seu posto de trabalho? 
7 12 5 

Os funcionários docentes, na sua maioria a altura da cadeira é compatível com a altura 

dos mesmos, o apoio dorsal também fornece um suporte firme aos 17 dos 25 funcionários 

docentes, a maior parte dos inquiridos respondeu que tem espaço para a acomodação das 

nádegas e que os braços das cadeiras não prejudicam a aproximação do trabalhador até 

ao seu posto de trabalho. 

A maioria dos docentes responderam que o tipo de móvel (mesa) é o mais adequado para 

a função exercida e que tem uma altura ideal (permite que o cotovelo faça os 90º), a mesa 

também tem cor adequada e não reflete.  

5.2. Resultados dos Funcionários não docentes 

A faixa etária dos 36 a 45 anos foi a que apresentou maior representação na amostra 

correspondendo aproximadamente a 43% dos funcionários não docentes.  

A média de idades na amostra ronda os 45 anos. Mais de 50% dos docentes da amostra 

têm 41 ou mais anos. 

No gráfico 6 demonstra a distribuição relativamente ao género dos funcionários não 

docentes. 
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Gráfico 6- distribuição relativamente ao género dos funcionários não docentes. 

Quanto ao género dos funcionários não docentes, observa-se no gráfico uma maior 

representação do género feminino, 83% (n=6). 

Pode-se observar no quadro 44 as medidas resumo, relativas às variáveis altura, peso e 

IMC. 

Quadro 44- Medidas resumo relativas às variáveis altura, peso e IMC. 

  Altura Peso IMC 
Mínimo 1,57 53 20,70 
Máximo 1,77 90 32,44 
Média  1,65 71,57 26,08 
Desvio 
Padrão  0,072 15,87 4,65 

A altura média dos funcionários não docentes é de 165 cm e o peso médio é de 71,57 kg. 

A média de IMC foi de 26,08, este valor está dentro da escala de 25 a 29,99 a situação 

representada é de excesso de peso (Anexo V). 

Relativamente à pergunta “O seu posto de trabalho é do tipo administrativo (trabalho 

maioritariamente sentado com equipamento dotado de visor)?” verificou-se que a maioria 

dos funcionários não docentes trabalha maioritariamente sentado com equipamento 

dotado de visor. 

17%

83%

Masculino

Feminino
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As respostas relativas à questão “Há quantos anos exerce atividade na atual instituição?”, 

variam de 1 ano e mais de 20 anos, sendo que a média de respostas na amostra encontra-

se nos 8 anos.  

Na questão “Alguma vez já teve um diagnóstico de Lesões Musculoesqueléticas 

relacionadas com o trabalho?”, 1 dos 7 inquiridos afirmaram que sim. O inquirido que 

respondeu sim, a Lesão Musculoesquelética identificada foi a tendinite. 

O quadro 45 é referente se sentiram dor ou não numa determinada região corporal.  

Quadro 45- Sentiram dor ou não numa determinada região corporal.  

Região Corporal 
Sentiram dor 

n (%) 

Não sentiram dor 

n (%) 

Pescoço 5 (71%) 2 (29%) 

Ombros 4 (57%) 3 (43%) 

Região Torácica 0  7 (100%) 

Cotovelos 1 (14%) 6 (86%) 

Região Lombar 5 (71%) 2 (29%) 

Punho/Mão 1 (14%) 6 (86%) 

Ancas e coxas 1 (14%) 6 (86%) 

Joelhos 1 (14%) 6 (86%) 

Tornozelos/Pés 1 (14%) 6 (86%) 

A região corporal onde os funcionários não docentes se queixaram mais foi na região 

lombar e no pescoço (71%), a região onde não houve queixas foi na região torácica 

(100%).  

No quadro 46 estão representadas as várias regiões corporais onde os funcionários não 

docentes sentiram dor ou desconforto no último ano, mês e na última semana.  

Quadro 46- As várias regiões corporais onde os funcionários não docentes sentiram dor 

ou desconforto no último ano, mês e na última semana. 

Região Corporal 
Última semana 

n (%) 

Último mês 

n (%) 

Último ano 

n (%) 

Pescoço 1 (14%) 0  4 (57%) 

Ombros 0  1 (14%) 3 (43%) 
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Região Corporal 
Última semana 

n (%) 

Último mês 

n (%) 

Último ano 

n (%) 

Região Torácica 0  0  0  

Cotovelos 0  0  1 (14%) 

Região Lombar 0  3 (43%) 2 (29%) 

Punho/Mão 1 (14%) 0  0  

Ancas e coxas 1 (14%) 0  0  

Joelhos 1 (14%) 0  0  

Tornozelos/Pés 0  1 (14%) 0  

Quanto às regiões corporais onde se verifica dor ou desconforto, no último ano, as mais 

referidas são o pescoço (57%), seguindo-se os ombros (43%) e da região lombar (29%).  

Relativamente à prevalência de sintomatologia no último mês é mais elevada na região 

lombar (43%), seguindo-se os ombros e os tornozelos/pés (14%). 

No que diz respeito ao desconforto dos funcionários não docentes na última semana, as 

regiões mais salientadas são o pescoço, o punho/mão, as ancas e coxas e os joelhos (14%). 

No que respeita à resposta “não tive/não se aplica”, o pessoal não docente respondeu que 

na região torácica ninguém teve lesões.  

Pode-se concluir que a maioria das dores é no pescoço, nos ombros e na região lombar 

(quadro 46). 

A intensidade da dor relativamente às várias regiões corporais apresenta-se no quadro 47. 

Quadro 47- A intensidade da dor relativamente às várias regiões corporais. 

  Intensidade da dor 

  Pescoço Ombros Região 
Torácica Cotovelos Região 

Lombar 
Punho 
/Mão 

Ancas e 
coxas Joelhos Tornozelos 

/ Pés 

N 
Válido  5 4  0  1  5  1  1  1  1 
Falta  2  3  7  6  2  6  6  6  6 

Média  1,43  1,07  0  1,33  1,38  2,5  9  2  2,5 
Mínimo  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
Máximo  10  10  10  10  10  10  10  10  10 
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De uma forma geral a região mais preocupante ao apresentar uma intensidade maior é nas 

ancas e coxas (9). 

A questão “qual a sala em que presentemente passa maior parte do seu tempo?”, dos 7 

inquiridos dos funcionários não docentes, 5 afirmam que passam maior parte do seu 

tempo nos postos de trabalho administrativos. 

O gráfico 7 revela os tipos de desconfortos sentidos pelos funcionários não docentes ao 

utilizar as salas de aula/postos de trabalho na ESTIG.  

 

Gráfico 7- Os tipos de desconfortos sentidos pelos funcionários não docentes ao utilizar 

as salas de aula/postos de trabalho na ESTIG. 

Os funcionários não docentes que referiram que sentem desconforto indicaram a mesa, a 

cadeira, desconforto visual e desconforto térmico. 

Como se pode verificar no quadro 48, os funcionários não docentes na sua maioria estão 

satisfeitos com a cadeira que tem no seu posto de trabalho. 

Quadro 48- Avaliação da Cadeira 

Avaliação da Cadeira 
Sim 

(n) 

Não 

(n) 

Não se 

aplica (n) 

A altura da cadeira é compatível com a sua altura? 6 1 - 

O apoio dorsal fornece um suporte firme? 4 3 - 

O assento tem espaço para a acomodação das nádegas? 6 1 - 

3

2

1

1

2

Térmico

Visual (iluminação)

Postura devido à mesa

Postura devido à cadeira

Não se aplica
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Avaliação da Cadeira 
Sim 

(n) 

Não 

(n) 

Não se 

aplica (n) 

Os braços da cadeira prejudicam a aproximação do trabalhador 

até seu posto de trabalho? 
1 4 2 

A maioria dos funcionários não docentes responderam que o tipo de móvel (mesa) é o 

mais adequado para a função exercida e que tem uma altura ideal (permite que o cotovelo 

faça os 90º), a mesa também tem cor adequada e não reflete. 

5.3. Resultados dos Discentes 
A distribuição da amostra relativamente à idade dos discentes está representada no gráfico 

8. 

 
Gráfico 8- Distribuição da amostra relativamente à idade dos discentes. 

A faixa etária até aos 25 anos foi a que apresentou maior representação na amostra 

correspondendo a 50% (33). 

