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Análise Ergonômica do Posto de Trabalho Recepção do AME Bauru 

 

Resumo 

 

A Ergonomia baseia-se em corrigir o ambiente de trabalho, a fim de 

proporcionar melhorias no desempenho global do funcionário, levando em 

consideração que um ambiente inadequado poderá causar distúrbios 

ósteomusculares e comprometimento da saúde do trabalhador e 

consequentemente diminuição do rendimento e afastamentos do trabalho. Assim, 

o objetivo é realizar uma análise ergonômica dos postos de trabalho recepção do 

AME Bauru, verificar as inadequações existentes e propor melhorias. Como 

metodologia, será realizada análise ergonômica por meio de coleta de 

informações do trabalho, aplicação do questionário Ergonomic Workplace 

Analysis (EWA) e o questionário Bipolar ISO 20646. O trabalho envolveu analise 

ergonômica do posto de trabalho de recepção do AME e buscou assim verificar 

situações de risco. Após as analises foram feitas propostas de melhorias ao 

ambiente. 

 
 

Palavras Chave: Ergonomia de escritório, Fisioterapia, NR 17, LER/DORT. 

 

Introdução 

 

Ergonomia 

A Ergonomia surgiu durante a Revolução Industrial com a função de 

diminuir o esforço físico e, principalmente, o mental, e teve grande importância 

na fabricação de armamentos durante a primeira e segunda Guerra Mundial, 

onde já se pensavam nas diferentes medidas antropométricas de acordo com 

altura de cada soldado para obter mais precisão (FERREIRA; SHIMANO; 

FONSECA, 2009).  

No Brasil a ergonomia é regulamentada pela Norma Regulamentadora 

(NR) 17. Esta Norma é resultado da revindicação sindical para melhoria das 

condições de trabalho de digitadores bancários e também outros trabalhos 

informatizados, mas abrange todos os outros ramos, pois seu objetivo é adaptar 



as condições de trabalho de acordo com as características psicofisiológicas dos 

funcionários, onde inclui posto de trabalho, mobiliário, organização do trabalho, 

transporte, carga e descarga de materiais e equipamentos utilizados (SONEGO; 

MENEZES; NICOLADELLI; BIANCHINI, 2009). 

  A ergonomia tem como fundamento proporcionar conforto, segurança e 

eficiência, melhorando a qualidade de vida do trabalhador e, com isso, aumentar 

sua produtividade, beneficiando a empresa ao reduzir o número de doenças 

ocupacionais e, consequentemente, os afastamentos médicos (COSER; 

CARVALHO; XAVIER, 2006). 

De acordo com Nunes e Meija (2012), existem quatro tipos de ergonomia:  

Ergonomia de Correção: realiza modificações parciais no posto de 

trabalho relacionadas a ruídos, dimensões, iluminação, temperatura, entre 

outros. 

Ergonomia de Concepção: projeta e organiza o posto de trabalho, 

equipamentos, produção e capacitação do trabalhador. 

Ergonomia de Conscientização: tem o objetivo de conscientizar o 

trabalhador sobre uma postura correta e ensinar a usar adequadamente os 

instrumentos e os mobiliários, e a realizar intervalos (ginástica laboral) antes, 

durante e depois do expediente. 

Ergonomia Participativa: reunião de representantes dos funcionários e 

da empresa (Comitê Interno de Ergonomia) para a conscientização dos 

benefícios que a ergonomia trás para os funcionários e para a empresa.  

Principais abordagens do ergonomista: 

Ergonomia Física: tem relação com as características anatômicas do 

corpo humano, antropométricas, com relação à atividade física (fisiologia e 

biomecânica), nela este incluído a postura, manuseio dos equipamentos e 

materiais, distúrbios músculos esqueléticos e movimentos repetitivos, projeto de 

posto de trabalho saúde e segurança (COUTO, 2007). 

Ergonomia Cognitiva: está ligada aos processos mentais como 

raciocínio, memória, percepção e resposta motora que afetem a interação do ser 

humano com outra parte do sistema, nele se inclui estudo de carga mental, 

stress, tomada de decisão, interação do homem com o computador, desempenho 

especializado (BARBOSA, 2009). 



Ergonomia Organizacional: esta relacionada a otimização do sistema 

sócio técnico que inclui estrutura organizacional, políticas e processos que 

incluem a programação de trabalhos, motivação, satisfação, supervisão e 

trabalho em equipe (SONEGO; MENEZES; NICOLADELLI; BIANCHINI 2009). 

Lesões por esforços repetitivos/ Distúrbios Osteomusculares Relacionados 

ao Trabalho (LER/DORT) 

Em 1991 o Ministério da Previdência Social reconheceu a síndrome de origem 

ocupacional como (LER) através da Norma Técnica de Avaliação de 

Incapacidade, mas em 1997 com a revisão desta norma foi acrescentada a 

expressão (DORT), devido a síndrome não ser causada somente por esforços 

repetitivos, mas também decorre da permanência em uma única posição por um 

longo período, da necessidade de concentração e da atenção e pressão imposta 

para a realização do trabalho (BARBOSA, 2009). 

A síndrome teve crescimento no Brasil na década de 1990 e transformou-

se em epidemia. Alguns profissionais cogitavam a hipótese de ganho secundário 

ou comportamento exagerado do paciente. A LER/DORT é uma síndrome 

multifatorial, o que dificulta o diagnóstico associado ao histórico profissional do 

trabalhador. Indivíduos diagnosticados com LER/DORT sofrem preconceitos e 

dificuldades para voltar ao mercado de trabalho (AUGUSTO et al., 2008). 

 

Fisioterapeuta como Profissional apto para Ergonomia 

A ergonomia é uma ciência multidisciplinar que pode ser realizada por 

vários profissionais de diferentes áreas, desde que sejam especializados e 

capacitados sendo eles: fisioterapeuta, design, engenheiro, entre outros 

(PEREIRA, 2003). 

O essencial para um fisioterapeuta ergonomista é ter conhecimento amplo 

em anatomia, saber como o corpo humano funciona em seu estado normal, ter 

argumentos convincentes de acordo com o seu conhecimento profissional 

(NUNES; MEJIA 2012). 

