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1. INTRODUÇÃO 

1.1 OBJETIVOS 

O principal objetivo deste trabalho é desenvolver uma análise ergonômica da atividade de 

carregamento de botijões de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) em caminhões de distribuição 

de empresas do setor, identificando oportunidades de solução das adversidades ergonômicas 

envolvidas, principalmente a dorsalgia (nome técnico para dor nas costas) e que por 

consequência trará a melhoria na qualidade de vida dos funcionários, visando a redução das 

queixas com dores resultantes desta etapa do processo. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

As empresas do setor de engarrafamento e distribuição de GLP no Brasil são impactadas, há 

anos, pelos afastamentos de trabalho gerados pelo carregamento de botijões de gás realizado 

manualmente e diariamente por seus funcionários. Estes afastamentos atingem uma 

quantidade de até 100 operários afastados por ano por empresa do setor, abrangendo tanto 

afastamentos por ocorrência de doenças/acidentes (temporários) quanto afastamentos em 

razão de incapacidade/invalidez (que levam à aposentadoria).   

Considerando as duas empresas do setor que contribuíram com os dados para este estudo e 

analisando uma planta específica classificada de tamanho “grande” por elas, possuem em 

média 30 operadores necessários para o funcionamento de suas linhas. Estes funcionários 

revezam entre si para a realização das tarefas na linha, com o objetivo de prevenção de 

desgastes físicos e dessa maneira, são responsáveis pelo manuseio de 9 mil botijões que são 

engarrafados diariamente e expedidos numa média diária de 25 caminhões carregados com 

botijões cheios. Os operários permanecem, no máximo 2h das 8h de sua jornada de trabalho 

dedicados à atividade de carregamento de botijões de gás cheios para caminhões, atividade 

considerada como a mais desgastante fisicamente da linha. Mesmo restringindo-se a 2h 

diárias, o esforço físico é tanto que as empresas consideram este intervalo de tempo o maior 

responsável por injuriar os funcionários e consequentemente, por seus afastamentos.  

Ambas as empresas parceiras possuem prêmios que confirmam seus esforços de excelência na 

gestão de seus processos e preocupação com o bem-estar e satisfação de seus funcionários, 

buscando constantemente melhores condições de trabalho. Uma delas é detentora de 13 títulos 

consecutivos como uma das melhores empresas para se trabalhar (GPTW, 2016) e a segunda 
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conquistou 2 títulos consecutivos do prêmio “VOCÊ S/A” que classifica as “150 melhores 

empresas para você trabalhar” (EXAME, 2018) e diversos prêmios de qualidade de gestão 

como em 2013 o “Prêmio Paulista de Qualidade da Gestão”, reconhecimento do IPEG 

(Instituto Paulista de Excelência da Gestão) ao empenho das empresas na busca de resultados 

consistentes no aumento da produtividade e competitividade e em 2014 a Faixa Ouro na 

categoria “Rumo à Excelência” no “Prêmio Mineiro da Qualidade” que avalia as participantes 

quanto à aderência de seu sistema de gestão em relação ao Modelo de Excelência da Gestão 

(MEG). Mesmo com tantos reconhecimentos, estas empresas ainda são afetadas com os 

afastamentos decorrentes de atividades desgastantes, e assim prejudicam sua imagem perante 

aos funcionários e mercado e com custos financeiros gerados pelos afastamentos no ambiente 

de trabalho. 

Sendo assim, devido à total similaridade nos processos de engarrafamento dos botijões entre 

as empresas do setor, este trabalho poderá ser consultado e replicado nas diversas companhias 

do ramo, sendo utilizado como ferramenta para análise e melhoria de processo em termos 

ergonômicos e de bem-estar de seus funcionários.  

Analisando o tema de Ergonomia e condições de trabalho de maneira mais abrangente, 

segundo o anuário publicado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos (DIESSE, 2016), entre os anos de 2005 e 2015 houve um aumento de cerca 

de 25% nos pedidos de afastamento ligados a problemas de saúde causados pelo ambiente de 

trabalho, em que cerca de 12% das lesões industriais são resultantes de levantamentos 

manuais de carga que estão ligados à coluna (FERREIRA, 2015). Os números de 

afastamentos no mercado de trabalho, tanto brasileiro quanto global, são tão alarmantes e 

crescentes que a Organização Mundial do Trabalho os classifica como uma pandemia. Para o 

Ministério Público do Trabalho (MPT, 2018), os gastos brasileiros com afastamentos nos 

últimos 5 anos chegam ao surpreendente valor de R$ 26,2 bilhões. Além disso, dentre os 1,9 

milhões de pedidos de afastamento concedidos pelo INSS em 2017 (SECRETARIA DE 

PREVIDÊNCIA DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, 2017), a dorsalgia lidera por 10 anos 

consecutivos o ranking de afastamentos no ambiente de trabalho. 

Ao analisar a FIGURA 1, publicada pela Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda, 

verifica-se que a dorsalgia, juntamente com as fraturas dos punhos e mãos, casos mais 

comuns não só nas empresas parceiras do trabalho, mas também observadas em todo setor, 

ocupam respectivamente primeiro e terceiro lugar entre os auxílios doença concedidos pelo 

INSS. Nas empresas estudadas, de acordo com os engenheiros e gerentes de produção, os 
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gastos gerados pelos afastamentos são consideráveis e representam uma parcela importante de 

seu faturamento, o que lhes traz preocupação em administrá-los. 

 

FIGURA 1 – AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO 2017 

 

FONTE: Relatório anual – Secretaria da Previdência (2018) 

 

Além dos impactos financeiros gerados pela falta de uma visão ergonômica e ações 

transformadoras nas atividades cotidianas do setor, hoje, a distribuição de botijões de gás não 

é uma atividade com boa reputação entre os consumidores. Isso ocorre devido ao preço do 

produto final, atualmente em alta e pela falta de robustez do setor. Segundo artigo publicado 

(SERRALVO; FURRIER, 2014), o posicionamento da empresa frente ao mercado tem papel 

fundamental tanto para a alavancagem das vendas quanto para a fidelidade do cliente. Sendo 

assim, os gestores das empresas parceiras acreditam que um dos passos para reverter o cenário 

das companhias de distribuição de gás é a evolução positiva na valorização dos funcionários e 

na preocupação com suas condições de trabalho. 