A média de idades na amostra é aproximadamente os 29 anos.  

O gráfico 9 mostra a distribuição no que diz respeito ao género dos discentes. 

50%

25%

14%

11%

até 25

26 a 35

36 a 45

46 a 55



 

87 
 
 

 
Gráfico 9- Distribuição relativamente ao género dos discentes 

Quanto ao género dos discentes, observa-se no gráfico uma maior representação do 

género feminino, 69% (n=45). 

No quadro 49 apresentam-se as medidas resumo relativas às variáveis altura, peso e IMC. 

Quadro 49- Medidas resumo relativas às variáveis altura, peso e IMC dos discentes 

  Altura Peso IMC 
Mínimo 1,5 45 16,46 
Máximo 1,83 100 34,60 
Média  1,66 65,32 23,59 

Desvio Padrão  0,09 13,46 3,72 

A altura média dos discentes é de 166 cm e o peso médio é de 65,32 kg. 

A média de IMC foi de 23,59, este valor está dentro da escala de 18,5 a 24,9 a situação 

representada é de peso normal (Anexo V). 

O grau do ensino superior a que pertencem os discentes é apresentado no gráfico 10. 

69%

31%

Feminino

Masculino
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Gráfico 10- Qual o grau do ensino superior a que pertencem os discentes. 

Na questão “Qual o grau de ensino superior a que pertence” a maioria dos discentes 

respondeu que frequenta o mestrado, como uma percentagem de 52% (n=54). 

No que refere a questão “Quantas matrículas tem em cursos da ESTIG”, os discentes na 

maioria responderam que tinham uma matrícula (37%). 

O quadro 50 é referente se sentiram dor ou não numa determinada região corporal.  

Quadro 50- Sentiram dor ou não numa determinada região corporal.  

Região Corporal 
Sentiram dor 

n (%) 

Não sentiram dor 

n (%) 

Pescoço 37 (57%) 28 (43%) 

Ombros 27 (42%) 38 (58%) 

Região Torácica 15 (23%) 50 (77%) 

Cotovelos 5 (8%) 60 (92%) 

Região Lombar 41 (63%) 24 (37%) 

Punho/Mão 16 (25%) 49 (75%) 

Ancas e coxas 11 (17%) 54 (83%) 

Joelhos 25 (11%) 49 (75%) 

Tornozelos/Pés 12 (18%) 53 (82%) 

A região corporal que os discentes se queixaram mais foi na região lombar (63%), a região 

onde houve menos queixas foi nos cotovelos (92%).  

3%

41%

52%

4%

CTeSP

Licenciatura

Mestrado

Pós-Graduação
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No quadro 51 estão distribuídas as respostas, por região corporal, dos que sentiram dores 

no último ano, mês e na última semana. 

Quadro 51- As várias regiões corporais onde os discentes sentiram dor ou desconforto 

no último ano, mês e na última semana. 

Região Corporal 
Última semana 

n (%) 

Último mês 

n (%) 

Último ano 

n (%) 

Pescoço 10 (15%) 12 (18%) 15 (23%) 

Ombros 12 (18%) 6 (9%) 9 (14%) 

Região Torácica 5 (8%) 8 (12%) 2 (3%) 

Cotovelos 1 (2%) 1 (2%) 3 (5%) 

Região Lombar 16 (25%) 10 (15%) 15 (23%) 

Punho/Mão 6 (9%) 2 (3%) 8 (12%) 

Ancas e coxas 2 (3%) 2 (3%) 7 (11%) 

Joelhos 7 (11%) 3 (5%) 6 (9%) 

Tornozelos/Pés 2 (3%) 5 (8%) 5 (8%) 

Quanto às regiões corporais onde se verifica dor ou desconforto, no último ano, as mais 

referidas são o pescoço e a região lombar (23%), seguindo-se os ombros (14%). 

Relativamente à prevalência de sintomatologia no último mês é mais elevada no pescoço 

(18%), seguindo-se a região lombar (15%). 

Os discentes na última semana sentiram desconforto em várias regiões, sendo elas a 

região lombar (25%), seguindo-se os ombros (18%) e o pescoço (15%). 

No que respeita à resposta “não tive / não se aplica”, os discentes sentiram menos lesões 

nos cotovelos.  

Podemos concluir que a maioria das dores é no pescoço, nos ombros e na região lombar, 

como se verifica no quadro 51. 

O quadro 52 representa a intensidade da dor relativamente às várias regiões corporais dos 

discentes. 
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Quadro 52- A intensidade da dor relativamente às várias regiões corporais dos 
discentes. 

  Intensidade da dor 

  Pescoço Ombros Região 
Torácica Cotovelos Região 

Lombar 
Punho 
/Mão 

Ancas e 
coxas Joelhos Tornozelos 

/ Pés 

N 
Válido 37 27 15 5 41 16 11 16 13 
Falta 28 38 50 60 24 49 54 49 52 

Média 4,97 5,11 5,13 4,2 5,83 5,56 5,55 4,41 6 
Mínimo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Máximo 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

A média da intensidade da dor nas diferentes regiões corporais varia entre a intensidade 

4,2 e 6 (numa escala de 1 a 10).   

De uma forma geral a região mais preocupante ao apresentar uma intensidade maior é a 

tornozelos/pés (6) como se pode observar no quadro 52. 

As salas apontadas pelos discentes como sendo aquelas em que passam a maior parte do 

tempo são as apresentadas no quadro 53, verificando-se uma grande dispersão de 

respostas. Os discentes onde passam maior parte do seu tempo nas salas 2, 3, 5, 7 e H2O. 

Quadro 53- As salas onde os discentes passam maior parte do seu tempo 

Salas n Salas  n 

ET1 (ao pé dos auditórios) 1 S2 9 

G05 1 S3 8 

G07 1 S4 5 

H2O 6 S5 6 

L1 3 S6 3 

L11 1 S7 6 

Postos de trabalho administrativos 1 S7A 2 

S1 3 S8 3 

S10 1 S9 4 

S11 1   

Relativamente ao gráfico 11, representa os tipos de desconfortos sentidos pelos discentes 

ao utilizar as salas de aula/postos de trabalho na ESTIG.  
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Gráfico 11- Os tipos de desconfortos sentidos pelos discentes ao utilizar as salas de 

aula/postos de trabalho na ESTIG. 

Dos 65 alunos, 39 responderam que o seu maior desconforto é o ambiente térmico e 

também devido à postura por causa da cadeira que não será a mais indicada, 8 discentes 

não sentem nenhum tipo de desconforto. 

O mais importante numa cadeira será a altura, por causa da compatibilidade com a altura 

da pessoa que está a utilizar, 46% dos discentes diz que a sua altura não é compatível com 

a altura da cadeira. Outro ponto da cadeira que também é importante é se existe um apoio 

dorsal com um suporte firme, 63% dos discentes refere que o apoio dorsal não fornece 

um suporte firme.   

Quadro 54- Avaliação da Cadeira 

Avaliação da Cadeira 
Sim 

(n) 

Não 

(n) 

Não se 

aplica (n) 

A altura da cadeira é compatível com a sua altura? 32 30 - 

O apoio dorsal fornece um suporte firme? 23 39 - 

O assento tem espaço para a acomodação das nádegas? 49 15 - 

Os braços da cadeira prejudicam a aproximação do 

trabalhador até seu posto de trabalho? 
10 13 41 

39

14

17

39

8

Térmico

Visual (iluminação)

Postura devido à mesa

Postura devido à cadeira

Não se aplica
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A maioria dos discentes responderam que o tipo de móvel (mesa) é o adequado para a 

função exercida e 49% diz ter uma mesa com altura ideal (permite que o cotovelo faça os 

90º), a mesa também tem cor adequada e não reflete. 

5.4. Análise  
No quadro 55 está patenteado o cruzamento do género com os segmentos corporais de 

todos os inquiridos (funcionários docentes, funcionários não docentes e discentes). 