A especialidade de fisioterapia ergonômica destacou-se com o 

crescimento das organizações e do aumento da complexidade das tarefas, com 

isso, surgiu necessidade das empresas contratarem especialistas para solucionar 



e prevenir problemas ocupacionais, isso fez com que tivesse uma diminuição 

significativa do índice de doenças ocupacionais (FORTUNA, 2004). 

O fisioterapeuta ergonomista é diferenciado dos demais, pois além de 

trabalharem em clinicas e hospitais eles também vão até o local de trabalho de 

onde se origina o problema e podem atuar em varias áreas, avaliando condições 

ergonômicas e a qualidade de vida no trabalho, prestando consultoria, 

adequando o trabalhador conforme sua habilidade no posto de trabalho, com isso 

avalia e elabora o processo seletivo (NUNES; MEJIA 2012). 

 

Trabalho com computador 

Atualmente o número de trabalhadores que utilizam o computador como 

ferramenta de trabalho está em crescimento, auxiliando a organização e o 

planejamento. Para um bom funcionamento da empresa, é necessário que as 

informações sejam entregues de forma rápida e precisa, de acordo com a 

relevância das responsabilidades e tarefas (PRATES; OSPINA, 2004). 

Essa ferramenta possibilita que as tarefas sejam realizadas de forma ágil. 

Com o acesso à internet, podemos nos conectar "com o mundo" (SOUZA; et al., 

2008). 

Tudo ficou mais prático com o uso dessa tecnologia, pois não existe mais 

a necessidade de envelopar, despachar, trocar folhas de papel de máquinas de 

datilografia, por exemplo, e também porque é possível realizar tudo sem sair da 

frente do computador. Por outro lado, toda essa praticidade gera a falta de 

mobilidade, onde o individuo pode desencadear distúrbios osteomusculares, 

lesões por esforços repetitivos, dentre outras patologias (COUTO, 2007). 

A repetitividade da região distal afeta o sistema musculoesquelético da 

região proximal do membro (GONÇALVES, 2010). 

Quando o trabalho é muito repetitivo, necessita-se de pausas para que os 

tecidos voltem ao seu estado normal e o sangue do tecido flua normalmente 

(ASSUNÇÃO; VILELA, 2009). 

 

Análise do Posto de Trabalho 

 

 Mesa 



    Deve ser rugosa para que as peças não deslizem. A cor deve ser fosca 

para evitar reflexos e não causar fadiga visual. A altura deve ser regulável para 

ser acessível a todos os funcionários; caso não seja possível, regula-se a cadeira 

e o apoio para os pés (BARBOSA, 2009). 

A borda anterior precisa ser arredondada, pois existem tecidos frágeis no 

punho, que podem ser comprimidos facilmente, originando formigamentos, 

diminuição da força muscular, dormência, cansaço muscular, entre outros 

(MEDRADO, 2007). 

  É necessário que tenha uma profundidade correta, para permitir todos os 

objetos adequadamente (BARBOSA, 2009).  

É importante ter espaço adequado para movimentação das pernas, não se 

deve colocar caixas ou outros objetos que impeçam a boa circulação dos 

membros inferiores (NR-17). 

As gavetas não devem ser baixas para não prejudicar a coluna, em um nível 

maior que 40 cm do chão; com puxadores com formatos específicos para serem 

pegos em prensa. Os objetos de uso frequente como telefone, canetas, papel, 

devem estar próximos ao trabalhador, para que ele não tenha que movimentar 

todo o tronco para pegar o item desejado (Sentado - 31 cm; Em pé - 61 cm) 

(COUTO, 2007). 

 

 Cadeira 

Não existe cadeira adequada para uma jornada completa de trabalho. 

Quando o trabalho é realizado na posição sentada, pode originar dores e 

dificultar o retorno sanguíneo. É importante fazer mudanças de posição toda vez 

que sentir algum incomodo e fadiga muscular (RENNER, 2005). 

É necessário que a altura, os apoios para o antebraço, o encosto (quanto 

à profundidade) sejam reguláveis para acomodar tanto pessoas altas como 

pessoas baixas. Caso não seja, o mobiliário deve atender a média da população 

em geral e não apenas dos trabalhadores que estão ocupando o cargo (NR-17). 

          A cadeira deve ser giratória para mesas que são em formatos de L ou C, 

para facilitar a locomoção e não causar fadiga muscular (DUL; 

WEERDMEESTER, 2012). 



         É importante que se tenha apoio almofadado para os antebraços para 

evitar compressão na lombar e eles devem ser reguláveis lateralmente também 

(COUTO, 2007). 

            Os braços das cadeiras devem ser curtos para não atrapalhar a 

aproximação da cadeira na mesa (DUL; WEERDMEESTER, 2012). 

 

 Assento 

As coxas devem ficar sustentadas até dois dedos antes da fossa poplítea, 

para que não ocorra compressão dessa área, evitando estase sanguínea nos 

membros inferiores (NR-17). 

 Deve ser reto, de preferência almofadado com tecido que permita 

respiração, como algodão, para não ocorrer dor na lombar, compressão na fossa 

poplítea e para ter uma boa acomodação da tuberosidade isquiática (COUTO 

2007). 

Os assentos anatômicos não são aconselháveis, pois impedem parte dos 

movimentos. Devem ter inclinação para trás de aproximadamente 5º, para que o 

trabalhador não escorregue para frente (NR-17). 

 

 Encosto 

É importante para o relaxamento, devido o tempo longo mantido na 

posição sentada (COSTA, 2005). 

           Não deve ser reto nem aumentar as curvas da coluna, necessita ter 

inclinação em aproximadamente 100 graus para não prejudicar a coluna nem os 

músculos do dorso (DUL; WEERDMEESTER, 2012). 

As costas precisam estar bem apoiadas, o encosto não deve ser muito 

alto, pois dificulta a realização de alguns movimentos. O encosto diminui a 

pressão da coluna, porém costuma-se não encostar durante uma atividade de 

digitação (COUTO, 2007). 