Dessa forma, a realização da análise ergonômica para a atividade de carregamento dos 

botijões de gás para os caminhões, trará a devida importância que o tema merece ao cenário 

atual brasileiro. 
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1.3 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

O ramo de distribuição de gás GLP, muito dependente do trabalho manual, requer extremo 

esforço físico e atenção para que tudo siga dentro das rígidas normas do setor. Dessa forma, o 

atendimento às normas e legislação pertinentes, uso de equipamentos de proteção e 

treinamentos são necessários para a execução das atividades. No entanto, acidentes estão 

sujeitos a ocorrer, causando lesões e afastamentos principalmente aos operadores da linha de 

carregamento de botijões de gás nos caminhões. 

Sendo assim, há uma necessidade de retomada dos valores das empresas, como o princípio de 

bem-estar de seus funcionários e colaboradores e que permitiram o reconhecimento brasileiro 

como dentre as melhores empresas para se trabalhar. Pensando assim, as empresas se 

propuseram a analisar os movimentos envolvidos na execução de sua possível tarefa de maior 

criticidade à saúde física dos funcionários, visando sanar os possíveis desgastes e 

afastamentos dos mesmos.  

1.4 QUESTÃO DA PESQUISA 

É técnica e ergonomicamente correta a realização do movimento dos operadores no 

carregamento de botijões de gás (cheios) de 28 quilos em empresas do setor de distribuição de 

gás GLP, visando a diminuição no número de afastamentos e melhoria na imagem da 

empresa? 

1.5 CONTRIBUIÇÕES DO TRABALHO 

Duas linhas mestras orientam o planejamento deste trabalho: a) Análise dos movimentos no 

procedimento de carga dos caminhões com botijões de gás de 28 quilos totais (P13); em 

relação às suas características ergonômicas; e que proporcione a identificação das posturas 

potencialmente prejudiciais à saúde no movimento feito pelos operadores b) Possibilitar 

oportunidades de melhoria no procedimento de carregamento de carga com o objetivo de 

reduzir o número de afastamentos de funcionários para o setor e com isso melhorando a 

qualidade de trabalho e de vida dos colaboradores que trabalham neste meio, e principalmente 

com esta atividade. 

A contribuição será feita a partir de uma observação detalhada no processo de carregamento 

abordado e selecionando técnicas e modelos ergonômicos robustos existentes e aplicáveis ao 
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procedimento, com o objetivo de analisar e identificar possíveis riscos à saúde dos 

funcionários durante a execução dos movimentos.  

Sendo assim, o trabalho atenderá aos seguintes stakeholders de diferentes formas: 

a) Empresa: redução do número de afastamentos, diminuição de custos com pessoal e 

possíveis processos trabalhistas e melhoria da imagem; 

b) Empregados: possibilitar alterações e melhorias no movimento de carregamento que 

reduzirão os riscos à saúde e aumentarão a qualidade de vida dos mesmos; 

c) Consumidores: satisfação em consumir produtos de empresas que visam o bem estar de 

seus funcionários; 

d) Sociedade: melhoria na qualidade de vida dos empregados; 

e) Fornecedores: continuidade do negócio e melhoria na saúde financeira dos clientes por 

conta da redução de custos consequente da redução dos afastamentos; 

f) Acionistas: melhoria da qualidade de vida dos empregados, redução de custos por conta 

dos afastamentos e o consequente aumento na produtividade do funcionário. 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

2.1 DISTRIBUIÇÃO DE GÁS GLP NO BRASIL   

Devido ao aumento do ritmo de crescimento da população brasileira, assim como do seu nível 

de consumo e de sua demanda de energia, o papel do gás liquefeito ganha cada vez maior 

importância na matriz energética brasileira, atingindo 100% dos municípios brasileiros 

(SINDIGÁS, 2016). O setor atualmente movimenta 22 bilhões de reais por ano e emprega 

cerca de 350 mil pessoas entre empregos diretos e indiretos no Brasil (SINDIGÁS, 2013). 

Sendo assim, é com este cenário que o aumento da demanda por botijões de gás torna este 

trabalho extremamente relevante às companhias e funcionários do setor. A FIGURA 2 

apresenta o consumo crescente de embalagens P13 de gás liquefeito no Brasil. 
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FIGURA 2 – CONSUMO DE EMBALAGENS DE BOTIJÕES P13 NO BRASIL 

 

FONTE: ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, s.d. 

NOTA: Números em milhares de toneladas 

 

O botijão P13 é o mais utilizado nos lares brasileiros e foi escolhido como foco do estudo, por 

este ser o de maior predominância no processo de carregamento para caminhões, isto é, o tipo 

de botijão que mais desgasta os funcionários por ter maior volume de produção, de acordo 

com as duas empresas parceiras ambas de destaque nacional no segmento de gás doméstico e 

industrial. 

Como pode-se observar na figura XX, o botijão de gás P13 pesa entre 13 e 15 quilos vazio, ou 

seja, antes de ser preenchido com o GLP. Na etapa de enchimento na linha de produção, 

aproximadamente 31,5 litros do gás são inseridos no recipiente, os quais correspondem a 

13kg (GÁS MAIS, 2018). Após esta etapa, o P13 deverá pesar entre 26 e 28 quilos. Dessa 

maneira, será analisada sempre a opção mais crítica, ou seja, será assumido que na etapa de 

carregamento os botijões estarão pesando 28 quilos. 
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FIGURA XX – CARACTERÍSTICAS DO BOTIJÃO P13 

 

FONTE: GÁS MAIS, s.d 

 

Por tratar-se de um produto perigoso de Classe 02 – Gases Inflamáveis (BRASIL, 2004), a 

embalagem do produto segue as normas rígidas do setor, sendo a principal delas a NBR 8640, 

que determina suas dimensões, capacidade volumétrica, componentes e a porcentagem de gás 

no estado de vapor e líquido, as quais podem ser observadas na figura XXX. 

FIGURA XXX – BOTIJÃO P13: COMPONENTES E DIMENSÕES 

FONTE: Distribuidora de Gás – Supergasbrás, s.d. 

 

Mesmo assim, com a determinação e regulamentação das dimensões, pesos e demais 

especificações, e apesar da NR17 (norma regulamentadora) do Ministério Público do 

Trabalho determinar que não será admitido o transporte manual de cargas cujo peso 

comprometa a saúde ou integridade do trabalhador, não é isto que verifica-se no setor. 