Quadro 55- Cruzamento do género com os segmentos corporais 

Género 

Segmentos Corporais 

Feminino 

n (%) 

Masculino 

n (%) 

Pescoço  32 (52%) 13 (37%) 

Ombros 20 (32%) 14 (40%) 

Região Torácica 9 (15%) 5 (14%) 

Cotovelos 3 (5%) 4 (11%) 

Região Lombar  39 (63%) 15 (43%) 

Punho/Mão 16 (26%) 8 (23%) 

Ancas e Coxas 9 (15%) 4 (11%) 

Joelhos 13 (21%) 9 (26%) 

Tornozelos/Pés 9 (15%) 6 (17%) 

O género feminino como género masculino onde se queixam mais de presença da dor é 

na região lombar. 

No quadro seguinte pode-se observar o cruzamentos das faixas etárias com os segmentos 

corporais.  

Quadro 56- Cruzamento das faixas etárias com os segmentos corporais 

Faixas Etárias 

Segmentos Corporais 

≤ 25 anos 

n (%) 

26 a 35 anos 

n (%) 

36 a 45 anos 

n (%) 

≥46 anos 

n (%) 

Pescoço  14 (40%) 11 (65%) 7 (35%) 13 (52%) 

Ombros 13 (37%) 5 (29%) 7 (35%) 9 (36%) 

Região Torácica 9 (26%) 1 (9%) 1 (5%) 3 (12%) 

Cotovelos 1 (3%) 0 1 (5%) 5 (20%) 

Região Lombar  20 (57%) 11 (65%) 12 (60%) 11 (44%) 
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Faixas Etárias 

Segmentos Corporais 

≤ 25 anos 

n (%) 

26 a 35 anos 

n (%) 

36 a 45 anos 

n (%) 

≥46 anos 

n (%) 
Punho/Mão 3 (9%) 6 (35%) 7 (35%) 8 (32%) 

Ancas e Coxas 1 (3%) 3 (18%) 2 (10%) 7 (28%) 

Joelhos 8 (23%) 2 (12%) 5 (25%) 7 (28%) 

Tornozelos/Pés 3 (9%) 2 (12%) 3 (15%) 5 (20%) 

A faixa etária do menor ou igual aos 25 anos queixaram-se mais da região lombar e menos 

dos cotovelos. 

A faixa etária seguinte apresenta queixas, em igual número, no pescoço e à região lombar, 

com menos queixas nos cotovelos. 

Dos 36 aos 45 anos existiram mais queixas também na região lombar.   

A faixa etária acima dos 45 anos, indicou mais queixas na região do pescoço e com menos 

queixas na região torácica.  

No quadro 57 está apresentado o cruzamento da função (funcionários docentes, não 

docentes e discentes) com os segmentos corporais.  

Quadro 57- Cruzamento da função com os segmentos corporais 

Função 

 

Segmentos Corporais 

Funcionários 

docentes 

n (%) 

Funcionários não 

docentes 

n (%) 

Discentes 

n (%) 

Pescoço  13 (52%) 3 (43%) 37 (57%) 

Ombros 13 (52%) 2 (29%) 27 (42%) 

Região Torácica 2 (8%) 0 15 (23%) 

Cotovelos 3 (12%) 1 (14%) 5 (8%) 

Região Lombar  13 (52%) 5 (71%) 41 (63%) 

Punho/Mão 10 (40%) 1 (14%) 16 (25%) 

Ancas e Coxas 4 (16%) 1 (14%) 11 (17%) 

Joelhos 7 (28%) 1 (14%) 16 (25%) 

Tornozelos/Pés 3 (12%) 1 (14%) 12 (18%) 

No quadro anterior pode-se observar que os funcionários docentes se queixam mais do 

pescoço e da região lombar e os não docentes e discentes queixam-se mais da região 

lombar. 



 
 

94 
  

Relativamente ao quadro 58, representa o cruzamento da função com os tipos de 

desconfortos sentidos ao utilizar as salas de aula/postos de trabalho na ESTIG.  

Quadro 58- Cruzamento da função com os desconfortos 

Função 

 

Desconfortos 

Funcionários 

docentes  

n (%) 

Funcionários não 

docentes 

n (%) 

Discentes 

n (%) 

Térmico 16 (64%) 3 (43%) 39 (60%) 

Visual (iluminação) 4 (16%) 2 (29%) 14 (22%) 

Postura devido à mesa 2 (8%) 1 (14%) 17 (26%) 

Postura devido à cadeira 6 (24%) 1 (14%) 39 (60%) 

Os desconfortos onde os funcionários docentes, não docentes e discentes se queixaram 

mais foram no desconforto térmico e na postura devido à cadeira. 

O quadro 59 é referente ao cruzamento entre o género e os segmentos corporais estudados.  

Quadro 59- Cruzamento entre o género e os segmentos corporais 

Género 

Segmentos Corporais 

Feminino 

n  

Masculino 

n  

Coluna 80  33  

Membros Superiores 39  26  

Membros Inferiores 31  19  

No quadro 60 está patenteado o cruzamentos das faixas etárias com os segmentos 

corporais de todos os inquiridos. 

Quadro 60- Cruzamento entre as faixas etárias e os segmentos corporais 

Faixas Etárias 

Segmentos Corporais 

≤ 25 anos 

n  

26 a 35 anos 

n  

36 a 45 anos 

n  

≥46 anos 

n  

Coluna 43 23 20 27 

Membros Superiores 17 11 15 22 

Membros Inferiores 12 7 10 19 

No quadro seguinte pode-se observar o cruzamentos da função (funcionários docentes, 

não docentes e discentes com os segmentos corporais.  
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Quadro 61- Cruzamento entre as faixas etárias e os segmentos corporais 

Função 

Segmentos Corporais 

Funcionários 

docentes 

Funcionários não 

docentes 
Discentes 

Coluna 28 8 93 

Membros Superiores 26 4 48 

Membros Inferiores 14 3 39 

 
Outro cruzamento efetuado foi entre a função com os desconfortos sentidos na ESTIG, 

como pode-se observar no quadro 62. 

Quadro 62- Cruzamento entre a função e os desconfortos 

Função 

Desconfortos 

Funcionários 

docentes 

Funcionários não 

docentes 
Discentes 

Térmico 16 3 39 

Visual (iluminação) 4 2 14 

Postura devido à mesa 2 1 17 

Postura devido à cadeira 6 1 39 

Foi também realizado o cruzamento entre as dimensões da mesa e tipos de mesa existentes 

nas salas de aula da ESTIG (quadro 63). Podemos observar as dimensões e figuras das 

mesas do tipo M1 e do tipo M2 no Anexo VI. 

Quadro 63- Cruzamento entre as dimensões da mesa e os tipos de mesa  

Dimensão da mesa 

Tipos de mesas 
Muito alta Ideal Muito baixa 

Mesa M1 6 26 21 

Mesa M2 1 2 1 

Para estudar as salas e os desconfortos, as salas foram divididas por salas de estudo, salas 

de aula viradas para sudeste e salas aula viradas noroeste. A distribuição das respostas 

facultadas pelos inquiridos, constam no quadro 64. 

 



 
 

96 
  

Quadro 64- Cruzamento entre as dimensões da mesa e os tipos de mesa  

Desconfortos 

Salas estudadas 
Térmico Visual 

Salas de estudo 3 2 

Salas a Sudeste (SE) 13 1 

Salas a Noroeste (NO) 36 15 

Nos cruzamentos de variáveis, realizados anteriormente, os dados estão associados a dois 

grupos (ou mais) para os quais importa avaliar as diferenças observadas. 

O teste t é a técnica paramétrica usual para comparar duas amostras independentes quando 

se pretende analisar a diferença entre os valores médios de uma determinada variável. 

Para verificar se existe diferença significativa entre duas proporções recorre-se ao teste z. 

Para testar a independência de algumas variáveis estudo utilizou-se o teste do qui -

quadrado. 

O teste de independência do teste do qui-quadrado tem as seguintes hipóteses: 

H0: As duas variáveis são independentes, ou seja, não existe associação entre as 

categorias de uma variável e as categorias da outra;  

H1: As duas variáveis apresentam uma associação entre si.  

As variáveis escolhidas para o teste do qui-quadrado foram o género, a idade, a função e 

os segmentos corporais. Para a realização do teste os vários segmentos corporais foram 

agrupados em três grupos: Coluna (pescoço, região torácica e região lombar), Membros 

Superiores (ombros, cotovelos e punhos/mãos) e Membros Inferiores (ancas e coxas, 

joelhos e tornozelos/pés). 