 

 Apoio para documentos 

Quando houver necessidade de ler e digitar ao mesmo tempo é 

recomendado usar um apoio para colocar o livro ou documento próximo à tela do 

computador, evitando que o trabalhador faça esforço para conseguir enxergar e 

acabe sobrecarregando a musculatura do pescoço (NR-17). 



A relação da distancia da tela, teclado, e documento com o olho devem 

ser proporcionalmente iguais (MENDES, 2005). 

  Algumas vezes deve-se olhar para o teclado para não ficar o tempo todo com 

o olho fixo na tela, porém, se realizado em excesso, pode ocorrer sobrecarga 

muscular (BARBOSA, 2009). 

Os papéis dos documentos devem ser de preferência foscos, para não 

originar fadiga visual (NR-17). 

 

 Apoio para punhos no mouse e no teclado 

É usado para o punho ficar com a angulação correta principalmente em 

mesas que não possuem o canto arredondado. Alguns materiais são mais duros 

e acabam irritando a região, porém existem alguns macios (BARBOSA, 2009). 

É importante principalmente para mesas que possuem quinas vivas, para 

que se evitem lesões (NR-17). 

 

 Apoio para os pés 

          Os pés devem estar sempre apoiados. É importante o uso de apoio para 

os pés para não desencadear edema nas pernas. Também é importante ter 

espaço adequado para movimentação das pernas, com espaço adequado na 

largura, profundidade e altura (COUTO, 2007). 

É utilizado principalmente para pessoas baixas quando a cadeira não 

possui regulagem de altura. Ele deve ser levemente inclinado, para mudanças na 

postura (DUL; WEERDMEESTER, 2012). 

         

 Iluminação 

A iluminação inadequada pode levar o individuo a realizar uma flexão 

exagerada de cervical a fim de conseguir enxergar a tela do computador com 

reflexo ou com iluminação baixa (ABRAHAO; ASSUNÇÃO, 2002). 

Outros elementos também podem levar a fadiga visual como vento 

excessivo, baixa umidade do ar, trabalhar em ambiente com ar condicionado, 

lâmpadas que distorcem as cores e ambientes empoeirados (COUTO, 2007). 

De acordo com Nascimento (2004), existem três tipos de iluminação: 

Iluminação geral: abrange todas as luzes do ambiente, com uma 

iluminação uniforme em todo o plano horizontal. 



Iluminação localizada: onde a luz do ambiente tem menor intensidade do 

que a utilizada para realizar o trabalho. 

Iluminação combinada: onde a iluminação localizada precisa ser de 3 a 10 

vezes maior que a iluminação geral, devido a realização de trabalhos precisos. 

 

 Conforto térmico 

Esta relacionado com a temperatura, umidade do ar, velocidade do vento 

e radiação solar (FROTA; SCHIFFER, 2003). 

O ambiente ideal para trabalhar seria com a temperatura entre 20 e 24ºC, 

a velocidade do vento de aproximadamente 0,2m/s e a umidade do ar entre 40 e 

60%. Em ambientes muito frios, o rendimento é afetado devido à diminuição da 

frequência do pulso, do metabolismo, vasoconstrição, enrijecimento dos 

músculos, redução da força muscular, diminuição da concentração, entre outros 

fatores (BARBOSA, 2009). 

Já em ambientes muito quentes também ocorre a diminuição do 

rendimento devido a alterações no sistema circulatório, suor, fraqueza, 

dificuldade para respirar, entre outros (MORRONE, 2012). 

 

 Ruídos 

Ruído é considerado qualquer som que possa ser desagradável (CONTO, 

2009). 

Se for um ambiente onde existe um nível elevado de ruído, o trabalhador 

acaba perdendo seu nível de concentração, consequentemente diminuindo seu 

rendimento. O pior ruído para a concentração é a conversa no mesmo ambiente. 

Quanto ao som de musicas, elas atrapalham atividades que exijam raciocínio, 

porem para atividades repetitivas é aconselhável. O barulho do ar condicionado e 

ventiladores também podem atrapalhar. Salas separadas são importantes para 

reuniões e atendimentos públicos. Em lugares onde não é possível reduzir o 

nível de ruído, é recomendado o uso de protetor auditivo (COUTO, 2007). 

 

 Agentes biológicos 

Estamos dispostos a entrar em contato com fungos, vírus e bactérias a 

todo o tempo. Para prevenção de doenças com esses agentes é necessária uma 



boa higienização e uso de equipamentos de proteção. Os indivíduos com maior 

predisposição devem tomar vacinas e fazer exames (BREVIGLIERO et al., 2006). 

Em lugares em que os ruídos sejam maiores que 115db, faz-se obrigatório 

o uso de equipamentos de proteção (LEMOS; KRAEMER, 2012). 

 

NR 15, Anexo 1. 

 

 Cor e sinalização 

 

O uso das cores na sinalização do ambiente tem um papel importante na 

prevenção de acidentes, contudo é necessário cautela para não gerar cansaço 

visual. Junior (2009), classifica as cores com sua utilização: 

Vermelho (perigo): equipamentos de proteção e incêndio.  

Amarelo (cuidado): portas de vidro, degraus, equipamentos que se 

movem. 

Branco (Segurança): ambientes de circulação de pessoas, localização de 

bebedouros, em volta de equipamentos de perigo. 

Preto: canalização de produtos inflamáveis, combustíveis viscosos. 

Verde (segurança): canalizações de água, macas, dispositivos de 

segurança, entre outros. 



Laranja (alerta): canalizações com produtos ácidos, aparelhos de corte, 

serras, prensa. 

Azul (tranquilidade): ideal para ambientes de descanso e relaxamento. 

 

 Trabalho sentado 

Causa uma sensação de cansaço menor, pois não utiliza os membros 

inferiores. É interessante para movimentos de precisão (COUTO, 2007). Porém 

causa compressão e desnutrição nos discos intervertebrais devido à postura 

estática (NR-17). 