Deste modo, a literatura fundamenta-se na análise de fatores fisiológicos, biomecânicos, 

psicofísicos e epidemiológicos como guia para o levantamento manual de carga, sendo o 

posicionamento de articulações, intensidade, velocidade do movimento, quantidade de carga, 
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uso de acessórios, altura de deslocamento e a “pegada” como os principais fatores a serem 

considerados (GONÇALVES, 1998). Entretanto, este estudo desconsiderará os fatores 

fisiológicos e psicofísicos, pois fogem do escopo de estudo, neles as individualidades que 

levariam em conta o tamanho, forma e hábitos daqueles que realizam estes deslocamentos 

manuais também deveriam ser considerados.  

2.2 PROCESSO DE ENVASE 

O envase de gás GLP começa com a necessidade de recolhimento dos botijões já utilizados 

pelo mercado consumidor. Isso ocorre por uma determinação do setor que encarrega às 

empresas a recolherem os botijões vazios, sendo eles de sua própria marca ou concorrente.  

Quando os caminhões retornam às fábricas primeiramente é realizado o processo de 

descarregamento e separação dos botijões de acordo com seu fabricante. Se forem de 

concorrentes são separados e alocados no pátio para futuramente serem devolvidos aos 

fabricantes. Já no caso dos botijões próprios, inicia-se a nova safra de envase na linha de 

produção. 

A parte inicial da linha de produção é a inspeção visual, em que é verifica-se o estado dos 

botijões, determinando, de acordo com as normas ABNT NBR 8865 e ABNT NBR 8866, se 

eles irão para o envase, requalificação, manutenção ou até mesmo sucateamento. Essa 

verificação, no caso das empresas visitadas, é realizada em duas esferas: análise do bico e do 

fundo do botijão. O primeiro é para evitar que ele esteja obstruído, para poder ser carregado 

com gás GLP e depois consumido sem problemas futuros. Já o fundo é vistoriado para que a 

estrutura de aço não esteja danificada, que pode comprometer o manuseio e segurança do 

objeto. 

O botijão, ao chegar à linha de produção, passa pelo processo de tara, enchimento e 

repesagem. Assim é garantido que todos os produtos tenham, com precisão, a mesma 

quantidade de gás GLP especificada por cada tipo de botijão.  

A próxima etapa trata da segurança do produto. Nesse momento, buscam-se possíveis 

vazamentos, verificação da vedação, válvula e possíveis danos, amassados ou ferrugens. Em 

seguida, os botijões passam por lavagem, higienização e são pintados de acordo com a cor da 

marca.  

Já no final da linha de produção os botijões recebem lacres e etiquetas, que ajudam a 

identificar as especificações do produto como peso, lote, data de fabricação e instruções de 
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uso. Nesse momento os produtos estão prontos para consumo e chegam à área de 

carregamento, que contam com o auxílio de esteiras retráteis para a retirada dos botijões da 

linha de produção para o empilhamento, no formato de cacho de uva, e futuro abastecimento 

dos caminhões. 

2.3 FERRAMENTAS DE ANÁLISE 

O ambiente de trabalho deve sempre prover as melhores condições ergonômicas possíveis, 

para seus funcionários realizarem suas atividades de maneira correta e evitando o surgimento 

de desconfortos e dores. Quando tal tarefa envolve o esforço físico repetitivo, cria-se ainda 

mais possibilidades de gerar lesões e afastamentos decorrentes das mesmas. Dessa forma, o 

bom planejamento do ambiente e modo de trabalho é vital para o setor de abastecimento de 

gás, ainda extremamente manual, e são diversos os fatores a serem considerados para 

conseguir prover uma condição sustentável de trabalho, sempre visando o bem estar dos 

funcionários.  

Diante desse fato, serão abordadas três ferramentas de análise com o objetivo de realizar um 

estudo ergonômico no modo de trabalho, replicável ao setor. 

2.3.1 NIOSH 

O NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) foi estabelecido pelo Ato 

Federal de Segurança Ocupacional e Saúde de 1970 como parte do CDC (Centers for Disease 

Control and Prevention), uma subdivisão do U.S Department of Health and Human Services. 

O Instituto é o agente federal norte-americano que conduz pesquisas e oficializa 

recomendações que previnem os trabalhadores de potenciais acidentes e doenças. As 

pesquisas do NIOSH são essenciais a estes esforços e determinam soluções práticas para 

identificar problemas. O trabalho do instituto no setor traz integridade à segurança e saúde dos 

155 milhões de trabalhadores do país e também serve de inspiração e base para muitos outros 

países protegê-los.  

De acordo com o “Applications Manual for the Revised NIOSH Lifting Equation”, a “equação 

original NIOSH”, como o Instituto nomeia a equação de levantamento de pesos publicada em 

1981, foi revisada e publicada novamente dez anos depois, em 1991, originando a RNLE 

(Revised NIOSH Lifting Equation). A nova versão engloba a possibilidade de novos métodos 

de aplicação em uma variedade de tarefas de levantamento. Para tanto, foram consideradas 

descobertas de pesquisas registradas em publicações subsequentes, incluindo componentes 
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adicionais de operações de levantamento, como o levantamento assimétrico e a qualidade do 

acoplamento (local onde posicionam-se as mãos dos operadores no processo). Além disso, a 

equação revisada pode ser utilizada para uma variação maior de fatores como a duração da 

atividade e a frequência de levantamentos. De qualquer maneira, o manual esclarece que a 

aplicação da RNLE é limitada a algumas condições, para as quais esta foi designada. Por 

exemplo, a equação não compete a fatores de levantamento como a utilização de uma só mão, 

objetos levantados cuja temperatura seja muito alta ou muito baixa ou fatores que tragam 

risco de escorregamento ou queda dos objetos. Estas considerações são essenciais na 

utilização da RNLE em qualquer tipo de estudo. 