No quadro 65 apresentamos os resultados do teste z, que realizámos para verificar se há 

diferença na proporção de sins, relativamente à adequação da cadeira em função do tipo 

de cadeira. Isto refere-se às cadeiras, C1 e C2.  

Quadro 65- Teste z para diferença de proporções 

A altura da cadeira é compatível com a sua altura? 
Tipos de Cadeira Sim Não Total p-value 

Cadeira C1 29 25 54 p=0,5887 
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Com base nos valores de p obtidos é plausível que não haja diferença entre o número de 

respostas afirmativas para os dois tipos de cadeira. 

Com o objetivo de testar a hipótese de igualdade de intensidade de dor em ambos os 

géneros, realizámos um teste t para a diferença de médias, para cada um dos segmentos 

corporais. 

No quadro 66 são apresentados os valores de p-value obtidos em cada segmento corporal. 

Quadro 66- Teste t para diferença de médias. 

 

 

 

 

 

 

 

Perante os valores de p obtidos, e considerando um nível de significância de 5%, 

concluímos que, em todos os segmentos corporais, não foi encontrada uma diferença 

estatisticamente significativa entre as médias. 

Cadeira C2 3 4 7 

O apoio dorsal fornece um suporte firme? 
Tipos de Cadeira Sim Não Total p-value 

Cadeira C1 21 33 54 
p=0,5962 Cadeira C2 2 5 7 

O assento tem espaço para acomodação das nádegas? 
Tipos de Cadeira Sim Não Total p-value 

Cadeira C1 44 12 56 
p=0,6682 Cadeira C2 5 2 7 

Género 
p-value 

Segmentos Corporais 

Pescoço p=0,389 

Região Torácica p=0,260 

Ombros p=0,690 

Região Lombar p=0,102 

Cotovelos p=0,341 

Punho/Mão p=0,337 

Joelhos p=0,642 

Ancas/Coxas p=0,545 

Pés/Tornozelos p=0,872 
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Para avaliar a associação entre género e segmentos corporais (associados às queixas), 

realizou-se um teste de independência do qui-quadrado com um nível de significância de 

5%. Não foram encontradas evidências de associação entre as variáveis consideradas (p= 

0,283333). 

O mesmo teste de independência foi realizado para avaliar a associação entre: (1) 

segmentos corporais e faixas etárias, (2) segmentos corporais e função, (3) desconforto e 

função, (4) dimensões da mesa e tipo de mesa e (5) desconforto e salas. Perante os valores 

de p obtidos nesses testes, (1) p= 0,299521, (2) p= 0, 480709, (3) p= 0,319618, (4) 

0,679284 e (5) p= 0,180236, não foram encontradas evidências de associação entre as 

variáveis consideradas. 

5.5. Discussão de Resultados  
Os dados recolhidos permitiram traçar um perfil sociodemográfico de 25 docentes, 7 

funcionários não docentes e de 65 discentes da ESTIG, sendo a amostra maioritariamente 

feminina, estando em maior representatividade o grupo etário dos ≤ 25 anos. 

Verificou-se que, entre docentes e não docentes, a maioria não regista nenhuma doença 

relacionada com o trabalho, contudo dois indivíduos apresentam tendinites e bursite. 

Quanto à dor ou desconforto nas várias regiões do corpo, registadas no último ano é mais 

elevada no pescoço, seguindo-se da região lombar, ombros e punho/mão. 

Relativamente à prevalência de sintomatologia na última semana é mais elevada na região 

lombar, seguindo-se do pescoço, os ombros e os joelhos. 

Posto isto, considerando a questão de partida para este estudo: “Existem queixas de dores 

musculoesqueléticas nos funcionários docentes, funcionários não docentes e discentes na 

instituição em estudo?”, concluiu-se que no que respeita aos níveis de intensidade de dor, 

sem dúvida que a zona mais afetada é a região lombar.  

Os discentes da ESTIG queixam-se bastante da coluna vertebral, 48% tem dores no 

pescoço, na região torácica 20% e mais de metade, 57 % queixam-se da região lombar. 

Assim, conclui-se que os valores apresentados no presente estudo, se encontram 

comparáveis aos valores apresentados num estudo levado a cabo em Portugal, 

nomeadamente com adolescentes (Assunção, 2011), sobre o efeito do desajustamento das 
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dimensões do mobiliário escolar em relação às características morfológicas de 

adolescentes na prevalência de sintomas musculoesqueléticos na coluna vertebral. Este 

estudo evidenciou que 39% das dores eram localizadas na região cervical, 34,6% na 

região dorsal e 33,8% das dores reportadas localizavam-se na região lombar da coluna 

vertebral. 

Os trabalhadores da ESTIG (funcionários docentes e não docentes), nas regiões corporais 

queixaram-se 44% do pescoço e 34% dos ombros. Estes resultados são similares ao 

estudo caso que Maria João Sobral (2014) apresentou em que os trabalhadores queixaram 

se 56% do pescoço e 42% dos ombros.  

Relativamente à região onde existe mais queixas, concluiu-se que a região lombar e o 

pescoço são as mais afetadas, seguindo-se os ombros, os punhos/mãos, os joelhos, a 

região torácica, tornozelos/pés, ancas/coxas, e por fim os cotovelos. 

Respondendo à questão: “Qual a faixa etária e género com mais problemas 

musculoesqueléticos?”, verificou-se que  os indivíduos com idade inferior ou igual a 25 

anos, são os que se queixam mais, e a zona do corpo de que esta faixa etária se queixa é 

a coluna. 

Neste estudo, verificou-se que é o género feminino que mais regista problemas 

musculoesqueléticos.  

Retorquindo à pergunta: “Os funcionários docentes e funcionários não docentes com 

maior incidência de dor são os que desempenham as funções há mais anos?”, neste estudo 

quem tem maior incidência de dor são os que trabalham há mais de 20 anos, portanto são 

os que desempenham as funções há mais anos, a região onde sentem mais dor é na região 

lombar e pescoço. 

No que respeita à pergunta “Qual a região corporal mais afetada pelos funcionários 

docentes, funcionários não docentes e discentes?”, dos 25 funcionários docentes, 13 

responderam que sentem dor no pescoço, ombros e região lombar. Os funcionários não 

docentes e os discentes queixam-se que a região corporal mais afetada é a região lombar. 

Relativamente à questão “Qual é o desconforto que os funcionários docentes, não 

docentes e discentes se queixam mais?”, os funcionários docentes queixam-se do 
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desconforto térmico o mesmo acontece com os funcionários não docentes e os discentes 

lamentam-se do desconforto térmico e da postura devido à cadeira.  

Verificou-se que existem mais queixas de desconforto térmico nas salas que estão viradas 

para noroeste e não as que estão viradas para sudeste. 

Respondendo à pergunta “As queixas de dor que os funcionários docentes, não docentes 

e discentes dizem sentir prendem-se com o mobiliário?”, observámos que as queixas de 

dor maiores são na coluna sendo de destacar que a maioria dos discentes respondem que 

o apoio dorsal da cadeira não fornece um suporte firme, que as cadeiras não são as ideias 

e que a mesa é baixa. 

As dores que os funcionários não docentes se queixam estão relacionadas com as mesas, 

devido às suas dimensões. O que se observou neste estudo vai de encontro às evidências 

de outros estudos (p.e. Rebelo,2017), que identificaram que as dimensões das mesas que 

estão nos postos de trabalho não são adequadas.  

De uma forma geral os docentes não apresentaram grandes dores devidas ao mobiliário, 

no entanto apresentaram dores musculoesqueléticas.  

No que respeita à última questão “Estará o mobiliário escolar adaptado aos funcionários 

docentes e discentes?”, como já foi verificado o mobiliário não está adaptado aos 

discentes, pois a maioria respondeu que a altura da cadeira não é compatível com a sua 

altura,  assim como o apoio dorsal da cadeira não fornece um suporte firme e também, a 

maioria dos discentes respondeu que as mesas são baixas. Estes resultados são da cadeira 

do tipo C1 (assento e encosto rígido) e da mesa do tipo M1 (largura pequena).  

Da mesa M2 (largura normal) e da cadeira C2 (assento e encosto almofadado) não existe 

muita queixa, portanto poderiam pensar em colocar este tipo de mobiliário em todas as 

salas. 

