
Introdução 

Foram identificadas sobrecargas físicas e mentais nas atividades

de corte e carregamento de bananas. Recomenda-se que haja um

engajamento maior da equipe da estratégia de saúde da família como

também do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador

(CEREST) no território, visando maiores ações de prevenção e

promoção à saúde do trabalhador.

Conclusão

A propriedade rural possuía 48,4 hectares e com sete

trabalhadores do sexo masculino. A faixa etária dos sujeitos

era de 21 a 49 anos de idade, e possuíam baixa escolaridade.

Os sintomas osteomusculares mais presentes nos últimos 12

meses foram nas regiões lombar (n= 5), quadril/coxa (n= 4), e

cervical (n= 3), entre outras. As tarefas apontadas como mais

penosas e cansativas foram o corte e o carregamento de

bananas (Figura 1).
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Investigar os riscos ergonômicos nas tarefas de corte e

carregamento de bananas, em uma região do Vale do Ribeira-

SP.
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Objetivo 

A bananicultura exige manejo braçal da atividade,

levantamento e transporte de cargas, uso de ferramentas

pesadas, manuseio de máquinas e equipamentos agrícolas,

que muitas vezes levam o trabalhador ao adoecimento,

surgindo dos distúrbios osteomusculares1,2. As tarefas

consideradas mais penosas e cansativas são o corte,

carregamento, adubação, pulverização costal de agrotóxicos,

roçado e desbaste1.

Resultados

Era utilizado uma escada e um penado para o corte, os

carreamentos eram manuais e ocorriam deslocamentos pelos

carreadores nos arredores e dentro da lavoura.

Foram observados, em ambas atividades, exposição às altas

temperaturas, posturas assimétricas e em desalinhamento,

carregamento manual de peso (cachos), deslocamentos a pé por

longos períodos, movimentos repetitivos, entre outros, levando ao

desgaste. Nas entrevistas surgiram sobrecargas físicas, cognitivas e

psíquicas, como alto nível de atenção e concentração, necessidade

de manter ritmos intensos de trabalho, pressão constante para

produtividade, dentre outras.

As recomendações ergonômicas foram a aquisição e a instalação

de um sistema de polias e ganchos para o carregamento dos cachos

de banana, diminuição do ritmo de trabalho, adequarem as divisões

de tarefas, implementação de pausas formais, entre outras.

- Questionário Nórdico de Sintomas Osteomusculares (QNSO)

- Observações sistemáticas junto à sete (n= 7) trabalhadores,

no período de janeiro a abril de 2019, das tarefas

consideradas por eles mais penosas e cansativas.

- Entrevistas individuais junto aos trabalhadores, e registros

com fotografias e diários de campo.
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Figura 1: Realização das tarefas de corte e carregamento dos cachos de banana