Janet C. Haartz, “Ph.D. Director” em 1994 no departamento “Biomedical and Behavioral 

Science” do NIOSH, descreveu a RNLE como uma equação designada a servir na 

identificação de soluções ergonômicas que reduzam o estresse físico associado a 

levantamentos/elevações manuais. Ela também espera que o manual “Applications Manual for 

the Revised NIOSH Lifting Equation”, disponibilizado pelo Instituto, possa auxiliar na 

segurança no trabalho e os profissionais da saúde a avaliar os trabalhos de levantamento de 

peso de modo a reduzir a incidência de ferimentos na lombar dos trabalhadores, além de 

estimular estudos científicos e debates sobre a prevenção de dores na lombar, um dos 

problemas de saúde mais custosos que a nação enfrenta. 

A Revised NIOSH Lifting Equation apresenta-se na equação (I) com seu principal produto, o 

Limite de Peso Recomendado (LPR) ou Recommended Weight Limit (RWL), isto é, o valor 

que responderá o questionamento “O peso é muito grande para esta atividade de 

levantamento? ”.  

O LPR é definido por um conjunto específico de condições de trabalho como o “peso de 

carga”, cujo carregamento pode ser realizado por 99% dos homens e 75% das mulheres 

(IIDA, 2005) durante um período de tempo (de até 8 horas), sem estarem submetidos a um 

alto risco de desenvolver a Dor Lombar (DL) ou Low Back Pain (LPR). A equação utiliza 

sempre uma constante de carga (LC) de 51 libras (23,13 kg) e a mesma será aplicada neste 

trabalho. Com “trabalhadores saudáveis” o Instituto se refere a trabalhadores que estejam 

livres de condições de saúde adversas que podem aumentar o risco de danos 

muscoesqueléticos. 

𝐿𝑃𝑅 = 𝐿𝐶 ×  𝐻𝑀 ×  𝑉𝑀 ×  𝐷𝑀 ×  𝐴𝑀 ×  𝐹𝑀 ×  𝐶𝑀  (I) 
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Pode-se perceber que a equação utiliza diversas variáveis expressas com coeficientes de 

multiplicadores (na equação, o M representa um multiplicador) que desempenham a função de 

adequar a carga constante e apresentar um RWL para a tarefa de levantamento com suas 

características particulares (INDEVA, 2013).  

Portanto, na forma genérica da equação, expressa em (I), o LPR é composto pelos seguintes 

termos: 

LC = Constante de Carga; 

HM = Fator de Distância Horizontal; 

VM = Fator de Altura; 

DM = Fator de Deslocamento Vertical; 

AM = Fator de Assimetria; 

FM = Fator de Frequência; 

C = Fator de Pega. 

FONTE: NIOSH (1991) 

Para tornar o uso do método aplicável, foram determinados os coeficientes que irão compor a 

equação NIOSH. Dessa forma, a equação (II) foi reescrita em sua forma aplicável. Ela assume 

a premissa do peso máximo recomendável de 23,13 kg, que corresponde à capacidade de 

levantamento no plano sagital (plano imaginário que parte um organismo ao meio dividindo-o 

em esquerda e direita) de uma altura de 75 cm do solo, para um deslocamento vertical de 25 

cm, segurando a carga a 25 cm do corpo (IIDA, 2005). 

𝐿𝑃𝑅 =

23 × [25 𝐻]⁄  × [1 − (0,003 × |𝑉 − 75|)]  × [0,82 + (4,5 𝐷)]  × [1 − (0,0032 × 𝐴)] × 𝐹 × 𝐶⁄    

(II) 

A LPR atualizada utiliza os seguintes termos que especificam suas condições de trabalho: 

LPR = limite de peso recomendado; 

L = constante de carga igual a 23,13 Kg; 

H = distância horizontal entre o indivíduo e a carga (posição das mãos), em cm; 

V = distância vertical na origem da carga (posição das mãos), em cm; 

D = deslocamento vertical entre a origem e o destino, em cm; 

A = ângulo de assimetria, medido a partir do plano sagital, em graus; 
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F = frequência média de levantamentos, em levantamento/min; 

C = qualidade da carga. 

FONTE: Rizola e Silva (2017)  

Alguns destes termos encontram-se ilustrados na figura X. 

FIGURA X – FATORES DE CARGA CONSIDERADOS NA EQUAÇÃO DE NIOSH  

 

FONTE: Iida, (2005) 

Quanto aos termos F (frequência média de levantamentos) e C (qualidade da carga), ambos 

são determinados a partir das figuras XX e XXX, analisando as características do processo. 

FIGURA X – MULTIPLICADORES DE FREQUÊNCIA (F) PARA A EQUAÇÃO DE 

NIOSH 

FIGURA X – QUALIDADE DA PEGA (C) PARA A EQUAÇÃO DE NIOSH 

Uma das conclusões que poderão ser extraídas da utilização da RNLE em uma operação de 

trabalho de levantamento de peso específica é a do estresse físico causado por aquela tarefa. 

Esta conclusão pode ser facilitada pelo Lifting Index (LI), que é o nível de estresse físico 

associado a uma tarefa de levantamento manual específica, que pode ser calculado a partir da 

equação (III). 

𝐿𝑜𝑎𝑑 𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡

𝑅𝑒𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒𝑛𝑑𝑒𝑑 𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡
=

𝐿

𝑅𝑊𝐿
 

(III) 

 

FONTE: NIOSH (1991) 
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Portanto, a estimativa do nível de estresse físico é definida pela relação do peso da carga 

levantada e do limite de peso recomendado (RWL) (WATERS, PUTZ-ANDERSON e 

GARG, 1994). 

2.3.2 OWAS 

O método OWAS (Ovako Working Posture Analysis Sytem) é um dos métodos tradicionais de 

avaliação postural e foi desenvolvido no ano de 1977 por um grupo de finlandeses chamados: 

Karu, Kansi e Kuorinka. Os três eram pesquisadores de saúde ocupacional e trabalhavam em 

uma siderúrgica. 

A necessidade da padronização de um sistema de avaliação para posturas inadequadas durante 

a execução de uma tarefa foi o principal motivador para a criação do método. Esta, que é uma 

ferramenta prática, permite determinar, acrescida de outros fatores, o impacto que uma 

atividade teve no aparecimento de problemas músculoesqueletais, que podem gerar 

incapacidade para o trabalho, absenteísmo e por fim custos à organização (JUNIOR, 2006). 