Os funcionários docentes não fizeram referência a problemas com as cadeiras e mesas 

que lhes estão destinadas nas salas de aula. 
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6. Aplicação dos Métodos Ergonómicos 
Neste ponto foi feita uma descrição dos três postos de trabalhos administrativos da ESTIG 

em função das tarefas que fazem e do mobiliário que é utilizado, como já foi referido em 

cima foram aplicados dois métodos REBA e o RULA, que servem para avaliar as posturas 

dos trabalhadores, foram aplicadas a medidas preventivas para podermos reaplicar os 

métodos.  

6.1. Caracterização do posto de trabalho do trabalhador 1    
O trabalhador deste posto de trabalho possui uma secretária principal onde está colocado 

o computador, e tem ao seu lado esquerdo uma pequena secretária onde coloca 

documentos.  

A sua secretária principal tem 72 cm de altura, 141 cm de largura e 76 cm de 

profundidade. O trabalhador coloca o monitor a 56 cm. Não possui apoio de pés, quando 

está sentado apoia os pés no suporte da cadeira, também não dispõe de um tapete para o 

rato com um apoio de punho. O monitor não é regulável em altura.  

 
Figura 12- Posto de trabalho do trabalhador 1 

O trabalhador deste posto de trabalho, executa variadas tarefas em simultâneo, tais 

como:  

− Garante todo o expediente do secretariado e enviar para diversos setores do IPBeja; 

− Resolução de processos internos das atividades da escola bem como garantir o bom 

funcionamento das fotocopiadoras dos docentes, arrumação de salas de reuniões, 

auditório e eventos quando necessário, impressão de certificados paras os eventos;     
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− Orienta as colegas da portaria com os horários e pautas, folha diária de aulas, 

marcação de salas em calendário específico partilhado com as colegas da portaria, 

orientação dos placares colocadas na escola com a informação, apoio a todos os 

docentes que se dirigem ao secretariado e na falta de uma colega da portaria também 

ajuda nas tarefas das mesmas; 

− Atendimento telefónico e público que se dirige ao secretariado bem como (docentes, 

alunos e outro público); 

− Garante o bom funcionamento da escola dentro do que lhe compete. 

Estas funções permitem-lhe efetuar mudanças de postura constantes durante o seu dia de 

trabalho, ainda que se continue a verificar posturas estáticas, estas são mantidas por 

períodos de tempo curtos. 

6.1.1. Aplicação do Método RULA e REBA 

O método RULA e o método REBA, foi aplicado duas vezes, uma das vezes numa fase 

inicial e a segunda vez foi depois das medidas corretivas realizadas. Na fase inicial 

aplicamos o RULA e o REBA para sabermos qual o nível de risco a que o trabalhador 

está exposto. 

 

 

 

Figura 13- Observações iniciais do posto de trabalho do trabalhador 1 
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Método RULA 

 
Figura 14- Aplicação do método RULA da observação inicial do trabalhador 1 

Relativamente ao quadro 10, apresenta a pontuação final (níveis de ação) do método 

RULA, podendo referir-se que o trabalhador 1 tem uma pontuação de 4, o nível de ação 

de 2 e ação utilizada é preciso investigar melhor e poderão ser necessárias modificações. 

Método REBA 

 
Figura 15- Aplicação do método REBA da observação inicial do trabalhador 1 
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Relativamente ao quadro 37, apresenta a pontuação final (níveis de ação) do método 

REBA, podendo referir-se que o trabalhador 1 tem uma pontuação de 6, o nível de risco 

é médio, o nível de ação de 2 e ação é necessária intervir/ação. 

Com a aplicação do método RULA e REBA conclui-se que este posto de trabalho poderá 

trazer várias lesões ao trabalhador, desta forma iremos proceder à aplicação das medidas 

corretivas de modo a combater esses mesmos riscos. Após análise dos resultados obtidos 

anteriormente no método, concluímos que será necessário a aplicação de medidas que 

diminuam os riscos para o trabalhador. Desta forma, vamos considerar as seguintes 

medidas corretivas: 

− Elevar o monitor acima da altura da superfície de trabalho para posicionar a parte 

superior do visor ao nível dos olhos do utilizador, reduzindo a tensão postural para os 

músculos do pescoço; 

− Sentar de forma adequada de forma a manter a coluna ereta, e os pés assentes 

corretamente do chão;  

− Posicionar o rato e teclado de forma adequada. 

Relativamente às dimensões da mesa de acordo com o citado no subcapítulo das posturas 

em ambiente administrativo, a dimensão que está em conformidade é altura da mesa, a 

profundidade da mesa que corresponde a 76 cm e a mínima adequada é de 90 cm e largura 

da mesa que corresponde a 141 cm e a mínima adequada é de 160 cm. 

Após a aplicação de medidas preventivas, realizou-se uma nova observação e aplicação 

dos métodos para concluir se as medidas implementadas foram as adequadas, de forma a 

perceber se este posto de trabalho já se encontra num nível de ação aceitável/seguro. 
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Figura 16- Observações finais do posto de trabalho do trabalhador 1 

6.1.2. Reaplicação do método RULA e REBA 

Nas figuras 17 e 18 reaplicamos os métodos RULA e REBA, com as últimas observações 

que foram feitas no posto de trabalho do trabalhador 1, como se pode observar na figura 

16. 

Figura 17- Aplicação do método RULA da observação final ao trabalhador 1 

Relativamente ao quadro 10, apresenta a pontuação final (níveis de ação) do método 

RULA, podendo referir-se que o trabalhador 1 tem uma pontuação de 2, o nível de ação 

de 1 e tem uma postura aceitável se não for mantida por longos períodos.  
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Figura 18- Aplicação do método REBA da observação final do trabalhador 1 

Relativamente ao quadro 37, apresenta a pontuação final (níveis de ação) do método 

REBA, podendo referir-se que o trabalhador 1 tem uma pontuação de 2, o nível de risco 

é baixo, o nível de ação de 1 e pode ser necessária alguma ação. 

Ao aplicar a primeira vez o REBA e o RULA ao trabalhador 1 conclui-se que a pontuação 

final correspondeu a 6 e 4, o que corresponde a um nível de ação médio sendo necessário 

investigar e realizar modificações. Foi transmitido ao trabalhador alguns conceitos de 

ergonomia ideal e como se deve posicionar no seu ambiente de trabalho (posicionamento 

do rato, teclado, monitor), e a importância de uma postura corporal correta, foram 

aplicados novamente os métodos. 

Na segunda fase, voltou-se a aplicar os métodos REBA e RULA e verificou-se uma 

pontuação de 2, o nível de risco e ação diminui, no entanto, é ainda possível melhorar o 

posto, através de uma intervenção regular, alertando o trabalhador para a importância de 

uma postura adequada. 
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6.2. Caracterização do posto de trabalho do trabalhador 2  
O trabalhador que usufrui deste posto de trabalho possui uma secretária, onde é 

demasiado pequena para tanto material.  

A sua secretária tem 74 cm de altura, 143 cm de largura e 81 cm de profundidade. O 

trabalhador coloca o monitor a 47 cm. Não possui apoio de pés, quando está sentado apoia 

os pés no apoio da cadeira, também não dispõe de um tapete para o rato com um apoio 

de punho. O monitor não é regulável em altura.  

 
Figura 19- Posto de trabalho do trabalhador 2 

O trabalhador deste posto de trabalho executa certas tarefas, tais como:  

− Garante o bom funcionamento do gabinete dando todo o apoio aos docentes do curso 

bem como aos alunos; 

− Preparação das salas para as aulas à distância abrindo as sessões sempre que há 

exames; 

− Receção da documentação que chega ao gabinete, bem como responder aos e-mails e 

colocação de informação na plataforma, para que os alunos à distância estejam sempre 

informados; 

− Na falta das colegas da portaria também dá uma ajuda, bem como na ausência da 

funcionária do posto de trabalho do secretariado da ESTIG. 
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Figura 20- Observações iniciais do posto de trabalho do trabalhador 2 

6.2.1. Aplicação do Método RULA e REBA 

O método RULA e o método REBA, foi aplicado duas vezes, uma das vezes numa fase 

inicial e a segunda vez foi após a realização das medidas corretivas. Na fase inicial 

aplicamos o RULA e o REBA para sabermos qual o nível de risco a que o trabalhador 

está exposto. 