 

 Trabalho em pé 

Faz-se necessário para pessoas que precisam se deslocar constantemente, 

como em trabalhos com cargas e também com trabalhos onde existe a 

necessidade de realizar força para baixo (ARAUJO, 2011). 

Deve-se evitar essa posição por um tempo longo, pois o trabalhador pode 

usar o peso apenas sobre uma perna, sobrecarregando as estruturas da perna 

oposta. Também dificulta o retorno venoso e ocorre tensão muscular para manter 

o equilíbrio (NR-17). 

 

Análise Ergonômica do Trabalho (AET) 

 Não é possível criar um roteiro especifico para todas as ocasiões. De 

acordo com a NR 17 os principais tópicos de uma AET são análise da demanda 

e do contexto; análise global da empresa no seu contexto das condições 

técnicas, econômicas e sociais; análise da população de trabalho; definição das 

situações de trabalho a serem estudadas; descrição das tarefas prescritas, das 

tarefas reais e das atividades; análise das atividades (elemento central do 

estudo); pré-diagnósticos; diagnósticos; validação do diagnóstico; 

recomendações. Os tópicos da NR17 são importantes para serem analisados, 

porém existem outras questões a serem abordadas (NR17). 

 Deve compreender o ambiente de trabalho como um todo, realizando 

entrevistas com os trabalhadores, observando turnos extras, sobrecargas das 

atividades, o trabalho individualizado, entre outros. Consiste em buscar uma 

solução eficaz que garanta o conforto e a segurança dos trabalhadores em geral 

(FERREIRA; RIGHI, 2009). 



 A análise deve despertar outra visão sobre o trabalhador. O trabalhador não é 

uma máquina e, portanto, não consegue trabalhar durante todo o dia em um 

único ritmo, fazendo todo o seu serviço de forma rápida, sem cometer erros. O 

funcionário precisa também de segurança ao trabalhar com um equipamento, o 

qual deve ter sua manutenção em dia para a prevenção de acidentes. Esta 

análise envolve a saúde do trabalhador e a quais riscos ele está submetido, e a 

partir disso evita-los para que se propicie uma melhor segurança ao funcionário 

(GUERRIN; et al., 2001).  

 

Objetivos 

 

 - Gerais: 

Realizar análise ergonômica do posto de trabalho recepção do AME Bauru. 

 

- Específicos: 

- Verificar possíveis inadequações ergonômicas e apontar os riscos à saúde do 

trabalhador. 

- Verificar existência de desconforto músculo-esquelético relacionadas ao posto 

de trabalho. 

- Propor melhorias e recomendações nos postos de trabalho que estiverem com 

desconformidades ergonômicas. 

- Realizar ajustes de mobiliários dentro das possibilidades encontradas. 

- Realizar orientações posturais. 

 

Metodologia  

Primeiramente os participantes foram convidados a participar da pesquisa e 

assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) (Anexo 1), 

modelo para maiores de idade. Em seguida foi analisado o mobiliário aplicando a 

ficha de avaliação “Analise Ergonômica do Trabalho” (Apêndice 1). Também foi 

utilizada a ferramenta de avaliação Ergonomic Workplace Analysis (EWA) e o 

questionário Bipolar ISO 20646. 

Desenvolvimento 

O projeto foi submetido e aprovado pelo CEP e apresenta CAAE: 

26692014.0.0000.5372. 



A parte prática foi realizada no dia 1 de julho de 2014, durante o período das 

8 horas às 11 horas no AME Bauru. Os funcionários receberam informações 

sobre a pesquisa, e em seguida assinaram o TCLE autorizando a realização do 

trabalho. 

Primeiramente foram questionados quatro trabalhadores, sendo um de cada 

função, para saber sobre as tarefas reais, o modo operatório, estratégias 

adotadas, variabilidade, carga física e cognitiva e carga organizacional para o 

preenchimento da Ficha de Avaliação Analise Ergonômica do Trabalho (AET), e 

assim compreender o trabalho por meio da análise sistematizada das atividades.  

Também foi aplicada a ferramenta EWA com os quatro funcionários para 

realização de uma analise ergonômica detalhada, com análise das cargas físicas, 

cognitivas e organizacionais.  

Depois foi aplicado o questionário bipolar ISO 20646 com todos os 

funcionários da recepção individualmente, para saber se apresentavam 

desconfortos relacionados aos mobiliários. 

A AET desenvolvida e elaborada por meio de relatório, seguindo os itens 

propostos pela NR 17 é apresentada a seguir. 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO: ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO (AET) 

 

a) Posto de trabalho avaliado: Ambulatório Médico de Especialidades de Bauru 

(AME) 

b) Análise da demanda e do contexto: A demanda do setor avaliado surgiu a partir 

da sugestão e solicitação do supervisor do AME Bauru. 

c) Análise global da empresa no seu contexto das condições técnicas econômicas e 

sociais: Possui atendimento ambulatorial com nível de atenção de media 

complexidade com gestão estadual. 

d) Análise da população de trabalho: O posto de trabalho de recepção do AME é 

formado por oito funcionários, sendo sete mulheres e um homem. Os funcionários se 

dividem em quatro funções diferentes: coleta de exames, cirurgia, retorno 

preferencial e fichas. Posicionavam-se em bancada única, com espaço dividido para 

oito guichês, sem nenhuma divisão entre eles. 

e) Tarefas prescritas:  

- Realizar atendimento aos pacientes; 



- Cadastrar fichas; 

- Passar informações aos pacientes. 

f) Tarefas reais:  

      1- Coleta 

          - Receber e cadastrar as coletas de exames laboratoriais trazidos pelos 

pacientes no período das 6 h e 30 min. às 8 h e 30 min.; 

 - Passar ficha das 08 h e 45 min. às 11h; 

- Realizar pesquisas das 12h às 15 h e 30min. 

 

1-  Cirurgia 

- Recolher as fichas dos pacientes; 

- Chamar cada paciente pelo painel; 

- Colocar a pulseira de identificação no paciente, e os selos de paciente e 

acompanhante; 

 - Passar ficha; 

 - Atender pacientes com fichas rosa;  

- Realizar pesquisas. 

