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RESUMO 

  Introdução: A ergonomia poderia ser definida como uma “ciência do trabalho.O 

termo ergonomia significa, etimologicamente, o estudo das leis do trabalho.A análise 

ergonômica do trabalho não se restringe à análise do trabalho prescrito cujos 

objetivos e os métodos são definidos por instruções.A análise vai além do estudo da 

tarefa buscando encontrar o trabalho real.Os distúrbios relacionados ao trabalho são 

devidos fundamentalmente à utilização biomecanicamente incorreta dos membros 

superiores, com força excessiva, manutenção de posturas incorretas, alta 

repetitividade de um mesmo padrão de movimento e compressão mecânica das 

delicadas estruturas dos membros superiores. Objetivo: 

O objetivo foi de realizar um levantamento sobre as queixas de origem músculo-

esquelético em trabalhadores de frigorífico, e delinear o perfil sócio demográfico dos 

funcionários. Metodologia: Realizou-se a observações e entrevista mediante um 

questionário estruturado composto de questões fechadas e um questionário Nórdico 

de Sintomas osteomusculares de todos os funcionários do frigorífico de aves. 

Resultados: Os resultados obtidos nas coletas de dados dos 145 funcionários de 15 

setores, teve predominância feminina e utilizou-se para todos um nível de 

significância de 5% (p<0,05). Nas patologias de membros superiores, e cabeça as 

mulheres apresentaram maiores percentuais, já nos casos de patologias com a 

coluna houve uma maior incidência nos homens. Conclusão: 

As atividades laborais em frigoríficos têm colocado em risco a saúde dos 

trabalhadores assim como proporcionado adoecimento em altos índices 

ocasionando principalmente doenças osteomusculares relacionadas com o trabalho 

comprometendo a saúde do colaborador e a produtividade da empresa. 
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INTRODUÇÃO 

A ergonomia, segundo a Associação de Ergonomistas de Língua Francesa - 

SELF (apud BARBOSA, 2000), é uma disciplina que agrupa conhecimentos da 

fisiologia, da psicologia e das ciências conexas aplicadas ao trabalho humano, com 

vista a uma melhor adaptação dos métodos, dos meios e do ambiente de trabalho 

ao homem. (WISNER, 1987). 

A Ergonomia é uma disciplina jovem em evolução e que vem reivindicando o 

status de Ciência. O termo ergonomia significa, etimologicamente, o estudo das leis 

do trabalho. É conveniente aprofundar estadefinição e o objeto que ela designa, o 

trabalho (LAVILLE, 1977). 

A Norma Regulamentadora NR-17 visa a estabelecer parâmetros que 

permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas 

dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e 

desempenho eficiente, incluindo os aspectos relacionados ao levantamento, ao 

transporte e à descarga de materiais, ao mobiliário, aos equipamentos e às 

condições ambientais do posto de trabalho e à própria organização do trabalho. 

As doenças LER/DORT foram detectadas no início do Século XVIII, porém 

somente a partir de 1970, essas doenças foram relacionadas ao ambiente de 

trabalho e passaram a ser mais discutidas na literatura científica internacional 

(NIOSH, 1997). 

Os termos lesões por esforços repetitivos (LER) e distúrbios osteomusculares 

relacionados ao trabalho (DORT) são genéricos, devendo-se sempre procurar 

determinar o diagnóstico específico. Várias patologias estão englobadas nestas 

siglas e podem ser agrupadas em afecções tendíneas, tenossinoviais, sinoviais, 

vásculo-nervosas e musculares. (LIN TY at al.2001). 

Os distúrbios da DORT são devidos fundamentalmente à utilização 

biomecanicamente incorreta dos membros superiores, com força 

excessiva,manutenção de posturas incorretas, alta repetitividade de um mesmo 

padrão de movimento e compressão mecânica das delicadas estruturas dos 

membros superiores (IIDA, 1998). 

Segundo Heemann, (2013), as atividades em frigoríficos aceleraram-se em 

função da crescente demanda mundial de alimentos que o Brasil tem produzido. Nos 

últimos anos essas indústrias apresentaram as mais altas incidências de doenças 

relacionadas ao trabalho, tanto como distúrbio osteomusculares relacionados ao 



trabalho (LER/DORT). As afecções agrupadas nas LER/DORT tiveram um 

importante incremento nos últimos 15 anos e são consideradas, por vários autores, 

como uma epidemia (ASSUNÇÃO; ALMEIDA, 2003). 

Segundo Delwing (2007), as tarefas em abatedouros de aves são repetitivas e 

requerem que os trabalhadores executem este excesso de movimentos por longo 

período de tempo na jornada de trabalho, conduzindo a um maior número de 

desordens crônicas. As empresas frigoríficas são organizadas de tal maneira que o 

processo produtivo e os métodos de trabalho favorecem o aparecimento de doenças 

ocupacionais ou até mesmo a ocorrência de acidentes do trabalho. 