A premissa básica do OWAS é de ser um método simples, mas fidedigno, usual e fácil tanto 

para seu uso quanto para o aprendizado. Os resultados são apresentados nas porcentagens para 

um trabalhador que permanece em uma postura “boa” ou “má” e podem indicar focos de 

melhoria para os postos de trabalho (JUNIOR, 2006) 

A criação do método se deu após a observação das diferentes posturas assumidas por um 

trabalhador do ramo industrial durante a execução de uma tarefa em períodos regulares de 

tempo. O resultado foi de 252 combinações possíveis de postura, levando em consideração a 

posição dos braços, dorsos, pernas e cargas. Destas, os pesquisadores encontraram 72 posturas 

típicas, que foram originadas das posturas típicas para cada parte do corpo, sendo: quatro para 

o dorso, três para os braços e sete para as pernas, presentes na figura 4 abaixo. 

FIGURA 4 – POSTURAS PRINCIPAIS AVALIADAS PELO MÉTODO OWAS  
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FONTE: Iida (2005) 

Em seguida, um grupo com 32 trabalhadores realizou avaliações quanto ao desconforto de 

cada uma das posturas. Segundo (IIDA, 2005), uma escala de quatro pontos com as seguintes 

descrições era utilizada: “postura normal sem desconforto e sem efeito danoso à saúde” e 

“postura extremamente ruim, provoca desconforto em pouco tempo e pode causar doenças”. 

A figura 5 representa as classificações de acordo com o desconforto para combinações das 

variáveis: dorso, braços, pernas e cargas. 

 

 

 

 

FIGURA 5 – CLASSIFICAÇÃO DE POSTURAS PELA COMBINAÇÃO DE VARIÁVEIS 
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FONTE: Iida (2005) 

 

Após determinar-se o nível de desconforto obtido para cada uma das posturas, cada 

trabalhador era orientado especificamente de acordo com a pontuação de cada um de seus 

membros, para que se assegurasse o conforto e bem-estar dos mesmos. 

Segundo (PAVANI; QUELHAS, 2006), após feito o mapeamento, os valores podem variar do 

nível um, mais aceitável até o nível quatro, o mais crítico. Há uma medida de intervenção para 

cada nível, como apresenta a figura 6. 

FIGURA 6 - AÇÃO PARA CADA NÍVEL DE DESCONFORTO DO MÉTODO OWAS 

 

FONTE: Pavani e Quelhas (2006) 
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2.3.3 Diagrama de dor/descoforto 

Para a avaliação e mensuração da dor, o diagrama de dor/desconforto avalia as sensações 

subjetivas de desconforto. Trata-se de um questionário multipolar que leva em consideração 

dois principais aspectos: a maneira mais factível de analisar índice de dor e/ou desconforto de 

um determinado grupo em estudo e como classificar o grau dessa dor e/ou desconforto 

(CORLETT; MANENICA, 1980).  

A grande vantagem deste método é sua simplicidade, podendo ser aplicado sem nenhum tipo 

de treinamento e as respostas são dadas de forma objetiva, sem possibilidades de 

ambiguidades ou interpretações por parte do avaliador, sendo amplamente utilizado no 

diagnóstico de operações fabris. Sendo assim, com ele é possível observar que alguma 

atividade operacional do trabalhador esteja causando algum tipo de impacto e ou sobrecarga 

potencial, sendo passível de uma rápida identificação por meio de duas figuras combinadas, 

uma para a localização da dor, e outra para a intensidade. 

FIGURA 7 – MAPA DE REGIÕES CORPORAIS 

 

FONTE: Silva (2011) 
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FIGURA 8 – ESCALA PROGRESSIVA DE DESCONFORTO 

 

FONTE: Silva (2011) 

No estudo de (SILVA, 2011), foi utilizado do método puro de forma a identificar o processo 

de levantamento de cargas para trabalhadores em frigoríficos. Concluiu-se pelo autor que a 

lombalgia é fortemente associada ao levantamento de carga na operação frigorífica, e além 

disso, o diagrama é uma ferramenta simples, porém poderosa para a identificação e 

transformação de análises de desconfortos subjetivos, em variáveis quantitativas, localização 

e intensidade. Com essas variáveis, o trabalho combinado com metodologias ergonômicas 

robustas, torna-se facilitado e preciso. 

3. METODOLOGIA 

3.1 TIPO DA PESQUISA 

O estudo e coleta de dados do trabalho iniciou-se em março de 2018, a partir do contato com 

empresas do setor. Em seguida, em uma visita a planta de abastecimento de gás de uma 

empresa de grande porte da cidade de São Paulo foi possível realizar uma pesquisa de campo 

para verificar as instalações, equipamentos utilizados e o modo de trabalho dos funcionários. 

Com isso, foram feitos registros em fotos e vídeos do ambiente de trabalho para análise 

posterior, além da coleta de informações in loco da empresa visitada de forma a detectar os 

riscos ergonômicos associados ao processo de carregamento dos botijões de gás para então 

conseguir propor alterações e correções visando a melhoria da condição de trabalho e a 

redução, consequentemente, das lesões causadas por ele. Para verificar a possibilidade de 

replicação e aplicabilidade do trabalho à mais empresas do setor, as mesmas observações e 

percepções iniciais foram vistas em mais de uma distribuidora de gás. 

Segundo (GIL, 2002), a pesquisa é definida como “[...] o procedimento racional e sistemático 

que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos. A pesquisa é 

requerida quando não se dispõe de informação suficiente para responder ao problema, ou 
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então quando a informação disponível se encontra em tal estado de desordem que não possa 

ser adequadamente relacionada ao problema.”  Sendo assim, a pesquisa é desenvolvida com 

base e ao longo de um processo contínuo e homogêneo, fundamentado em fases desde a 

definição do problema até a apresentação dos resultados.  

Conforme o mesmo autor, a pesquisa é classificada mediante aos objetivos gerais e os 

procedimentos técnicos utilizados. Este trabalho se enquadra na categoria de pesquisa 

exploratória pois tem como objetivo trazer maior familiaridade e tornar explícito o problema, 

por meio da construção de hipóteses previamente levantadas.  Além disso, com relação a 

metodologia técnica a ser utilizada, este trabalho é caracterizado por levar uma combinação 

de pesquisa bibliográfica com pesquisa de campo. Neste, apesar de não ser caracterizado 

única e exclusivamente por pesquisa bibliográfica, tem como uma base fundamental estudos 

previamente realizados por diversos autores de diversas fontes, tendo como vantagem a 

utilização da bibliográfia para estudo do setor macro de distribuição de gás GLP. Sendo 

assim, os dados e a avaliação in loco caracterizam esta pesquisa como uma em campo, já que 

o levantamento das informações é realizado por meio da observação direta das operações dos 

funcionários, além das entrevistas, que quando combinadas com filmagem e fotografias 

tornam-se um poderoso aliado à pesquisa. 

