
Introdução

Resultados

Os impactos dos riscos ergonômicos biomecânicos e

riscos ergonômicos ambientais podem levar ao

adoecimento dos trabalhadores devido ao desconforto

que geram e, também, um impacto direto na

produtividade devido ao aumento do absenteísmo

médico2,3.

Por fim através dessa análise de conteúdo evidencia – se

a necessidade de medidas de controle de riscos

ergonômicos nas empresas que irão realizar o

monitoramento.

Conclusão

Análise de conteúdo de um banco de dados do SESI

Mato Grosso do Sul. Foram analisados os documentos

análises ergonômicas do trabalho realizados no ano de

2019. A pesquisa integrou dez (n=10) empresas de

diferentes portes do segmento têxtil. Todas as análises

ergonômicas do trabalho consideraram em sua

metodologia a tabela 23 do e-social.

Método

Referências

Riscos ergonômicos em indústrias 

do segmento têxtil do Mato Grosso 

do Sul

Foram considerados relevantes os riscos ergonômicos

presentes na maior parte da população trabalhadora

avaliada nos documentos. Todas as análises

ergonômicas consultadas (100%) apresentaram riscos

ergonômicos relacionados aos fatores ambientais, no

detalhamento dos agentes causadores destaca – se a

iluminância diurna inadequada. Os riscos ergonômicos

biomecânicos presentes em todas as indústrias (100%)

foram os relacionados ao levantamento e transporte

manual de cargas, fator de repetitividade e exposição

prolongada a posturas fixas como a postura sentada por

longos períodos.

Riscos Nº de empresas (10)

Iluminação diurna inadequada 10

Levantamento e transporte 

manual de cargas

10

Repetitividade 10

Postura sentada por longos 

períodos

10
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Analisar os riscos ergonômicos presentes nas

indústrias do segmento têxtil do Mato Grosso do Sul.
.

Tabela 1. Riscos ergonômicos presentes nas indústrias
atendidas pelo SESI MS.

Objetivo 

O gerenciamento de riscos ergonômicos é importante

devido à alta demanda desta atividade em diversos

segmentos produtivos e suas implicações na saúde do

trabalhador 1.
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