Método RULA 

 

Figura 21- Aplicação do método RULA da observação inicial do trabalhador 2 

Relativamente ao quadro 10, apresenta a pontuação final (níveis de ação) do método 

RULA, podendo referir-se que o trabalhador 2 tem uma pontuação de 4, o nível de ação 

de 2 e ação utilizada é preciso investigar melhor e poderão ser necessárias modificações. 
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Método REBA 

 
Figura 22- Aplicação do método REBA da observação inicial ao trabalhador 2 

Relativamente ao quadro 37, apresenta a pontuação final (níveis de ação) do método 

REBA, podendo referir-se que o trabalhador 2 tem uma pontuação de 6, o nível de risco 

é médio, o nível de ação de 2 e ação é necessária intervir/ação. 

Com a aplicação do método RULA e REBA conclui-se que este posto de trabalho poderá 

trazer várias lesões ao trabalhador, desta forma iremos proceder à aplicação das medidas 

corretivas de modo a combater esses mesmos riscos. Após análise dos resultados obtidos 

anteriormente no método, concluímos que será necessário a aplicação de medidas que 

diminuam os riscos para o trabalhador. Desta forma, vamos considerar as seguintes 

medidas corretivas: 

− Elevar o monitor acima da altura da superfície de trabalho para posicionar a parte 

superior do visor ao nível dos olhos do utilizador, reduzindo a tensão postural para os 

músculos do pescoço; 

− Sentar de forma adequada de forma a manter a coluna ereta, e os pés assentes 

corretamente do chão;  

− Posicionar o rato e teclado de forma adequada. 



 
 

110 
  

Relativamente dimensões às dimensões da mesa de acordo como citado no subcapítulo 

das posturas em ambiente administrativo, a dimensão que está em conformidade é altura 

da mesa, a profundidade da mesa que corresponde a 81 cm e a mínima adequada é de 90 

cm e largura da mesa que corresponde a 143 cm e a mínima adequada é de 160 cm. 

Após a aplicação de medidas preventivas, realizou-se uma nova observação e aplicação 

dos métodos para concluir se as medidas implementadas foram as adequadas, de forma a 

perceber se este posto de trabalho já se encontra num nível de ação aceitável/seguro. 

   

Figura 23- Observações finais do posto de trabalho do trabalhador 2 

6.2.2. Reaplicação do método RULA e REBA 

Nas figuras 24 e 25 reaplicamos os métodos RULA e REBA, com as últimas observações 

que foram feitas no posto de trabalho do trabalhador 2, como se pode observar na figura 

23. 

 
Figura 24- Aplicação do método RULA da observação final do trabalhador 2 
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Relativamente ao quadro 10, apresenta a pontuação final (níveis de ação) do método 

RULA, podendo referir-se que o trabalhador 2 tem uma pontuação de 2, o nível de ação 

de 1 e tem uma postura aceitável se não for mantida por longos períodos. 

 
Figura 25- Aplicação do método REBA da observação final ao trabalhador 2 

Relativamente ao quadro 37, apresenta a pontuação final (níveis de ação) do método 

REBA, podendo referir-se que o trabalhador 2 tem uma pontuação de 2, o nível de risco 

é baixo, o nível de ação de 1 e pode ser necessária alguma ação. 

Ao aplicar a primeira vez o REBA e o RULA ao trabalhador 2 conclui-se que a pontuação 

final correspondeu a 4 no RULA e 6 no REBA, o que corresponde a um nível de ação 

médio sendo necessário e urgente investigar e realizar modificações. Depois de transmitir 

ao trabalhador alguns conceitos de ergonomia ideal e como se deve posicionar no seu 

ambiente de trabalho (posicionamento do rato, teclado, monitor), e a importância de uma 

postura corporal correta, foram aplicados novamente os métodos. 

Nesta segunda fase, após a aplicação dos métodos obteve-se tanto no REBA como no 

RULA uma pontuação de 2, diminuindo assim o risco. 
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6.3. Caracterização do posto de trabalho do trabalhador 3 
O trabalhador que usufrui deste posto de trabalho possui uma secretária, onde a mesma 

deveria ter outra organização.  

A sua secretária tem 77 cm de altura, 139 cm de largura e 81 cm de profundidade. O 

trabalhador coloca o monitor a 47 cm. Não possui apoio de pés, quando está sentado apoia 

os pés no suporte da cadeira, também não dispõe de um tapete para o rato com um apoio 

de punho. O monitor não é regulável em altura.  

 
Figura 26- Posto de trabalho do trabalhador 3 

O trabalhador deste posto de trabalho executa alguns tipos de tarefas, tais como:  

− Faz a abertura da escola; 

− Verificação de todas as salas de aulas para ver se estão operacionais para o início das 

mesmas; 

− Abertura de todos os dossiers dos cursos da ESTIG por semestres para arquivo das 

pautas de presença dos alunos; 

− Atendimento ao público e receção de chamadas telefónicas; 

− Registo de reserva de salas em calendário partilhado com o secretariado; 

− Apoio aos docentes na entrega de material solicitado para o bom funcionamento das 

aulas; 

− Registo e entrega das chaves dos laboratórios e outras que são solicitadas. 
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Figura 27- Observações iniciais do posto de trabalho do trabalhador 3 

6.3.1. Aplicação do Método RULA e REBA 

O método RULA e o método REBA, foi aplicado duas vezes, uma das vezes numa fase 

inicial e a segunda vez foi depois das medidas corretivas realizadas. Na fase inicial 

aplicamos o RULA e o REBA para sabermos qual o nível de risco a que o trabalhador 

está exposto. 

 
Figura 28- Aplicação do método RULA da observação inicial do trabalhador 3 

Relativamente ao quadro 10, apresenta a pontuação final (níveis de ação) do método 

RULA, podendo referir-se que o trabalhador 3 tem uma pontuação de 5, o nível de ação 

de 3 e ação utilizada é urgente investigar melhor e realizar modificações. 

6.3.2. Aplicação do Método REBA 

O método REBA como já foi referido no RULA foi aplicado duas vezes, uma das vezes 

numa fase inicial e a segunda vez foi após a realização das medidas corretivas. Nesta fase 
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inicial aplicamos o REBA para sabermos qual o nível de risco a que o trabalhador está 

exposto. 

 
Figura 29- Aplicação do método REBA da observação inicial do trabalhador 3 

Relativamente ao quadro 37, apresenta a pontuação final (níveis de ação) do método 

REBA, podendo referir-se que o trabalhador 3 tem uma pontuação de 9, o nível de risco 

é alto, o nível de ação de 3 e é necessária uma intervenção, quanto antes. 

Com a aplicação do método RULA e REBA conclui-se que este posto de trabalho poderá 

trazer várias lesões ao trabalhador, desta forma iremos proceder à aplicação das medidas 

corretivas de modo a combater esses mesmos riscos. Após análise dos resultados obtidos 

anteriormente no método, concluímos que será necessário a aplicação de medidas que 

diminuam os riscos para o trabalhador. Desta forma, vamos considerar as seguintes 

medidas corretivas: 

− Elevar o monitor acima da altura da superfície de trabalho para posicionar a parte 

superior do visor ao nível dos olhos do utilizador, reduzindo a tensão postural para os 

músculos do pescoço; 

− Colocar o monitor ao centro da mesa, para que o trabalhador não tenha de estar mal 

posicionado; 

− Sentar de forma adequada de forma a manter a coluna ereta, e os pés assentes 

corretamente do chão;  

− Posicionar o rato e teclado de forma adequada; 
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− O posto de trabalho deste trabalhador deveria de estar organizado de outra forma, de 

forma a que o trabalhador não tenha que estar sempre a virar os pescoço; 

− A cadeira deste posto de trabalho deveria ser trocada não é fácil de regular a altura da 

mesma. 

Relativamente dimensões às dimensões da mesa de acordo como citado no subcapítulo 

das posturas em ambiente administrativo, nenhuma das dimensões estão conformidade a 

altura da mesa é de 77 cm e a altura mínima adequada é de 70 cm, a profundidade da 

mesa que corresponde a 81cm e a mínima adequada é de 90 cm e largura da mesa que 

corresponde a 139 cm e a mínima adequada é de 160 cm. 

