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1. Resumo 

As lesões causadas nos trabalhadores que movimentam cargas pesadas são 

classificadas como LER/DORT (Lesões por Esforços Repetitivos/Distúrbios 

Osteomusculares Relacionados ao Trabalho). A complexidade dos fatores de risco, 

diagnóstico, tratamento e prevenção desse tipo de lesão tem sido objeto de 

inúmeros estudos. Todavia existem poucas pesquisas sobre a aplicação da gestão 

de riscos e perigos na MMC (Movimentação Manual de Cargas). Este trabalho tem 

como objetivo identificar os riscos presente neste tipo de atividade, analisar os 

mesmos e apresentar pontos de melhorias no processo de MMC. A metodologia 

adotada foi a de pesquisa em livros e consultas as normas de segurança que tratam 

a respeito da MMC. 
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2. Introdução 

A segurança do trabalho é uma das áreas mais importantes dentro das 

organizações, pois tem como uma de suas principais atribuições cuidar e zelar pela 

saúde e bem estar dos colaboradores. Dentro desse cenário uma das práticas que 

mais se faz presente na maioria das atividades econômicas é a movimentação de 

cargas, tanto na forma manual, quanto por meio de equipamentos pesados 

(empilhadeiras a gás e elétrica, pontes e pórticos rolantes e etc.). As tarefas de MMC 

podem ser de diversos tipos: elevar, baixar, agarrar, virar, segurar, transportar, puxar 

ou empurrar cargas. De acordo com o Decreto-Lei 330/93 entende-se por MMC 

“qualquer operação de transporte e sustentação de uma carga, por um ou mais 

trabalhadores, que devido às suas características ou condições ergonômicas 

desfavoráveis, comporte riscos para os mesmos, nomeadamente na região dorso-

lombar” (MESS, 1993). As tarefas de MMC têm sido considerada uma das maiores 

causas de lesões e doenças ocupacionais e de absentismo (ZURADA, 2012). 

Contudo, mesmo com o avanço tecnológico em relação ás máquinas e 

equipamentos para MMC, muitos dos movimentos ainda são realizados de forma 

manual pelo homem. Esse tipo de atividade pode acarretar no aparecimento de 

fadiga, em danos cumulativos devidos à deterioração gradual e cumulativa do 

sistema musculoesquelético, dores lombares, traumatismos agudos, como cortes ou 

fraturas. Este artigo pretende responder a seguinte questão: Como podemos evitar 



esses tipos de lesões? Como hipótese, acredita-se que para evitar as lesões por 

movimentos repetitivos, é cabível as ações preventivas da equipe da SESMT 

(Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho), 

bem como os procedimentos implantados pela empresa. 

Portanto, será dissertado mais afundo sobre os riscos presentes tomando 

como base as Norma regulamentadora nº11 (Transporte, Movimentação, 

Armazenagem e Manuseio de Materiais), visando identificar pontos de melhorias 

para tal atividade. 

 

3. Objetivo  

Avaliar as condições de transporte nas imediações da empresa para evitar 

acidentes nos meios de manuseio e na armazenagem. 

 

4. Metodologia 

Foi utilizada na elaboração deste artigo pesquisas bibliográfica, ou seja, em 

livros, artigos, e ministério do trabalho e emprego. Fontes da internet oficiais e 

legais, podendo assim concretizar com ênfase o propósito de sanar os riscos das 

atividades de transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. 

(GIL, 2010) 

 

5. Desenvolvimento 

Quando se fala em riscos de acidentes eles estão ligados aos aspectos de 

movimentação de materiais manual que é inevitável em qualquer local de trabalho, 

já que alguns movimentos só podem ser realizados pelo homem. Com isso a 

experiência que intervenção física do homem no trabalho é difícil de ser evitado em 

sua totalidade e que a maioria dos trabalhadores efetua, com freqüência 

movimentos e esforços de penosidade variável. A movimentação, o transporte, o 

manuseio e o armazenamento de materiais é responsável por grande parte das 

lesões ocorridas na indústria e estas podem ocorrer em qualquer parte de uma 

operação, esmagamento por prensagem, entorse, fraturas e contusões são danos 

costumeiros e se devem a atos e condições inseguras de trabalho, como elevação 

de forma inadequada.  

Para tanto a legislação referente à segurança do trabalhador nas operações 

de transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais, maquinas e 



equipamentos e é contemplada nas seguintes normas: e na Norma 

Regulamentadora 11 Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de 

materiais, Norma Regulamentadora 17 que trata da ergonomia. Além das Norma 

Regulamentadora  da portaria nº 3.214, de 8-6-1978, devem ser observadas as 

normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). O manuseio de 

cargas manualmente tem sido uma das freqüentes causas de lesões dos 

trabalhadores, por causa de forma escada ou por sobrecarga desses trabalhadores.  

Segundo a Norma Regulamentadora nº17 da Portaria 3.214 que trata da 

ergonomia, e no que se refere ao levantamento de cargas estabelece algumas 

obrigações, entre elas: 

O transporte e a carga de materiais feitos por impulsão ou tração de 
vagonetes sobre, carros de mão ou qualquer outro aparelho mecânico 
deverão ser executados de forma que o esforço físico realizado pelo 
trabalhador seja compatível com sua capacidade de força e não comprometa 
a sua saúde ou a sua segurança. 

 

6. Resultados finais  

Este item está em elaboração, pretende-se fazer um levantamento dos 

relatórios gerenciais da empresa em estudo para validação das hipóteses. 
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