 

2- Ficha  

- Realizar cadastro de novos pacientes para consulta; 

- Atualizar cadastro de pacientes de retorno para consulta. 

 

3-  Retorno Preferencial 

- Abrir todos os sistemas; 

- Explicar para o paciente o preparo que deve ser feito antes dos exames; 

- Atender pacientes acima de 60 anos com ficha amarela; 

- Marcar retorno de pacientes acima de 60 anos e pós-cirurgicos; 

- Passar ficha. 

g) Análise Sistematizada das Atividades: 

1-  Coleta 

Para desenvolver esta atividade, o trabalhador faz uso do guichê oito, sendo o 

primeiro turno das 6h 30min às 8h, o paciente recebe uma senha ao chegar e 



aguarda o número chamado no painel.  Quando o paciente for chamado no painel 

ele se direciona ao guichê e apresenta o cartão do AME (imagem 1) onde constam 

os pedidos de exames. Caso o paciente não tenha esse cartão com o pedido de 

exame (imagem 2), é que o pedido foi feito através de um sistema online pelo 

médico, que chega até o sistema de coleta de exames, onde o funcionário coloca o 

registro do paciente e filtra o pedido obtendo todos os exames solicitados pelo 

médico.  

Após selecionar os pedidos de exames e colocar em um sistema de cadastro 

de exames de sangue, para que ocorra a impressão da etiqueta, que será recolhida 

pela farmacêutica. Quando os pedidos não vêm online o funcionário deverá realizar 

o cadastro no sistema colocando siglas no exame, salvando e imprimindo para seu 

recolhimento. 

 Normalmente, por dia são 50 pedidos em média, mais tem dias que passa 

um pouco da média chegando a 70/80 pedidos. Verbalização do funcionário: 

“Não é fácil dar conta desses pedidos, pois não dá pra enrolar, senão os 

pacientes reclamam da demora”.  

Quando ocorre algum erro, a farmacêutica vai até o funcionário demonstrar o 

que precisa consertar e quando passam despercebidos pela farmacêutica, os 

funcionários do laboratório do Hospital Estadual ligam para o funcionário 

responsável da coleta e falam pra corrigir. 

 Não é comum cometer erros, acontecem mais quando o dia está muito 

corrido e muito cheio. O guichê oito, esta localizado logo na entrada, portanto 

sempre aparecem pacientes querendo informações, e isso acaba tirando a atenção 

do funcionário, e causando stress.  

Modo operatório: Após o termino da coleta o funcionário ajuda a passar ficha 

e no período da tarde realiza pesquisa de satisfação com o paciente. 

Quando é a primeira vez de um paciente no AME é necessário pra cadastro 

RG, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência. 

Estratégias adotadas: Quando o paciente é retorno e já passou pelo AME o 

funcionário só pede RG e confere o restante dos dados que adianta bastante o 

serviço. 

Variabilidade: Uma vez por semana o funcionário entrega fichas nas salas, 

cobrindo folga de outro trabalhador. Os pedidos de exames podem ser feitos pelo 

próprio médico online (sem necessidade do funcionário realizar cadastros), caso 



contrário o funcionário deve cadastrar o pedido no sistema com as siglas 

correspondentes. 

Carga física: Ocorre uma sobrecarga maior nas costas e punho devido a 

manutenção da postura sentada na maior parte do turno e nos membros inferiores, 

em virtude da falta de espaço para movimentação. 

Carga cognitiva: O funcionário tem que ficar muito concentrado quando está 

realizando a coleta. 

Carga organizacional: Não deixar atrasar a coleta e realizar 67 pesquisas de 

satisfação com os pacientes no mês. 

 

2-  Ficha 

O funcionário chama o paciente através do painel, em seguida atualiza o 

cadastro confirmando todos os dados do paciente, para ele poder entrar e passar na 

consulta. É necessário também o preenchimento de uma ficha. (imagem 3) 

Normalmente o número de pacientes atendidos é em média de 600 pessoas. 

Modo Operatório: Realiza atendimento aos pacientes, confirma os dados no 

sistema, quando necessário atualiza e libera a entrada do paciente na consulta. 

Estratégias Adotadas: Os trabalhadores não referiram terem desenvolvido 

estratégias para facilitar a rotina de trabalho. 

Variabilidade: Os funcionários dos guichês quatro e cinco não precisam 

levantar para atender ao telefone e pegar folhas na impressora, pois estes se 

localizam perto do funcionário. Quando os pacientes não ficam atentos ao painel, os 

funcionários devem chamar o nome do paciente e a senha.  

Carga Física: Ocorre uma sobrecarga maior nas costas e punho devido a 

manutenção da postura sentada na maior parte do turno e nos membros inferiores, 

em virtude da falta de espaço para movimentação. 

Carga cognitiva: O trabalho exige atenção, para preencher ou atualizar os 

dados do paciente. Há uma sobrecarga devido aos pacientes que vão tirar dúvidas e 

interrompem o atendimento ou o preenchimento de dados no sistema.  

Carga organizacional: Não existem metas estabelecidas, porém devem ser 

ágeis, para dar conta de passar todas as fichas. 

 

3-  Cirurgia 



Para esta atividade, funcionário faz uso do guichê dois. Recolhe as fichas do 

dia inteiro na sala de agendamento de cirurgias. Em seguida chama os pacientes 

através do painel para confirmar os dados do paciente, coloca a pulseira de 

identificação e entrega a etiqueta do paciente e acompanhante (imagem 4). Após o 

término de pacientes pra cirurgia o funcionário passa ficha para auxiliar os outros 

trabalhadores. 

Por mês são responsáveis em realizar pesquisas de satisfação dos pacientes.  

Modo Operatório: Organiza as fichas do dia dos pacientes que passarão por 

cirurgia, no horário agendado, chama o paciente, confere seus dados e o libera para 

entrar na cirurgia. 

Estratégias Adotadas: Os trabalhadores não referiram terem desenvolvido 

estratégias para facilitar a rotina de trabalho. 

