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RESUMO 

        Introdução: Uma revisão sistemática realizada por nosso grupo de 

pesquisa, sobre o efeito dos rodízios de função na prevenção de lesões 

musculoesqueléticas identificou que para organizar o rodízio são utilizadas 

equações matemáticas na criação de escalas de rodizio que minimizem os 

riscos ocupacionais. Desta forma os fatores biomecânicos, organizacionais e 

psicossociais são identificados como critérios fundamentais para criação de 

rodizio de função entre trabalhadores industriais para prevenção de lesões 

musculoesqueléticas relacionadas ao trabalho, porém não estão claros se as 

equações utilizam todos estes critérios nas equações de rodizio para criar as 

escalas de rodizio. Objetivo: Identificar e avaliar a concordância dos critérios 

utilizados em equações matemáticas para criação e organização do rodízio de 

função na prevenção de lesões musculoesqueléticas relacionadas ao trabalho. 

Métodos: Foram selecionadas seis equações encontradas a partir de uma 

revisão sistemática da literatura. Os critérios de extração de dados seguiram 

diretrizes de análise a fatores biomecânicos, organizacionais, psicossociais, 

cognitivos, ambientais e sociodemográficos. A análise de Kappa foi utilizada 

para avaliar a concordância entre os avaliadores (P<0,05). Os critérios 

utilizados em cada equação de rodizio foram analisados por meio do percentual 

de concordância. Resultados: A análise das equações mostrou que os 

critérios biomecânicos e organizacionais estiveram presentes em todas as 

equações (100%) com os itens posturas e movimentos repetitivos, turno de 

trabalho e ciclo da tarefa. Já os critérios cognitivos e sociodemográficos, 

apareceram somente em 50% dos estudos. A variável psicossocial, ambiental e 

de segurança, aparecem nas equações, porém com menor frequência nos 

estudos. Conclusão: As equações não utilizam todos os critérios definidos 

neste estudo como importantes para criação das escalas de rodizio. Apenas os 

critérios biomecânico e organizacional foram 100% concordantes, enquanto 

aos demais, com grande relevância e que influência na sobrecarga 

musculoesquelética tais como cognitivo, ambiental, sociodemográfico e 

psicossocial não foram considerados.   Isso nos falar crer que a revisão ou 

criação de novas equações de rodizio são necessárias para que as escalas 



possam maximizar o efeito do rodizio de função nas indústrias de manufatura e 

reduzir as queixas musculoesqueléticas. 

INTRODUÇÃO 

A Ergonomia é uma disciplina científica que procura compreender as 

interações entre os seres humanos e outros elementos ou sistemas, e a 

aplicação de teorias, princípios, dados e métodos a projetos a fim de 

aperfeiçoar o bem-estar humano e o desempenho global do sistema (IEA, 

2009). É subdivida em três grandes disciplinas, sendo elas, ergonomia física 

que está relacionada à anatomia do corpo e sua biomecânica, estudando os 

distúrbios osteomusculares e sua postura de trabalho, ergonomia cognitiva 

referindo aos procedimentos mentais como memória e aprendizado, sendo 

estudado carga mental do trabalho, desempenho de habilidades e tomada de 

decisão; e a ergonomia organizacional envolve a gestão de qualidade, layout, 

ajuste de mobiliário, pausas e rodízio de tarefas (IIDA, 2005). 

A Ergonomia organizacional parte do pressuposto de que há um ambiente 

adequado ao trabalhador, onde vários ajustes de layout e mobiliário já foram 

feitos, necessitando agora da organização das tarefas para redução da 

demanda organizacional (Seçkiner, Kurt, 2007). O rodizio de função é 

juntamente com as pausas uma estratégia organizacional utilizada para reduzir 

as sobrecargas físicas, cognitivas e mentais (Comper et al.,2015).  Para que 

ocorra a redução de sobrecarga, o rodízio de função precisa ser planejado para 

que haja alternância de movimentos e posturas solicitados (Howarth et al., 

2009). O rodízio é uma prática frequentemente recomendada para reduzir 

exposições continuas a diversos fatores de risco do trabalho, prevenir lesões 

musculoesqueléticas, e melhorar a satisfação no trabalho (Leider et al., 2015a; 

Comper and Padula, 2014), Mathiassen, 2006). 

Para organizar o rodízio de função é necessário avaliar cada atividade e 

função olhando para exposição física, cognitiva e organizacional para organizar 

as escalas de rodizio compatíveis com as necessidades de produção e 

objetivando redução de risco (Comper et al., 2015), porém nenhuma destas 

equações foram avaliadas em estudos clínicos. Sendo assim, o objetivo deste 

estudo é avaliar as equações para criação e organização do rodízio que possui 



critérios biomecânicos e ergonômicos para discutir os parâmetros utilizados 

(Padula, 2015) 

OBJETIVO 

         Identificar e avaliar a concordância dos critérios utilizados em equações 

matemáticas para organizar o rodízio de funções na prevenção e controle das 

sobrecargas osteomusculares relacionadas ao trabalho. 