Depois da aplicação de medidas preventivas, realizou-se uma nova observação ao 

trabalhador e voltou-se a aplicar os métodos para concluir se as medidas implementadas 

foram as adequadas, para minimizar o nível de risco. 

   

Figura 30- Observações finais do posto de trabalho do trabalhador 3 

6.3.3. Reaplicação do método RULA e REBA 

Nas figuras 31 e 32 reaplicamos os métodos RULA e REBA, com as últimas observações 

que foram feitas no posto de trabalho da portaria da ESTIG, como se pode observar na 

figura 30. 
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Figura 31- Aplicação do método RULA da observação final do trabalhador 3 

Relativamente ao quadro 10, apresenta a pontuação final (níveis de ação) do método 

RULA, podendo referir-se que o trabalhado 3 tem uma pontuação de 3, o nível de ação 

de 2 e será preciso investigar melhor e poderão ser necessárias modificações. 

 
Figura 32- Aplicação do método REBA da observação final do trabalhador 3 

Relativamente ao quadro 37, apresenta a pontuação final (níveis de ação) do método 

REBA, podendo referir-se que o trabalhador 3 tem uma pontuação de 4, o nível de risco 

é médio, o nível de ação de 2 e é necessária alguma ação. 
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Ao aplicar os métodos pela primeira vez ao trabalhador 3 podemos concluir que a 

pontuação final correspondeu a 5 no RULA e 9 no REBA, o que corresponde a um nível 

de ação alto sendo necessário e urgente investigar e realizar modificações o quanto antes. 

Depois de transmitir ao trabalhador alguns conceitos de ergonomia ideal e como se deve 

posicionar no seu ambiente de trabalho (posicionamento do rato, teclado, monitor), e a 

importância de uma postura corporal correta, foram aplicados novamente os métodos. 

Nesta segunda fase, após a aplicação dos métodos obteve-se no REBA uma pontuação de 

4 e no RULA uma pontuação de 3, o nível de risco e ação diminui, no entanto, é ainda 

possível melhorar o posto, através de uma intervenção regular, alertando o trabalhador 

para a importância de uma postura adequada, derivado à cadeira que não é fácil de regular 

em altura, e o posto de trabalho deveria de estar organizado de outra forma que não fosse 

necessário o trabalhador estar constantemente a virar o pescoço para tal deve existir uma 

sensibilização dos trabalhadores de forma periódica. 

6.4. Propostas de melhoria das condições dos postos de 

trabalho administrativo 

O mobiliário de escritório dos três trabalhadores, relativamente à superfície de apoio 

salienta-se a necessidade de mesas de trabalho maiores em termos de área.  

As cadeiras dos trabalhadores 1 e do trabalhador 2 são ergonomicamente bem concebidas 

(apoio de costas, regulação em altura), já a cadeira do trabalhador 3 é de difícil regular a 

altura da cadeira, embora se saliente a necessidade de adaptação ao utilizador em algumas 

situações, adotando por exemplo a utilização de apoios de pés e superfícies de apoio 

reguláveis em altura. 

Dispor um apoio de punho para o rato, este acessório permite o apoio do punho do 

colaborador durante a utilização do rato, e ajuda a manter o mesmo numa posição neutra. 

Ao nível da organização do trabalho, aconselhamos intervir através da realização de 

avaliações das condições de segurança e saúde dos postos de trabalho ao computador. 

Para concretizar esta ação, podemos efetuar vistorias aos vários postos de trabalho 

administrativos, recorrendo a uma lista de verificação.  
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Realizou-se a criação de um Boletim Informativo onde temos um procedimento de 

avaliação de riscos que vise a análise das posturas ao computador, tendo em conta o 

aparecimento de doenças profissionais relacionadas com às LMERT e os respetivos 

sintomas (Anexo VII). Este mesmo boletim diz como se deve de estar sentado à frente de 

computador, o posicionamento do material e ainda alguns exercícios de ginástica laboral.   
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7. Considerações finais e trabalhos futuros  
Neste capítulo apresentam-se as principais conclusões que se obtiveram de acordo com 

os objetivos traçados e os estudos realizados. São apresentadas ainda sugestões de 

trabalhos futuros. 

A ergonomia estuda os diversos agentes que têm influência no desempenho do sistema 

produtivo e procura reduzir as consequências nocivas sobre o trabalhador. Procura reduzir 

a fadiga, o stress, os erros e acidentes, proporcionando segurança, satisfação e saúde aos 

trabalhadores, enquanto se relaciona com esse sistema. A eficiência do sistema será uma 

consequência de tudo isto. 

A finalidade da conceção ergonómica dos postos de trabalho com EDV é evitar ao 

utilizador os problemas que resultem do seu uso habitual e prolongado (perturbações 

visuais e oculares, fadiga mental, dores nas costas, pescoço, mãos, etc.), assim como 

aumentar o seu bem-estar e a eficiência na realização das tarefas. 

O presente estudo pretendeu-se conhecer a perceção do bem-estar ergonómico dos 

funcionários docentes, dos funcionários não docentes e dos discentes da ESTIG. 

Consideramos ter atingido os objetivos a que nos propusemos e para a sua concretização, 

colhemos os dados recorrendo à técnica de observação para métodos ergonómicos e o 

Questionário Nórdico Musculoesquelético. 

Os resultados obtidos, apesar do contexto e das limitações dos instrumentos utilizados e 

da falta de estudos semelhantes neste tipo de sector de atividade, permite-nos tirar 

conclusões importantes. 

Considerando os objetivos a que nos propusemos no início desta investigação, as 

principais conclusões que assinalamos são: 

− Género feminino apresenta mais problemas musculoesqueléticos.  

− A faixa etária que apresenta mais problemas musculoesqueléticos são os que tem 

idade ≤ a 25 anos. 

−  Os docentes e não docentes da ESTIG os que exercem funções há mais de 20 anos 

são os que tem mais incidência de dor. 

− A região corporal mais afetada pelos docentes, não docentes e discente é a região 

lombar.  
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− O desconforto mais sentido pelos docentes e não docentes é o desconforto térmico e 

nos discentes é o desconforto térmico e a postura devido à cadeira. 

− O mobiliário não está adaptado aos discentes, pois a maioria respondeu que a altura 

da cadeira não é compatível com a sua altura, assim como o apoio dorsal da cadeira 

não fornece um suporte firme e também, a maioria dos discentes respondeu que as 

mesas são baixas. 

No estudo de caso, observaram-se as posturas ergonómicas de três funcionárias não 

docentes ao longo de vários dias. 

Após a aplicação dos métodos ergonómicos concluiu-se que as funcionárias não têm as 

posturas mais corretas, o que pode ser derivado ao espaço que têm para se organizar. As 

mesas deveriam ser maiores em comprimento e também há que salientar o facto de 

algumas cadeiras existentes não serem fáceis de regular em altura. 

Depois da primeira aplicação dos métodos ergonómicos, corrigiram-se as posturas das 

funcionárias. Passado uns dias, voltaram-se a aplicar os métodos ergonómicos, sendo que 

na avaliação final verificaram-se melhorias nas posturas adquiridas pelos funcionários 

não docentes.  

A realização desta investigação procurou trazer contributos para melhorar as condições 

ergonómicas em alguns postos de trabalho administrativos da ESTIG, dando suporte 

científico para fundamentar a necessidade de medidas de saúde e ergonomia. Com poucas 

modificações conseguiram-se melhorar as condições de trabalho.  

Estes resultados evidenciam a importância do estudo do ambiente escolar na prevenção 

de problemas musculoesqueléticos e ergonómicos nos docentes, nos funcionários não 

docente e discentes, não só em termos de saúde, mas também ao nível da 

educação/formação. 

A realização deste trabalho constitui uma ferramenta de apoio e informação no que diz 

respeito à prevenção de doenças profissionais e a perceção do bem-estar ergonómico.  

Apesar dos cuidados teóricos e metodológicos adotados para a realização da pesquisa, é 

necessário referir algumas limitações do estudo. Nomeadamente a reduzida taxa de 

resposta e a restrição temporal para a realização do estudo, consequência dos entraves 

relacionados com a proteção de dados.  
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Considera-se, também, que este estudo seja uma mais-valia para o Instituto Politécnico 

de Beja e para o Centro de Boas Práticas de Segurança no Trabalho do IPBeja. 