Por fim, torna-se a esquematização da pesquisa deste trabalho, como uma adaptação da visão 

de (GIL, 2002), por não seguir-se como uma regra rígida por ser flexível, apta a simplificação 

ou modificações. 

FIGURA 9 – ESQUEMATIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

FONTE: Gil, 2002. 
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3.2 LIMITAÇÔES DA PESQUISA 

Segundo (VERGARA, 2006) “[...] todo método tem possibilidade e limitações”. Sendo assim, 

a própria metodologia escolhida para a análise do problema, por si só, já é considerado um 

fator limitante. Além disso, os resultados futuramente apurados limitam-se a apenas a 

operação de carregamento de botijões de gás, sendo passível de aplicação para outros setores, 

porém com as devidas adaptações e modificações.  

E por fim, o fator tempo e a dificuldade em obter informações quantitativas, dado a exposição 

que a empresa teria com o trabalho frente ao setor também foram uma limitação da pesquisa.  

Percebe-se que em nenhum momento do trabalho será citado o nome das empresas analisadas 

no trabalho. 

3.3 NIOSH 

Considerando que o objetivo do trabalho é a partir da análise ergonômica do processo de 

carregamento dos botijões de Gás Liquefeito de Petróleo chegar à solução das adversidades 

ergonômicas presentes neste setor, o método NIOSH foi utilizado como um dos métodos de 

análise das movimentações e levantamentos realizados com os botijões de gás. 

A aplicação do método foi realizada a partir da obtenção dos dados de entrada da equação (I) 

na planta de abastecimento e distribuição de gás visitada pelo grupo. O contato mais próximo 

às atividades de carregamento de caminhões com botijões foi realizado com a medição de 

ângulos de movimentação, distâncias de carregamento e elevação, assim como a própria 

medição dos funcionários, informações que entram como variáveis em nossa equação. 

Mais especificamente, foram coletadas: a distância horizontal entre o funcionário e os botijões 

de gás a serem carregados (considerando a posição das mãos no momento da “pega”), a 

distância vertical do ponto inicial do botijão até as mãos do funcionário, o deslocamento 

vertical entre a origem e o destino do botijão de gás, o ângulo de assimetria medido a partir do 

plano sagital. As medidas finais foram estabelecidas a partir de múltiplas medições, uma vez 

que não existe um local exato no qual o funcionário se posiciona ao realizar seu movimento, 

isto é, todas as variáveis utilizadas são baseadas nas médias das movimentações e 

levantamentos observados nas visitas à empresa. 

Outra variável que se insere também na equação e não é relativa à medição de distâncias é a 

frequência média de levantamento em levantamentos realizados por minuto. Essa variável foi 

obtida a partir da medição por cronômetro da atividade realizada por cada funcionário durante 
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o período que ele estava dedicado à função. Isto é, no momento que um funcionário da 

empresa parava sua função habitual para realizar o carregamento, nos dedicamos a medir 

quantos botijões ele carregava de acordo com o tempo que estava ali, dedicado a completar o 

caminhão. Dessa maneira, foi realizada uma média diária de frequência de levantamento por 

funcionários da empresa, uma vez que esta aumentava ou diminuía de uma situação para a 

outra, contando com os momentos que ele possuía ou não o auxílio de outros funcionários. 

A “qualidade de carga”, ou “fator de pega” não depende necessariamente do nosso contato 

direto com o levantamento/movimentação dos funcionários durante a atividade. 

Esta foi identificada a partir da análise dos botijões de gás, observando: a presença ou não de 

alça, a posição dos dedos na “pega” (fator que nos exigiu observar o carregamento e 

conversar com os funcionários) e sua semelhança com um container ou caixa. A partir destes 

dados, norteou-se sua conclusão a partir do fluxograma com os fatores qualitativos 

apresentado na Figura 9. 

 

FIGURA 9 – RECOMENDAÇÕES PARA DETERMINAÇÃO DA QUALIDADE DE 

PEGA 

   

FONTE: Pegatin (2008)  
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3.4 OWAS 

Utilizou-se o método OWAS com o intuito de estudar e avaliar a postura do 

homem/funcionário sob a análise ergonômica durante seu período de trabalho, e 

posteriormente utilizado para definir novos movimentos ergonomicamente adequados em uma 

determinada atividade. 

O movimento escolhido para aplicação deste método foi o repetitivo movimento dos 

operadores da empresa do setor de distribuição e envase de botijões de gás no momento de 

seu carregamento dos nos caminhões de distribuição. Segundo (IIDA, 2005), o método se 

baseia em observações das posturas a intervalos predefinidos, em geral a cada 30 segundos 

considerando um mínimo de 100 observações. 

Sendo assim, a partir da análise presencial nos dias de visita às empresas do setor, 

especialmente à primeira empresa do setor visitada, onde foi possível coletar a maior parte 

dos dados, e também com o auxílio posterior de fotos e vídeos coletados nesses dias, 

observou-se os movimentos de carregamento dos botijões de gás pelos operadores e verificou-

se com precisão as posturas assumidas durante o movimento escolhido.  

Portanto, a detalhada e minuciosa observação das posturas assumidas durante a execução da 

operação analisada foi o que permitiu a realização do método. A partir destas observações e 

coletas dos dados referentes às posturas, foi possível classificá-las e encontrar entre as 

combinações de dorso, braços, pernas e cargas as posturas típicas da avaliação do método 

OWAS, representadas na Figura 4. Essa classificação permitiu que a partir da utilização da 

escala de quatro pontos e da tabela de desconforto padrão do método, demonstrada na matriz 

da Figura 5, fosse possível determinar o nível de desconforto obtido em cada uma das 

posturas realizadas durante a execução da tarefa de carregamento.  

Terminada a determinação do nível de desconforto para cada uma das posturas, será possível 

caracterizar o risco de cada um dos movimentos realizados e observados durante a operação e 

por consequência da caracterização do risco e da necessidade ou não de intervenção, segundo 

a Figura 6. 

