
 As ferramentas observacionais através de imagens 

e aplicação de questionários proporcionaram uma 

visão ampla do quadro ergonômico do funcionário, 

enriquecendo a elaboração do seu laudo ergonômico. 
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Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São 
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99310717.3.0000.5440) 

 

 Participou deste estudo um funcionário do HCFMRP-

USP responsável pelo setor de pintura de conservação 

e reparos que estava sob afastamento de suas 

atividades laborais pelo período de um ano, devido à 

comprometimentos musculoesqueléticos em ombro e 

joelho. As fotografias e filmagens foram feitas utilizando 

outro pintor do mesmo setor como modelo para 

caracterização das atividades com uma câmera digital 

para as gravações.  

 

 Foram feitas as análises dos registros das imagens 

pelo computador através dos questionários RARME1 

(Roteiro para Avaliação dos Riscos Músculo-

Esqueléticos), RULA2 (Rapid Upper Limb Assessment), 

Checklist de Couto3 (versão de 2014) e coletadas 

informações do pintor acometido pelo Questionário 

Nórdico de Sintomas Osteomusculares4 para comparar 

as queixas relatadas com as posturas adotadas nas 

atividades através dos escores dos questionários 

supracitados. 
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 As pontuações foram condizentes com as 

insatisfações relatadas pelo funcionário quanto aos 

ombros. O RULA (necessidade de mudanças 

imediatamente, pontuação 7), RARME (presença de 

risco médio), Checklist de Couto (pontuação 7) e 

Nórdico (sintomas de dores, formigamento ou 

dormência bilateral nos últimos 12 meses em ombro, 

cotovelo, mão/punho) demonstraram que as condições 

de trabalho de posturas extremas e repetitividade não 

estavam de acordo para que o funcionário pudesse 

trabalhar adequadamente e repercutia em um 

decréscimo na qualidade de vida do mesmo. 

  

Figura 1. Lixamento de máquina; Figuras 2 e 3. Pintando com o rolo 
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  Analisar as funções desempenhadas por um 

pintor de paredes e reparos em suas funções 

diárias por meio de fotos e filmagens utilizando 

questionários e propor intervenções para melhorar 

as posturas exigidas durante as tarefas do 

trabalho..  

 

  Os distúrbios osteomusculares relacionadas ao 

trabalho (DORT) são um conjunto de doenças que 

afetam membros superiores, inferiores ou coluna 

vertebral e que têm relação direta com as diferentes 

exigências das tarefas, ambientes físicos e a 

organização do trabalho. 
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