 

MÉTODO E DESENVOLVIMENTO 

          Trata-se de um estudo analítico metodológico. Foram selecionadas 

equações descritas na literatura que propõem organizar o rodizio de função 

para prevenção e controle da sobrecarga osteomuscular em indústrias de 

manufatura. Foram analisadas e comparadas neste estudo 6 (seis) equações 

que propunham organizar escalas de rodizio: (Asensio-Cuesta et al., 2012a; 

Asensio-Cuesta et al., 2012b; Diego-Mas et al., 2009; Tharmmaphornphilas, 

Norman, 2007; Frazer et al., 2003; Carnahan et al., 2000). As equações 

indicadas para análise utilizam-se de algoritmo genético (AGs) ou híbridos 

(AGH) com o objetivo de otimizar e planejar os rodízios.  

           Foram selecionados os estudos que possuíam equações de rodízio com 

a inclusão de critérios biomecânicos e ergonômicos objetivando a prevenção 

de lesões osteomusculares, e que foram localizadas a partir de uma revisão 

sistemática realizada por Padula et al. registrada no PROSPERO: 

CRD42014013319 e aprovado para publicação na revista Applied Ergonomics 

(2017). 

            Para extração dos itens utilizados por cada equação, foi elaborada uma 

ficha para organização das informações. A listagem dos itens foi feita 

considerando todos os fatores relacionados, e que poderiam influenciar na 

decisão do rodizio de função, o que incluiu as variáveis psicossociais, critérios 

cognitivos, organizacionais, físicos, e características sociodemográficas e do 

ambiente de trabalho. Para cada um dos itens listados, a avaliação utilizou os 

seguintes critérios (1-incluido: quando o critério foi incluído e claramente 

definido pelo autor; 2- parcialmente: quando o autor cita a inclusão do critério, 



mas não descreve como foi definido; 3- não incluído: não há a menção do 

critério, no artigo). Depois da extração destes dados, entre os avaliadores 

foram realizadas por meio da análise de concordância de Kappa (P<0,05). A 

classificação do resultado foi realizada por meio da escala de Landis; Koch 

(1977): (> 0,75- excelente concordância, entre 0,40 e 0,75 mediana, e <0,40 

baixa concordância). Nos casos em que a concordância foi de abaixa a 

mediana, um terceiro avaliador entrou no debate para garantir a inclusão ou 

não do item. Os itens concordantes localizados em cada um dos critérios 

avaliados nas equações foram apresentados em valores percentuais. 

RESULTADOS 

Os valores de concordância entre os avaliadores foram de K=0,773 (0,461 - 

0,891) para os itens avaliados, variando de mediana à excelente concordância. 

Os critérios com menor concordância foram cognitivos e ambientais.  

As análises de seis equações de rodízio de função demonstraram que os 

fatores biomecânicos e organizacionais foram os mais frequentemente 

reportados nos estudos avaliados (100%). 
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Figura 1. Valores percentuais dos fatores biomecânicos mencionados nas equações de rodizio 

(n=6). 

Ao se aprofundar sobre este critério, tópicos como movimento e 

atividade muscular foram concordantes em 100% (n=6) das equações, a força 

83,3% (n=5), postura extrema 50% (n=3). Medidas antropométricas dos 

trabalhadores e exposição apareceram em menor proporção (16,7%) nas 

equações de rodizio, ou seja, somente em um artigo. 
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 Figura 2. Valores percentuais dos fatores organizacionais mencionados nas equações de 

rodizio (n=6). 

          No que se refere aos fatores organizacionais, o ritmo de trabalho e o 

ciclo da tarefa foram citados em 100% dos estudos, já a capacidade de 

comunicação em 33,3% (n=2) (Figura 2).   

         A autonomia e os parâmetros de GA apareceram em 16,7% (n=1) das 

equações de rodizio. Habilidade e competência dos trabalhadores para 

determinada tarefa não apareceram em nenhuma equação de rodizio (Figura2). 

O fator cognitivo foi considerado importante para criação de uma 

equação de rodízio de tarefas e concordante em 50% (n=3) do estudo. 
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Figura 3. Valores percentuais dos fatores cognitivos mencionados nas equações de rodizio 

(n=6). 

Temas como responsabilidade, tomada de decisão e trabalho rigoroso, e 

meticuloso apareceram em 33,3% (n=2) das equações. Cooperação, 

concentração e atenção, em apenas 16,7% (n=1) (Figura 3). 



 

Somente em 16,6% dos artigos analisados, se preocuparam em incluir 

fatores sociodemográficos. 

 

Figura 4. Valores percentuais dos fatores sociodemográficos mencionados nas equações de 

rodizio (n=6). 

O gênero apareceu em apenas uma equação (16,7%), enquanto que os 

demais itens que envolvem os fatores sociodemográficos não foram 

mencionados (Figura 4). 