3.5 DIAGRAMA DE DOR/DESCONFORTO 

A aplicação do Diagrama de Dor no trabalho baseou-se fundamentalmente na utilização de 

questionários que buscam identificar as áreas mais suscetíveis a dores e lesões durante a 

execução da tarefa executada. Esse método tem a necessidade de ser aplicado no funcionário 
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de forma que ele tenha total domínio do que sente antes, durante e depois da atividade 

realizada e que tenha o esclarecimento necessário para transmiti-lo aos especialistas. 

Neste caso, por possuir parcerias com duas empresas do setor, foi possível realizar conversas 

formais com os funcionários para coleta de dados das sensações/dores que eles sentem como 

consequência do carregamento de caminhões de botijões de gás. Os questionários foram 

aplicados em um total de 15 funcionários apresentados pelas empresas. Estes funcionários 

deveriam necessariamente realizar a atividade diariamente e serem conhecedores do processo 

e sua execução, por completo. Foi solicitado que os colaboradores respondessem de maneira 

mais autêntica e fiel possível para validar a aplicação do método. Teve-se a colaboração das 

empresas nesta etapa, para tranquilizar os operários sobre nossas intenções com as perguntas, 

apresentando-nos como parceiros das empresas. 

O questionário conteve as diversas regiões do corpo humano, previamente já separadas e 

identificadas, como já apresentado na Figura 7. 

Para cada região é atribuída uma questão em que o colaborador deve responder e indicar a 

intensidade de dor e/ou desconforto que está sendo sentido durante a execução do trabalho. A 

indicação é feita por uma nota, que varia de 1 a 5, sendo: (1) Nenhum desconforto/dor; (2) 

Algum desconforto/dor; (3) Moderado desconforto/dor; (4) Bastante desconforto/dor; e (5) 

Intolerável desconforto/dor. Portanto, quanto maior a nota atribuída, maior a dor/desconforto 

sentida pelo funcionário. É válido ressaltar que para cada região tem duas respostas, referente 

ao lado esquerdo e direito do corpo, já que a percepção de dores não é simétrica. 

Como as respostas são de caráter individual, para ter uma análise geral da atividade de 

carregamento de caminhões de botijões de gás, foram calculadas médias para cada parte do 

corpo, podendo assim ter um valor médio da intensidade de dor/desconforto para elas. 

Construiu-se um exemplo de aplicação do “Diagrama de Dor” na Figura 10, assim apresenta-

se neste tópico um detalhamento de como foram abordadas as regiões corporais da Figura 7. 
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FIGURA 10 – EXEMPLO DE APLICAÇÃO DO DIAGRAMA DE DOR 

 

COLOCAR FOTO DO LIVRO - IIDA 

Fonte: Autoria Própria (2018) 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

4.1 ESTUDO DO CARREGAMENTO DOS BOTIJÕES DE GÁS P13  

O escopo de estudo deste trabalho consiste na última parte do processo da linha de montagem, 

em que os botijões de gás P13 cheios são carregados para os caminhões que irão fazer a 

distribuição dos mesmos.  

A etapa final da linha de montagem, que consiste no carregamento dos caminhões, situa-se 

em uma plataforma elevada, apresentada na figura x, muito semelhante a docas, que dada a 

sua altura semelhante a carroceria do caminhão acabam por facilitar o deslocamento dos 

botijões de gás P13.  
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FIGURA X – CAMINHÃO NA PLATAFORMA DE CARREGAMENTO 

 

 
FONTE: Distribuidora de gás e água - Indugás, s.d. 

As plataformas de carregamento possuem também lanças retráteis, que são uma espécie de 

esteira e que auxiliam no deslocamento final dos botijões da linha de montagem até a 

carroceria do caminhão. Essas lanças são horizontalmente retráteis e manualmente operadas, 

que de acordo com o preenchimento da carroceria do caminhão com botijões, podem 

aumentar ou diminuir de tamanho, conforme a necessidade de ajuste do operador (figura x). 
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FIGURA X – LANÇA RETRÁTIL MANUALMENTE OPERADA 

 

FONTE: Empresa do setor visitada (2017) 

Apesar do auxílio das lanças que é usual entre as companhias do setor, não existe um 

procedimento padrão imposto pelas empresas analisadas para a retirada dos botijões das 

lanças até o empilhamento na carroceria, implicando em dificuldades práticas, que podem ser 

causadas tanto pela falta de ajustes na lança, como pelo porte físico do funcionário ou pela 

diferença no tipo de caminhão. 

A falta de um procedimento padrão e ergonomicamente estabelecido, aumentam os riscos que 

já são inerentes à própria operação em que os movimentos realizados pelos funcionários 

podem sair do padrão considerado ergonomicamente correto. Além disso, muitas vezes 

inconscientemente, para resolver momentaneamente as dificuldades práticas, os operadores 

acabam por realizar movimentos que acabam exigindo ainda mais de seus corpos. 

Assim, os movimentos analisados para a aplicação das metodologias ergonômicas consideram 

as diferentes formas posturais que os colaboradores realizam no momento de carregamento 

dos botijões P13.  

Para o dorso, foi observado que utilização de cinta ergonômica para a coluna lombar não é 

obrigatório. Sendo assim, os operadores utilizam do movimento de balanço da coluna para 
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compensar os 28 kg do botijão no momento de seu carregamento. Além disso, a rotação da 

coluna também é apresentada em alguns casos, majoritariamente nos momentos de grande 

proximidade entre a lança e o local de posicionamento final. 

Para os braços e mãos foi possível observar quatro posturas majoritárias. A postura do 

posicionamento de dois braços para baixo no carregamento da base de empilhamento ou para 

cima no momento de carregamento dos níveis mais altos do empilhamento, e a postura de 

apenas um braço para baixo ou na altura da cintura no momento de carregamento de níveis 

inferiores da base. A utilização de apenas um dos braços no momento do carregamento é 

possível a partir do apoio de uma das mãos na lateral de proteção da carroceria, enquanto a 

outra suporta o peso do botijão.  

Para o caso das pernas e pés, tanto elas retas ou flexionadas foram posturas assumidas pelos 

colaboradores. As pernas retas proporcionam maior estabilidade utilizada majoritariamente à 

partir do terceiro nível de empilhamento. Já uma delas flexionadas é mais comumente usada 

para os níveis inferiores, dado a aparente facilidade ocasionada por esse movimento, além 

disso, as pernas flexionadas facilitam também a rotação dos dorsos, caso também visualizado. 