Alcançada a fase final deste trabalho, entende-se a concretização do mesmo como uma 

gratificação pessoal pela aprendizagem que nos proporcionou, mas conscientes de que 

muito mais haveria a fazer. 

Não era nossa pretensão esgotar o tema, dar soluções definitivas ou indiscutíveis nem 

sequer apresentar verdades absolutas. Conscientes de que este trabalho representa apenas 

um passo de uma longa caminhada, gostaríamos, no entanto, de num futuro muito 

próximo ver implementadas as sugestões por nós apresentadas. 

Sugestões para trabalhos futuros:  

Do ponto de vista futuro, é importante aplicar os métodos ergonómicos aos funcionários 

docentes e discentes e aos restantes funcionários não docentes, como foi feito neste estudo 

a alguns dos funcionários não docentes.  

Propõem-se que sejam tomadas algumas medidas, tais como disponibilizar formação e 

informação aos restantes trabalhadores; deverá ser realizada uma check list. 

Embora este estudo só tenha envolvido discentes, docente e não docentes sem qualquer 

tipo de deficiência/incapacidade, a população com necessidades especiais necessita de 

materiais adaptados à sua condição, tais como, mesas que permitam a entrada de uma 

cadeira de rodas e a utilização de materiais adaptados, pelo que se recomenda que o estudo 

possa ser alargado a pessoas com essas características. 

No entanto, deve-se dar uma maior importância na intervenção pedagógica e ao papel do 

docente na correção postural durante as aulas, pois como formador não se deve apenas 

preocupar com os conhecimentos a transmitir, mas também com o bem-estar dos 

discentes durante o período de aula. 
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ANEXOS 

 

 



 

 
 
 

ANEXO I- Guião Explicativo do Questionário 

 
 



 
 

 
  

ANEXO II- Pedido de autorização para distribuição do questionário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 





 

 
 

ANEXO III- Questionário 

 



 
 

 
  

 



 

 
 

 



 
 

 
  

 
 



 

 
 

 



 
 

 
  

 



 

 
 

 

 



 
 

 
  

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
  

ANEXO IV- Pedido de autorização para fotografar as três funcionárias não 

docentes 

 

 



 

 
 

 
 

ANEXO V - Diversos níveis do IMC 

No questionário há perguntas relativamente ao peso e a altura, as respostas foram abertas, 

pois ambos servem para calcular o Índice de Massa Corporal (IMC), para que 

conseguíssemos tirar conclusões sobre IMC de cada inquirido foi necessário observar no 

quadro 65. 

Quadro 67- Diversos níveis do índice de massa corporal (Guimarães, s.d.) 

Índice de Massa Corporal (IMC) 

Estado Nutricional IMC 

Baixo Peso  <18,5 

Peso Normal  18,5 – 24,9 

Excesso de Peso  25 – 29,9 

Obesidade  >/= 30 

Obesidade Classe I (Moderada)  30 – 34,9 

Obesidade Classe II (Severa)  35 – 39,9 

Obesidade Classe III (Mórbida) >40 

 



 
 

 
  

ANEXO VI – Informação de mesas e cadeiras das salas de aula da ESTIG 

Para o tratamento de alguns dados estatísticos foi necessário fotografar e medir algumas 

cadeiras e mesas existentes na ESTIG. As salas de aula estão situadas nos pisos -1, 1 e 2 

e dispõem de um mobiliário diversificado, no entanto as figuras 33 e 34 é mobiliário que 

o discentes utilizam. 

Nas salas de aula, as cadeiras e as mesas destinadas aos docentes são na maioria dos casos, 

diferentes daquelas que estão destinadas aos discentes, as dos docentes são todas 

almofadas e reguláveis em altura. 

Em termos de mobiliário das salas de aulas, são utilizados 3 modelos de cadeiras: 1 

modelo em madeira, dois modelos almofadados, conforme se pode ver na Figura 33. O 

modelo da cadeira em madeira (C1) tem um assento horizontal e plano e um encosto 

aproximadamente perpendicular ao assento e possui uma concavidade. O modelo das 

cadeiras almofadadas (C2) tem um assento com a borda da frente arredondada, permitindo 

uma melhor adaptação da cadeira às coxas. 

Em relação às mesas, existem dois modelos diferentes, conforme se pode ver na figura 

34, mesa modelo (M1), que tem largura de 121cm e uma altura de 73cm, este modelo que 

faz parte das cadeiras com o modelo C1. Os modelo (M2) têm a mesma altura, mas a 

largura é de 150cm, é mais larga que o modelo M1, o modelo M2 acompanha como o 

modelo C2. 

 
Cadeira C1 



 

 
 

 
 

Cadeira C2 

Figura 33- Modelos de Cadeiras 

 
Mesa M1 

 

 
Mesa M2 

Figura 34- Modelos de Mesas 

 





 

 
 

ANEXO VII- Boletim Informativo sobre a Postura e ginástica laboral e os Riscos Profissionais Ergonómicos nos Postos 

de Trabalho com Computadores 

 
Como devem de estar posicionados os Equipamentos: 

− O monitor e o teclado em frente ao utilizador.  

− O teclado centrado com o monitor.  

−  O rato imediatamente ao lado do teclado.  

− O monitor posicionado perpendicularmente em relação às janelas.  

− O teclado e o rato à altura dos cotovelos ou ligeiramente abaixo.  

− Todos os equipamentos devem estar posicionados de maneira a serem alcançados confortavelmente, tendo por objetivo evitar posturas 

desconfortáveis.  

 



 
 

 
  

Ginástica Laboral 
 

 
 
 
 

Mantenha a cabeça inclina, 
durante 8 segundos para cada 
lado 

 
Vire a cabeça para um lado e 
depois para o outro. Mantenha 8 
segundos em cada lado 

 
Erga os ombros em direção às orelhas e 
baixe lentamente durante 10x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Com os braços esticados para 
trás, entrelace os dedos, 
alongando as costas, durante 10 
segundos 
 

 
Depois, entrelace os dedos com 
os braços esticados à sua frente 
por 10 segundos 

 
Entrelace os dedos acima do 
corpo e estique os braços por 10 
segundos 

Entrelaçar os dedo e gire os punhos no 
sentido horário e anti-horário, 10x cada 

 
Estenda e flexione os dedos 10x 

 

 



 

 
 

Riscos Profissionais Ergonómicos 

Tipo de Risco Descrição Medidas Recomendadas 

Ergonómicos Lesões Musculoesqueléticas 
devido a posturas adotadas 

Trabalho muscular estático 
(problemas vasculares) associado à 
manutenção prolongada da posição 
sentado/ de pé. 

Disponibiliza aos trabalhadores no âmbito da 
prevenção dos fatores de risco. Ministrar formação 
aos trabalhadores no âmbito da prevenção dos 
fatores de risco. Ajustar a cedeira de forma a 
promover uma postura neutra. Promover a prática de 
exercícios de alongamento (exercícios de 
relaxamento muscular) 

Dores musculares e nas costas e 
lesões ao níveis da coluna: O facto de 
o trabalhador permanecer sentado 
durante largos períodos de tempo, se 
a sua posição de trabalho (postura) 
não for ergonomicamente correta, 
para além do incómodo, pode 
provocar dores musculares e 
contribuir para eventuais lesões ao 
nível de coluna.  

Na posição sentada, deve ser privilegiado o pescoço 
sem flexão, extensão ou torção; recomenda-se evitar 
os braços acima do nível dos ombros e os ombros 
em abdução. Quando estas posturas forem 
imprescindíveis, deve-se reduzir a frequência e/ou o 
tempo de manutenção: punho em alinhamento 
natural com o antebraço, evitando a sua flexão ou 
extensão.  

A utilização de teclado e rato, em 
movimentos repetitivos, pode facilitar 
o aparecimento de tendinites ao nível 
das articulações dos membros 
superiores. 

Mobiliário adequado para posto de trabalho com 
écran: As cadeiras de trabalho devem ser comodas e 
confortáveis, ter boa estabilidade, ser de altura 
ajustável e possuir um espaldar regulável em altura 
e inclinação, de forma a permitir um bom apoio da 
região lombar. Colocação do equipamento: deve de 
ficar colocado de modo a evitar reflexos no visor ou 
em outros objetos que estejam no campo visual do 
trabalhador.  

 