Variabilidade: Ao finalizar as fichas de cirurgia, o funcionário irá auxiliar a 

função da recepção que apresentar maior necessidade.  

Carga Física: Ocorre uma sobrecarga maior nas costas e punho devido a 

manutenção da postura sentada na maior parte do turno e nos membros inferiores, 

em virtude da falta de espaço para movimentação. 

Carga cognitiva: O trabalho exige atenção, para confirmar os dados do 

paciente. Há uma sobrecarga devido aos pacientes que vão tirar duvidas e 

interrompem o atendimento. 

Carga organizacional: O funcionário deve realizar 40 pesquisas por mês de 

satisfação com o paciente. Eles devem ser rápidos para dar conta de atender todos 

os pacientes. 

 

4-  Retorno Preferencial 

É realizado nos guichês um e três, a partir das 8 h, porém os funcionários 

entram as 7 h e saem as 16 h. Os pacientes que serão atendidos nesses guichês 

possuem a senha amarela. A gerência elabora uma escala entre os funcionários e a 

cada quinze dias os funcionários alternam suas atividades entre o setor retorno 

(localizado na 3ª sala) com o atendimento de retorno preferencial, situado na 

recepção.  

O funcionário entra as 7 h, abre todos os sistemas e chama os pacientes para 

passar ficha até as 8 h. Em seguida começa o atendimento de retorno preferencial, 



que incluem pacientes acima de 60 anos. Quando o paciente chega, o funcionário 

olha no pedido do médico qual exame vai ser realizado, em seguida procura o 

preparo do exame solicitado e grampeia no cartão do AME do paciente (imagem 5).  

Ele deverá fazer as orientações, explicando corretamente ao paciente todo o 

funcionamento, depois anota o dia do exame no cartão. 

Quando acabam os pacientes para o retorno preferencial, os funcionários 

ajudam os outros da recepção a passar ficha. 

O retorno preferencial não acontece na sala de retorno, pois o espaço é muito 

pequeno e o número de pacientes acima de 60 anos é muito grande, já o espaço da 

recepção é maior, e acomoda melhor os pacientes. 

Modo operatório: Os trabalhadores fornecem informações ao paciente e 

anotam as datas de consultas, exames no cartão. O funcionário deve perceber se o 

paciente compreendeu realmente as informações, caso contrário, repete quantas 

vezes forem necessárias. Para minimizar erros ou confusões de datas por parte dos 

pacientes. 

Estratégia: Os funcionários já deixam os preparos e os carimbos com eles, 

organizados em cima de uma mesa, para facilitar a procura.  

Variabilidade: O funcionário precisa se levantar para pegar os preparos.  E 

às vezes um funcionário da escala fica responsável só por atender retorno de 

cirurgias (senha rosa). 

Carga física: Ocorre uma sobrecarga maior nas costas e punho devido à 

manutenção da postura sentada na maior parte do turno e nos membros inferiores, 

em virtude da falta de espaço para movimentação.  

Carga cognitiva: O funcionário tem que ficar muito concentrado quando está 

realizando o retorno para não chamar um paciente, e outro com o mesmo nome vir 

no lugar. É necessário também atenção para explicar para o paciente como ele deve 

fazer o preparo para o exame, para que ele saia sem dúvidas.  Funcionário 

permanece atento para perceber se o paciente realmente compreendeu todas as 

orientações. Também ocorre uma sobrecarga cognitiva muito grande, quando outros 

pacientes interrompem o atendimento para tirar dúvidas.  

Carga organizacional: O funcionário deve ser rápido no atendimento para 

dar conta de todos os pacientes até o fim do turno. 

 

Imagem 1- Cartão do AME 



 

 

Imagem 2 - Cartão com pedido de exame. 

 

 

 

 

 

 

Imagem 3- Ficha para consulta. 

 

 



Imagem 4- Etiqueta de cirurgia do paciente e etiqueta de acompanhante.  

 

 

Imagem 5 – Preparo do exame solicitado. 

 

 

 

h) Pré-diagnósticos:  

- Pode haver sobrecarga em membros inferiores devido a restrição de espaço para 

movimentação das pernas; 

- Pode haver sobrecarga em coluna lombar pela inadequação da cadeira; 

- Pode haver sobrecarga músculo-esquelética pela manutenção da postura sentada 

durante a maior parte do turno. 

- Pode haver sobrecarga em membros superiores devido à inadequação da 

superfície de trabalho; 

- Pode haver sobrecarga em cervical devido a inadequação da altura do monitor. 

- Pode haver sobrecarga visual devido à baixa iluminação. 



Os pré-diagnósticos serão confirmados de acordo com a NR 17, EWA, questionário 

Bipolar ISO 20646 e ABNT NBR ISO/CIE 8995-1. 

 

Diagnósticos:  

 

O encosto não apresenta regulagem de altura e inclinação (sentido ântero-

posterior) para atender trabalhadores de estaturas diferentes e para não provocar 

aumento da pressão na região lombar, de acordo com NR17.3.2. 

O estofado da cadeira é de material impermeável, e o correto seria apresentar 

estofado com tecido permeável para não ocorrer acumulo de água e incomodar o 

funcionário, de acordo com a NR 17 anexo II 2.1. 

A cadeira apresenta regulagem de altura, profundidade do assento adequado 

para apoiar toda a coxa e apresenta apoio em cinco pés com rodízio, estando de 

acordo com a NR 17 anexo II 2.1. 

 

     A profundidade da bancada é de apenas 48 centímetros. Segundo a NR 17.3.2, a 

dimensão ideal é de 75 centímetros a partir da borda frontal, para possibilitar uma 

boa organização do espaço de trabalho e permitir apoio dos antebraços. Quando o 

antebraço não fica apoiado, o trabalhador realiza contração sustentada da 

musculatura proximal, gerando sobrecarga em ombro e trapézio, predispondo lesões 

osteomusculares (COUTO, 2007).  