Esses movimentos acontecem de forma sinérgica e podem ter variações de acordo com o tipo 

de caminhão, por exemplo, que uma das variações observadas, ocorreu no caminhão do tipo 

sem gaiola, que suporta usualmente até 3 botijões de gás P13 empilhados (figura x). 

 

FIGURA X – CAMIHÃO TIPO SEM GAIOLA 

 

FONTE: Distribuidora de gás – Ultragaz, s.d. 
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O movimento observado neste tipo de caminhão apresenta-se como de não necessidade de um 

esforço extremo para o empilhamento, devido ao fato de que a capacidade máxima em altura 

é de 3 botijões, próxima a 1,4 m.  

Já nos caminhões com gaiola, conforme observado na figura x, devido a sua cobertura 

metálica superior, permitem um empilhamento de 5 botijões. Nestes veículos, a altura de 

empilhamento pode chegar ao valor superior a 2,0 m, exigindo assim maior esforço físico do 

trabalhador e apresentando maiores riscos à lesões.  

FIGURA X – CAMINHÃO TIPO COM GAIOLA 

 

FONTE: Empresa do setor visitada (2017) 

4.2 APLICAÇÃO NIOSH 

4.3 APLICAÇÃO OWAS 

Considerando a aplicação do método OWAS segundo (IIDA, 2005) e adaptada ao trabalho, 

pode-se avaliar e classificar, por meio das três tabelas sequenciais necessárias à metodologia, 

individualmente 450 observações realizadas in loco e por vídeos.  

Sendo assim, o estudo do movimento dos carregamentos dos botijões tornou possível as 

combinações básicas das posturas principais avaliadas pelo método OWAS segundo a figura 

4, apresentando-se os seguintes resultados: 

a) Para o dorso foi possível observar que as posturas mais comuns aos operadores foram as 

de dorso inclinado, postura 2, e dorso inclinado e torcido, postura 4.  
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b) Para os braços foi possível observar as três posturas principais: a postura 1, de dois braços 

para baixo, a postura 2, um braço para cima e a postura 3, de dois braços para cima.  

c) Para as pernas, a postura 2 é a mais recorrente, seguida pela postura 4. 

d) Estritamente o campo de estudo do trabalho são os botijões carregados P13 (cerca de 

28kg), portanto a carga considerada é a 3, acima de 20kg. 

Dessa forma pode-se classificar simultaneamente pela tabela de posturas básicas, figura x, 

aquelas mais assumidas pelos funcionários durante o carregamento dos botijões, como: 

TABELA X – CLASSIFICAÇÃO DOS MOVIMENTOS – OWAS 

 

FONTE: Autoria própria. 

A partir da classificação das observações mais comuns criou-se um gráfico representativo dos 

pesos de cada um dos conjuntos de movimentos. 

GRÁFICO X – PERCENTUAL DAS CLASSIFICAÇÕES DOS CONJUNTOS 

 

FONTE: Autoria própria. 

 

Após a classificação e a plotagem dos movimentos, utilizou-se da matriz de combinações de 

variáveis para localizar o nível de desconforto dos funcionários.   

FIGURA 5 – RESULTADO DA COMBINAÇÃO DE VARÍAVEIS - OWAS 

Classificação Dorso Braços Pernas Carga

A 2 2 2 3

B 2 3 2 3

C 4 1 3 3

D 4 2 4 3
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FONTE: Iida (2005) – Adaptado 

 

Segundo a metodologia (IIDA 2005) e tendo como base a matriz resultante exposta acima, 

comparam-se os números encontrados da escala de quatro pontos, no caso 3 e 4 com os níveis 

de desconforto propostos pela metodologia, resultando em uma medida de intervenção para 

cada nível, de acordo com a figura 6 já apresentada anteriormente. 

Por fim, os níveis de desconforto 3 e 4 demonstram a gravidade do desconforto do trabalhador 

durante a atividade analisada. O desconforto do nível 3 demonstra que deve-se haver medidas 

corretivas assim que possível, e o desconforto do nível 4 demonstra que as medidas corretivas 

devem ser feitas imediatamente.  

4.4 APLICAÇÃO DIAGRAMA DE DOR/DESCONFORTO 

A elaboração do Diagrama de Dor/Desconforto foi realizada após a visita a duas fábricas de 

duas empresas do setor, que além de permitir a visita, disponibilizaram seus funcionários para 

responderem o questionário do diagrama de dor/desconforto. 

Após a aplicação da metodologia descrita no tópico 3.5 foi possível ter dados suficientes para 

embasar a análise e estruturar o Diagrama de Dor/Desconforto. Dessa forma, conseguimos 

identificar as áreas mais suscetíveis a lesões, dores ou desconfortos de acordo com a visão dos 

próprios funcionários que executam diariamente a tarefa de carregamento de botijões de gás.  
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Como os resultados são expressos individualmente para cada funcionário, para ter uma noção 

global e consolidada, foi realizada uma média da intensidade de dor para cada região do 

corpo, exposta na tabela abaixo. 

(COLOCAR: tabela média de intensidade) 

 A figura xx abaixo mostra a distribuição média de dores no corpo humano relacionadas à 

atividade de carregamento de botijões de gás.  

(COLOCAR: mapa de dores, distribuídas pelo corpo – foto do Ivan que mandou no grupinnn) 

De acordo com a figura, podemos identificar que as áreas de maior intensidade de 

dor/desconforto para essa atividade se concentram na região (xxxxxx).  

Outro ponto que o Diagrama de Dor/Desconforto permite analisar são as criticidades de cada 

área do corpo, indicando a ordem de prioridades para a tentativa de correção da atividade para 

amenizar as dores e desconfortos.  

(COLOCAR: gráfico de pizza, agrupando as diferentes partes do corpo de acordo com a sua 

criticidade média, assim podemos ver percentualmente o quanto que o trabalho está adequado, 

ou quanto que necessita de alteração imediata, etcccccccc) 

(COLOCAR: dados de afastamentos por regiões do corpo – ex: afastamentos por dor no 

ombro, por dor nas costas) 

(COLOCAR: relacionar os dados com as possíveis doenças associadas)  
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