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1. RESUMO 

Introdução: A análise da exposição ao risco biomecânico de trabalhadores, no 

ambiente ocupacional, tem sido analisada pelo uso de métodos observacionais. 

Entretanto, já há alguns estudos que questionam se esta é a forma mais confiável 

para esse tipo de identificação e classificação do risco. Por isso, o objetivo deste 

estudo é de avaliar a reprodutibilidade de três métodos de análise de risco 

biomecânico ocupacional (método observacional não explícito, REBA, auto relato). 

Métodos: Os trabalhadores serão filmados realizando suas tarefas e responderão ao 

auto relato de percepção de exposição ao risco biomecânico. A amostra será 

composta por 50 vídeo tarefas envolvendo movimentos corporais amplos, e serão 

avaliados por dois fisioterapeutas de forma independente, com o método 

observacional não explicito e com o REBA. Resultados esperados: Espera-se com 

este estudo observar que a confiabilidade intra avaliador será alta, e a confiabilidade 

inter avaliadores será moderada.  

 

2. INTRODUÇÃO 

 Segundo o Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de 

Trabalho, no ano de 2013 foram registrados cerca de 15 mil casos de acidentes no 

ambiente de trabalho. Os dados acima mostram o quão importante são para que as 

empresas invistam em programas de acompanhamento das condições de saúde dos 

trabalhadores. Internacionalmente os profissionais utilizam os métodos 

observacionais para a avaliação do risco, porém as propriedades de medida deles, 

em geral, ou não foram testadas, ou não utilizaram as diretrizes para o teste, ou 

apresentam propriedades baixas, limitando assim a análise do risco e a interpretação 

destes instrumentos de medida. Desta forma, é necessário melhorar a qualidade 

destes métodos observacionais, bem como seguir as recomendações para a análise 

sistemática das suas propriedades de medida, favorecendo a obtenção de bons 

resultados nas análises realizadas pelos profissionais atuantes em ergonomia e saúde 

e segurança do trabalhador.  

3. OBJETIVOS 

 

Assim, os objetivos deste estudo serão: 

a) Identificar exposição biomecânica de trabalhadores alocados em diversas 

atividades ocupacionais. 



b) Avaliar a propriedades de medida do método observacional REBA, do método 

observacional não explícito, e do auto relato do trabalhador. 

 

4. MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo de clinimetria para análise confiabilidade, concordância e 

consistência interna de três métodos de análise da exposição ao risco biomecânico 

do trabalhador no ambiente de trabalho. 

Participarão do estudo 50 trabalhadores de ambos os sexos, que realizem trabalhos 

com movimentos corporais amplos, e serão filmados realizando suas tarefas. 

Para análise da exposição biomecânica dos trabalhadores, inicialmente, O trabalhador 

responderá a um auto relato que será coletado por meio de questionamento, no que 

tange as regiões corporais e o esforço percebido, além de percepção do risco.  

Posteriormente, o método observacional não explícito será utilizado. Para tal, foi 

elaborado um quadro de análise composto pelos segmentos corporais, onde, o 

fisioterapeuta/ergonomista avaliador terá as seguintes opções de resposta: (1) 

nenhum risco; (2) risco baixo; (3) risco moderado; (4) risco moderado a alto; (5) risco 

muito alto.  

Outro método observacional que será utilizado, já é conhecido pelos profissionais de 

saúde e segurança do trabalho, o REBA, que é um método observacional de análise 

do corpo como um todo. Dois avaliadores independentes analisarão os vídeos tarefas, 

com o uso do método não explícito e com o REBA, e após 7 dias de intervalo repetirão 

a análise das propriedades de medidas. 

5. DESENVOLVIMENTO 

 O estudo está em fase inicial, contudo, já temos todos os vídeos filmados, e a 

entrevista feita com os trabalhadores. Será então feitas as aplicações dos métodos, e 

análise dos resultados.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Os métodos observacionais para análise de risco, tem sido substituído por avaliações 

menos estruturadas dos fisioterapeutas/ergonomistas. A reprodutibilidade dos 

métodos observacionais para análise dos riscos biomecânicos, é de baixa a 

moderada, por isso é importante avaliar se a avaliação do profissional sem um método 

observacional explcito, e a opinião do trabalhador podem apresentar maior 

reprodutibilidade.  
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