 

 

 

Não tem apoio para pés, conforme a NR 17.3.4 é obrigatório o uso de apoio para 

os pés os funcionários de baixa estatura que não alcançam os pés no chão e por 

isso adotam posturas não recomendadas, para os indivíduos que realizam 

conseguem realizar o contato dos pés no chão, o apoio de pés é indicado apenas 

para conforto (caso o funcionário perceba maior conforto com seu uso). É importante 

ressaltar que alguns modelos de apoio de pés que apresentam mobilidade auxiliam 

o retorno sanguíneo, evitando problemas circulatórios (GONÇALVES; et al, 2009). 

Segundo a NR 17.3.4 o apoio deve permitir inclinação ajustável, ser de material 

antiderrapante e com largura adequada para caber os dois pés.  

 

 

 De acordo com a NR 17.3.2 O monitor localiza-se corretamente na altura dos 

olhos dos funcionarios com uma area de visualização boa. Porem ele não se localiza 

lateralemente ao trabalhador, sobrecarregando a musculatura do pescoço, trapezio 

e esternocleidomastoideo (COUTO, 2007). 

 



 

Observa-se sobrecarga cognitiva decorrente do número de pacientes relacionado 

com a quantidade de funcionários. O ambiente com barulho de conversas, 

associado à exigência de atenção para cadastro de informações no sistema e a 

frequente interrupção feita pelos pacientes para esclarecer duvidas também estão 

entre os fatores que podem geram sobrecargas cognitivas.  

 

 

Iluminância:  

A iluminação dos terminais dos computadores dos guichês 1, 2, 7, 8, está 

inadequada: de 293 a 438 lux (mensuração realizada durante o dia). A iluminação 

inadequada pode causar fadiga visual e má postura devido ao esforço realizado para 

ler os dados. 

(Referência de acordo com ABNT NBR ISO/CIE 8995-1: Área de escrever, teclar, 

ler, processar dados: 500 lux). 

 

Recomendações: 



 Para adequar as condições físicas do setor recepção, sugere-se um projeto 

para troca das cadeiras e selecionar um modelo que apresente regulagem no 

encosto (altura e inclinação). 

 Em virtude da pouca profundidade na superfície de trabalho, para suprir a 

falta de espaço para apoio dos antebraços, sugere-se que a cadeira tenha apoio de 

braços, porém, durante a apreciação ergonômica, os funcionários foram 

questionados sobre o uso de cadeira de braços, alguns referiram que seria bom, 

outros que atrapalharia a movimentação para pegar documentos na bancada, sendo 

assim, sugere-se a aquisição de uma cadeira com braços para realizar um estudo 

piloto e os funcionários realizem testes em alguns dias de trabalho para verificar 

adaptação à cadeira com braços. 

 É importante ressaltar que, toda mudança no posto de trabalho pode ser à 

primeira vista, recebida com certa resistência, devido aos vícios posturais adotados 

na rotina, por isso é importante orientação sobre o uso e sobre a importância das 

mudanças.  

- Para adequar a altura do monitor sugere-se o uso de um suporte de monitor (Foto 

01), para instalar o suporte é importante a regulagem adequada, bem como fornecer 

orientações aos trabalhadores. 

- Recomenda-se que o monitor esteja localizado à frente do trabalhador, porém, 

devido às características da atividade o monitor permanece posicionado 

lateralmente para que seja realizado o atendimento ao paciente. 

- Sugerimos a implantação de apoio de pés, também é indicado primeiramente um 

teste piloto, em que todos os funcionários utilizem o apoio de pés e verifiquem sua 

viabilidade, tendo em vista que o uso pode ser dificultado pelo pouco espaço para as 

pernas. 

- Recomenda-se melhorar a iluminação e utilizar modelo de luminária que não cause 

ofuscamento. Exemplo: 

 



 
http://www.induspar.com/luminaria-de-embutir-comercial-4-lampadas-fluorescente-de-32w-36w-40w-aleta-brilhante-ref-3010-pr-32767817-101201.htm 

 

 

Observação: A parceria estipulada para elaboração desta AET contempla apenas 

até o ítem recomendação. Para abordar os demais itens propostos pela NR 17 

(MTE, 2002), deverá ser realizada nova proposta comercial. Os itens restantes são 

apresentados e esclarecidos a seguir: 

- Validação do diagnóstico: será apresentado a todos os atores envolvidos que 

poderão confirmá-lo, rejeitá-lo ou sugerir maiores detalhes que escaparam à 

percepção do analista. A validação é a única garantia da lisura dos procedimentos e 

da pertinência dos resultados, pois só aqueles atores detêm a experiência e o 

conhecimento da realidade e são os maiores interessados nas modificações que 

advirão do diagnóstico. 

- Projeto de modificações/alterações: Nas recomendações são indicadas as 

transformações e melhorias efetivas das condições de trabalho propostas, incluindo 

aí, necessariamente, os aspectos relativos ao desenvolvimento pessoal dos 

trabalhadores, como a formação e o treinamento para as novas atividades ou os 

novos postos de trabalho que estarão sendo implantados, se for o caso.  

- Cronograma de implementação das modificações/alterações: os auditores-fiscais 

têm de ser informados dos tempos necessários a essas modificações para que 

possam situá-los nos prazos concedidos pela legislação ou renegociá-los com o 

apoio das organizações sindicais. Os prazos devem ser compatíveis com as 

transformações propostas, incluindo a implementação de testes, criação de 

protótipos e processos de modelagem, dentre outras coisas. 

- Acompanhamento das modificações/alterações: a ação ergonômica não está 

terminando com a proposição de soluções, mas apenas começando. 

Posteriormente, é preciso avaliar o impacto das modificações sobre os 

trabalhadores, pois qualquer modificação acarreta alterações das tarefas e 

http://www.induspar.com/luminaria-de-embutir-comercial-4-lampadas-fluorescente-de-32w-36w-40w-aleta-brilhante-ref-3010-pr-32767817-101201.htm


atividades que deverão ser, novamente, objeto de outra análise. O pessoal da 

empresa pode ser treinado para utilizar instrumentos simples de avaliação como 

questionários de opinião dos trabalhadores e grades de observação das posturas, 

desde que a situação não seja muito complexa e dispense a presença do 

ergonomista. 