 

           De modo geral, o fator psicossocial foi mencionado em 33,4% das 

equações.  

 

Figura 5. Valores percentuais dos fatores psicossociais mencionados nas equações de rodizio 

(n=6). 
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Itens como entusiasmo, monotonia e estratégia da empresa dentro dos 

fatores psicossociais, foram citados em 16,7% (n=1) das equações. O estresse 

não foi mencionado (Figura 5). 

 

Os fatores ambientais foram mencionados pelos autores em 33,4% das 

equações.  

 

Figura 6. Valores percentuais dos fatores ambientais mencionados nas equações de rodizio 

(n=6). 

        De modo especifico, vibração e equipamento de proteção apareceram em 

16,7% (n=1) das equações (Figura 6).  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo deste estudo foi avaliar a concordância entre os fatores 

utilizados nas equações para organizar o rodízio de função, cujo propósito é o 

de reduzir a exposição musculoesquelética. 

Todas as equações analisadas incluíram os fatores biomecânicos e 

organizacionais como fator nas equações de rodizio de função. Em 50% das 

equações de rodizio os fatores cognitivos e sociodemográficos foram 

mencionados. Os fatores psicossociais e ambientais apareceram em apenas 

duas equações.   

Os fatores biomecânicos, tais como movimentos repetitivos e atividade 

muscular movimentos repetitivos, atividade muscular, ritmo de trabalho e ciclo 

da tarefa foram mencionados em 100% das equações, acreditamos ser devido 
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ao propósito geral das equações de rodizio que é de prevenir lesões 

musculoesqueléticas. A exposição a estes fatores de risco contribui muito para 

o aumento da sobrecarga musculoesquelética (Barrero et al., 2009). Os fatores 

organizacionais também foram mencionados em 100% das equações, e 

envolveram os itens ritmo de trabalho e ciclo de trabalho.   

        Dos seis fatores analisados neste projeto, identificou-se que foi introduzido 

na equação de rodízio de tarefas o máximo de cinco fatores 

(Tharmmaphornphilas, Norman, 2007) e o mínimo de três (Asensio-Cuesta et 

al., 2012a; Frazer et al., 2003; Carnahan et al., 2000). O fator ambiental e 

psicossocial, de uma forma geral, foram aqueles que tiverem menor índice de 

citação nas equações de rodízio, com 33,4% (n=2). No artigo de Asensio 

Cuesta (2012a) foram abordados os fatores biomecânicos, organizacionais e 

ambientais. O outro artigo feito por Asensio Cuesta (2012b) envolveu fatores 

diferentes do artigo anterior, como o cognitivo e psicossocial. Os fatores 

ambientais não foram citados.  

    Percebe-se que, cada fator possui uma importância na criação de uma 

equação de rodízio de tarefas. Fatores biomecânicos, para estabelecer força, 

exposição, repetição de movimentos (Comper, Padula 2014; Padula et al., 

2017); Organizacionais que auxiliam no alinhamento de conhecimento do 

trabalho e o rodízio (Cristini, Pozzoli, 2010; Kernan, Sheahan, 2012); 

Ambientais para demonstrar a importância da segurança nas atividades; 

Cognitivos que associado à concentração e responsabilidade dará uma 

perspectiva do perfil do trabalhador (Guimaraes et al., 2012; Comper, Padula 

2014; Padula et al., 2017); Psicossociais que percebendo um fator estressante 

ou de monotonia, relata o rendimento do trabalhador e por fim, 

sociodemograficas, que tendo em vista que gênero pode ditar um melhor 

posicionamento do trabalhador, é de importância se atentar (Padula et al., 

2017). 

Sendo o objetivo do projeto a concordância entre fatores utilizados na 

equação para criar rodizio de função, o propósito do estudo foi alcançado. 

Entretanto no que se referem ao fato de as equações, estas não atendem em 

sua maioria os fatores necessários para organizar um rodizio de função com o 



objetivo de promover a prevenção de lesões musculoesqueléticas, já que não 

apenas fatores biomecânicos e organizacionais devem ser considerados.  Uma 

das limitações deste estudo foi às descrições das equações de rodizio pelos 

autores, pois faltou detalhamento dos fatores na maioria deles. Outro fator se 

refere ao delineamento dos estudos, que apesar de proporem testar as 

equações para avaliar se estas seriam capazes de prevenir lesões 

musculoesqueléticas não atendem a fatores metodológicos das pesquisas 

longitudinais (ensaios clínicos).  

A partir deste estudo então pudemos concluir que as equações de rodizio 

com o objetivo de prevenir lesões musculoesqueléticas não utilizam todos os 

fatores definidos neste estudo como importantes para criação das escalas de 

rodizio. E que apenas os fatores biomecânico e organizacional foram 100% 

concordantes, enquanto aos demais, com grande relevância e que influência 

na sobrecarga musculoesquelética tais como cognitivo, ambiental, 

sociodemográfico e psicossocial não foram considerados.  
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