WHISTANACE et al. (1995), diz que a relação entre dor muscular-esquelética 

e desconforto devido a postura, utilização de força, peso estático e abusos 

inconvenientes é amplamente aceita como um indicador de design ruim no local de 

trabalho. Uma pesquisa a respeito de desconforto foi conduzida em uma indústria de 

aves para priorizar áreas de intervenção ergonômica e para determinar se algumas 

regiões de desconforto têm relação com os tipos de trabalhos/tarefas levadas a cabo 

(STUART-BUTTLE, 2001). 

 

OBJETIVO 

 Delinear o perfil sócio demográfico dos funcionários, verificar e quantificar as 

queixas musculo-esquelética de quinze setores de funcionários de um frigorífico de 

aves. 

 

 METODOLOGIA 

  Realizou-se a observações e entrevista mediante um questionário estruturado 

composto de questões fechadas e um questionário Nórdico de Sintomas 

osteomusculares de todos os funcionários do frigorífico de aves. 

 

RESULTADOS 

Após a coleta dos dados os resultados foram planilhados em Excel e foi 

utilizada a metodologia quantitativa descritiva  baseada nos resultados colhidos. 

A tabela 1 descreve o perfil dos funcionários entrevistados quanto ao sexo e a 

tabela 2 demonstra o número de funcionários por setor do frigorífico em numero e %. 

 

  



Tabela 1:Perfil dos entrevistados 

SEXO  TOTAL OBSERVADO % 

Masculino 49 43,4 

Feminino 64 56,6 

 

Tabela 2: Descrição do número de funcionários de cada setor  

SETOR TOTAL OBSERVADO % 

Pendura 8 7,1 

Sangria 4 3,5 

Escaldagem 7 6,2 

Evisceração 12 10,6 

Embalagem 18 15,9 

Sala de cortes 12 10,6 

Classificadora 5 4,4 

Expedição 7 6,2 

Higienização 9 8 

Portaria  2 1,8 

Caldeira 4 3,5 

Controle de qualidade 11 9,7 

Administrativo 4 3,5 

SIF 8 7,1 

Datadora 2 1,8 

 

 

A idade  média dos funcionários foi de 31 a 35 anos e observou-se como 

permanecia de emprego na empresa o tempo médio de  3 anos e o tempo médio na 

atual  função  de 2 anos. 

Quando questionado sobre a lateralidade dos funcionários ou a mão mais 

utilizada, as respostas estão descritas na tabela 3. 

 

Tabela 3: Lateralidade dos funcionários 

MÃO MAIS UTILIZADA TOTAL OBSERVADO % 

Esquerda 8 7,1 

Direita 42 37,2 

Ambas 63 55,8 
 

 

Pensando em investigar sobre a disposição ao trabalho, foi questionado 

algumas questões sobre o sono apresentadas na tabela 4 e 5. 

 



Tabela 4: Investigação da qualidade e quantidade do sono 

PERÍODO DE SONO TOTAL OBSERVADO % 

Suficiente, pois não sente sono no Horário de 
trabalho 31 27,4 

Insuficiente, pois sente sono no Horário de trabalho 82 72,6 

 

Tabela 5: Justificativa da insuficiência do sono 

MOTIVO PELA INSUFICIÊNCIA DO SONO TOTAL OBSERVADO % 

Estudo noturno 4 4,9 

Uso de cigarro durante a noite 0 0 

Cansaço 23 28 

Trabalho em Horário noturno 2 2,4 

Bebês em casa 7 8,5 

Estresse 6 7,3 

Dores no corpo 22 26,8 

Ansiedade  1 1,2 

Outros motivos 17 20,7 

 

Quanto a pratica da atividade física, apenas 27,4%(n= 31) afirmaram praticar 

atividade física, e  35,5%( n=11) realizam atividade física 3 vezes por semana. 

As avaliações especificas relacionadas ao trabalho  estão  descritas nas 

tabelas 6 e 7. 

 

Tabela 6: Avaliação quanto a classificação do trabalho realizado. 

AVALIAÇÃO DO TRABALHO TOTAL OBSERVADO % 

Monótono e repetitivo 40 35,4 

Pesado 21 18,6 

Leve 14 12,4 

Moderado 38 33,6 

 

Tabela 7: Avaliação da satisfação do trabalho e perspectiva de trabalho. 

DESEJO DE ACORDO COM AVALIAÇÃO 
DO TRABALHO 

TOTAL 
OBSERVADO % 

Mudar de atividade dentro do mesmo 
setor 8 7,1 

Mudar de setor 5 4,4 

Mudar de empresa 8 7,1 

Permanecer na mesma atividade  92 81,4 

 

É afirmado por 70,8% (n=80) dos funcionários  que a empresa motiva o 

rodízio de atividades entre os setores. 



 

A análise da investigação sobre as doenças e as dores relacionadas ao 

trabalho estão descritas nas tabelas 8,9 e 10. 