 

Resultados 

 

Tabela 1- Questionário Bipolar ISO 20646  

Este questionário avalia a presença de desconforto músculo-esquelético, sua 

localização corporal, intensidade e evolução durante o turno. A Tabela 1 

apresenta as regiões corporais, bem como a intensidade de desconforto referida, 

sendo a intensidade 1 classificada como ligeira, a 2 como moderada, 3 como 

forte e 4 como excessiva. 

 

Trabalhador A B C D E F G H 

Pescoço 1      3  

Ombros  3   1    

Lombar 2  2 2 1 1   

Mãos  2        

Punhos      1   

Dedos   2       

Pernas 3     1   

Tornozelos        3 

Satisfação Muito 
bom 

Bom Bom Ruim Bom Bom Bom Bom 

 
Observação: No início do turno sem dor e no final do expediente a dor aumenta. 
 
Tabela 1 – Resultados do questionário Bipolar (ISO20646) que classifica a sensação de 

desconforto musculo-esquelético. 

 

Relacionado à satisfação dos funcionários com seu trabalho, seis trabalhadores 

referiram-se satisfeitos, um muito satisfeito e um insatisfeito. 

 

Discussão 

 



Sabe-se que não existe uma postura correta e adequada para ser mantida 

durante um dia inteiro de trabalho. É necessário que o trabalhador adote posturas 

variadas para que a tensão do trabalho seja dividida para diversos grupos 

musculares, e assim impedindo que o esforço fique apenas em alguns pontos do 

corpo. De acordo com Ada Ávila Assunção (2004), a postura que o funcionário adota 

é influenciada pelos equipamentos, mobiliários, pressão temporal e estado de saúde 

do trabalhador.  

Durante a análise notamos que há uma diversidade de mudanças de postura 

dependendo do guichê que o funcionário trabalha. Os trabalhadores dos guichês 

quatro e cinco não precisam ficar levantando para pegar papeis da impressora, pois 

esta se localiza atrás deles. Já os outros guichês permitem essa mudança de 

postura do em pé para o sentado, pois eles precisam se levantar para pegar os 

papeis. Em geral a execução do trabalho não é tida como repetitiva, pois os 

trabalhadores não ficam apenas digitando, ele revezam seus movimentos, entre falar 

com o paciente, escrever nos cartões, carimbar papeis, pegar papeis na impressora, 

colocar etiquetas nos pacientes, entre outras ações.  

Ao analisar a Tabela 1, foi possível observar que a maioria dos funcionários 

apresentou dor na coluna lombar e dor nos ombros. Ainda foi observado desconforto 

nas outras áreas do corpo, porem com bem menos frequência. E todos esses 

desconfortos só se apresentavam no final do expediente, sugerindo que surgiam 

devido às más posturas relacionadas com o mobiliário. A dor na coluna lombar pode 

estar relacionada à cadeira que não possibilita regulagens e que originou muitas 

reclamações dos funcionários quanto a isso. A dor no ombro sugere estar 

relacionada com as cadeiras também que não apresentam apoio para antebraço e 

com isso pode levar a fadiga da musculatura do braço e ombro por ficar numa 

posição isométrica. Porem como muitos funcionários comentaram, se tivesse um 

apoio para antebraço à cadeira não se aproximaria da mesa e atrapalharia a 

movimentação. Já dor nas pernas e tornozelos pode estar relacionada a pessoas de 

estatura mais baixas e por não ter apoio de pés. A analise mostra que a maioria dos 

funcionários estava satisfeito com o trabalho. 

Verificando a AET pode-se observar sobrecarga física decorrente de mobiliários 

inadequado. A profundidade da bancada é muito curta e não permite a disposição 

dos objetos corretamente, e alguns funcionários acabam tendo que colocar alguns 

materiais em baixo da mesa, sobre um CPU, para liberar espaço na superfície.  O 



local também não possui apoio para pés, e alguns funcionários colocavam caixas de 

papelão às vezes para permitir uma postura melhor. A iluminação também esta 

inadequada, como dito acima principalmente nos guichês, um, dois, sete e oito que 

se localizam mais nos cantos da bancada. 

Também foi possível notar que existe uma sobrecarga organizacional e cognitiva, 

devido o número de pacientes excessivo, para poucos funcionários. Eles dizem que 

tem liberdade de ir ao banheiro e tomar água, porem o numero de pacientes que 

chegam são tão grandes que eles acabam tendo que levar uma garrafinha com água 

para não precisar sair e dar conta de atender todos até o final do expediente. É um 

trabalho que exige muita atenção e concentração, pois eles podem chamar um 

paciente e aparecer outro com o nome parecido no lugar e este ser atendido pelo 

medico e acabar complicando a situação, como uma das funcionarias disse que já 

ocorreu. E o ambiente com muito barulho, e pacientes que interrompem para 

esclarecer duvidas também estão entre os fatores que atrapalham a concentração, 

pois o funcionário esta atendendo um paciente, conversando com ele, e às vezes é 

interrompido e acaba deixando de passar informações necessárias. Outro caso que 

gera stress é quando eles têm que explicar o protocolo, que é no caso do 

atendimento de retorno prioritário, aonde vai senhores de idade sem acompanhante, 

e que já não possuem uma audição muito boa, e ainda tem o barulho dos outros 

pacientes no local, então o funcionário acaba tendo que explicar várias vezes à 

mesma situação para o paciente até que ele consiga entender e sair sem duvidas. 

 

 

Considerações Finais 

Em suma analise ergonômica resume-se em verificar situações do ambiente 

de trabalho que possam causar risco físico, psicológico ou cognitivo a saúde do 

trabalhador, reduzindo assim doenças ocupacionais e aumento da produtividade 

do funcionário e consequentemente diminui gastos médicos para a empresa.   

O trabalho envolveu analise ergonômica do posto de trabalho de recepção do 

AME e buscou assim verificar situações de risco. Após as analises foram feitas 

propostas de melhorias ao ambiente. 
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