Tabela 8: Doenças relacionadas ao trabalho 

DOENÇAS RELACIONADAS AO TRABALHO 
TOTAL 

OBSERVADO % 

Nunca teve 88 77,9 

Já teve alguma doença, mas atualmente está curado 9 8 

Atualmente possui alguma doença e não possui nenhum 
tratamento 7 6,2 

Atualmente encontra-se em tratamento de alguma doença 9 8 
 

Tabela 9: Investigação da dor e região acometida 

DORES NO CORPO TOTAL OBSERVADO % 

Não possui dor no corpo 30 20,8 

Possui dores das costas 50 34,7 

Possui dores nos braços e nas mãos 49 34 

Possui dor de cabeça 15 10,4 

 

Tabela 10: Atribuição ou causa da dor referida 

MOTIVO DA DOR TOTAL OBSERVADO % 

Postura durante trabalho 17 14,2 

Barulho em excesso 1 0,8 

Frio em excesso 4 3,3 

Trabalho pesado 8 6,7 

Movimento repetitivo 63 52,5 

Não respondeu 27 22,5 

 

Os funcionários quando questionados sobre acidentes de trabalho, 82,3% 

(n=93) negaram já ter sofrido algum episódio.  

Sobre algumas condições oferecidas pela empresa para melhora da 

qualidade do trabalho  os exercícios laborais são oferecidos mas não se sentem 

motivados. 

Tabela 11: Motivação ao exercício laboral 

INCENTIVO A 
GINÁSTICA LABORAL 

TOTAL 
OBSERVADO % 

Sim 50 44,2 

Não 63 55,8 

 



 Os dados do questionário nórdico de sintomas osteomusculares aplicado aos 

funcionários para investigação das dores relacionadas ao trabalho esta descrito nas 

tabelas 12,13 e 14. 

 

Tabela 12: Avaliação da dor e desconforto relacionado ao trabalho 

DOR, DESCONFORTO OU DORMÊNCIA 
NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL OBSERVADO % 

Pescoço 29 25,7 

Ombro direito 11 9,7 

Ombro esquerdo 3 2,7 

Ambos os ombros 33 29,2 

Cotovelo direito 3 2,7 

Cotovelo esquerdo 3 2,7 

Ambos os cotovelos 6 5,3 

Antebraço direito 13 11,5 

Antebraço esquerdo 4 3,5 

Ambos os antebraços 15 13,3 

Punhos/mãos/dedos direitos 19 16,8 

Punhos/mãos/dedos esquerdos 5 4,4 

Ambos os punhos/mãos/dedos 22 19,5 

Região dorsal 37 32,7 

Região lombar 49 43,4 

Quadris e/ou coxas 20 17,7 

Joelhos 19 16,8 

Tornozelos e/ou pés 15 13,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 13: Queixas recentes/ 7 dias. 

PROBLEMAS NOS ÚLTIMOS 7 DIAS TOTAL OBSERVADO % 

Pescoço 27 23,9 

Ombro direito 14 12,4 

Ombro esquerdo 2 1,8 

Ambos os ombros 23 20,4 

Cotovelo direito 2 1,8 

Cotovelo esquerdo 1 0,9 

Ambos os cotovelos 5 4,4 

Antebraço direito 8 7,1 

Antebraço esquerdo 2 1,8 

Ambos os antebraços 13 11,5 

Punhos/mãos/dedos direitos 14 12,4 

Punhos/mãos/dedos esquerdos 5 4,4 

Ambos os punhos/mãos/dedos 17 15 

Região dorsal 25 22,1 

Região lombar 37 32,7 

Quadris e/ou coxas 17 15 

Joelhos 18 15,9 

Tornozelos e/ou pés 15 13,3 
 

 

Tabela 14:Região referida de dor /últimos 12 meses. 

PROBLEMAS NOS ÚLTIMOS 12 MESES 
QUE PRECISOU EVITAR ATIVIDADES 

NORMAIS TOTAL OBSERVADO % 

Pescoço 9 8 

Ombro direito 6 5,3 

Ombro esquerdo 0 0 

Ambos os ombros 18 15,9 

Cotovelo direito 1 0,9 

Cotovelo esquerdo 0 0 

Ambos os cotovelos 6 5,3 

Antebraço direito 6 5,3 

Antebraço esquerdo 1 0,9 

Ambos os antebraços 11 9,7 

Punhos/mãos/dedos direitos 10 8,8 

Punhos/mãos/dedos esquerdos 4 3,5 

Ambos os punhos/mãos/dedos 9 8 

Região dorsal 14 12,4 

Região lombar 21 18,6 

Quadris e/ou coxas 13 11,5 

Joelhos 13 11,5 

Tornozelos e/ou pés 10 8,8 



 

CONCLUSÃO 

De acordo com os resultados observados podemos concluir que a 

predominância das atividades monótonas e repetitivas não determina o 

aparecimento de doenças relacionadas ao trabalho, apenas as queixas de dor ou 

desconforto principalmente na região das costas. Esta ausência de patologias 

relacionadas ao trabalho pode ser justificada pelo incentivo ao rodízio de atividades.  
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