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BIOMECÂNICA OCUPACIONAL

 Biomecânica Ocupacional é a área da biomecânica  Biomecânica Ocupacional é a área da biomecânica 
que possui como objeto de estudo o universo 
organizacional, atendo-se especialmente às 
interações músculo - esqueléticas, estáticas ou 
dinâmicas, que o trabalhador adota em seu posto 
de trabalho.de trabalho.



Trabalho Estático e Dinâmico



POSTURA

 De acordo com Merino (1996) a postura submete-
se às características anatômicas e fisiológicas do se às características anatômicas e fisiológicas do 
corpo humano e possui um estreito relacionamento 
com a atividade do indivíduo, sendo que a mesma 
pessoa adota diferentes posturas, nas mais 
variadas atividades que realiza.



POSTURA

Postura deitada Postura deitada

 Postura sentada

 Postura de pé Postura de pé
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Registro de Posturas



Método OWAS





Diagrama de Dor



LER/DORT

Características

Ocorrência de vários sintomas concomitantes ou não; Ocorrência de vários sintomas concomitantes ou não;

 aparecimento insidioso;

 Dor, parestesia, sensação de peso e fadiga;

 Causam incapacidade laboral temporária ou 
permanente.;

 Resultantes do superutilização e pouco tempo de 
recuperação das estruturas anatômicas.



LER/DORT

 Fatores Predisponentes

Intensidade

Duração

Repetitividade
Esforço e Força
Posturas Inadequadas
Invariabilidade da tarefa
Choques e impactos

MODULADORESFATORES DE RISCO
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LER/DORT

Forte             Certa             Evidência     Sem efeito
Evidência        Evidência      Insuficiente

Parte do corpo e 
fatores de risco

Forte             Certa             Evidência     Sem efeito
Evidência        Evidência      Insuficiente

Parte do corpo e 
fatores de risco

Relações entre as causas das LER/DORT com os fatores da carga física
do trabalho

Combinação    RepetiçãoMão/Punho

Combinação    Repetição            Postura
Força,Vibração

Mão/Punho 
(STC)

Combinação       Força          Repetição,PosturaCotovelo
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Postura       Força,Repetição      VibraçãoPescoço/ombro
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Recomendações Ergonômicas

 Transmissão de movimentos e forças



Recomendações Ergonômicas

 Sustentação de carga em alturas distintas 



Recomendações Ergonômicas

 Sustentação de cargas em distâncias distintas



Recomendações Ergonômicas

 Levantamento e transporte de carga



Transporte manual de cargas

 Manter a carga na vertical - Isso significa que o centro de  Manter a carga na vertical - Isso significa que o centro de 
gravidade da carga deve passar, o mais próximo possível, 
pelo eixo longitudinal (vertical) do corpo. 

 Manter a carga próxima do corpo - Para o transporte de 
carga com os dois braços, deve-se mantê-la o mais próximo 
possível perto do corpo, na altura da cintura, conservando-se 
os braços estendidos.  O transporte de carga com os braços os braços estendidos.  O transporte de carga com os braços 
flexionados (fazendo ângulo no cotovelo) aumenta a carga 
estática dos músculos e cria momento em relação ao centro de 
gravidade do corpo, que se situa à altura do umbigo.



Transporte manual de cargas

 Usar cargas simétricas - Sempre que possível, deve 
ser mantida uma simetria de cargas, com os dois ser mantida uma simetria de cargas, com os dois 
braços carregando aproximadamente o mesmo 
peso.  No caso de cargas grandes, compridas ou 
desajeitadas devem ser usados dois carregadores 
para facilitar essa simetria.



Transporte manual de cargas

 Usar meios auxiliares - Os meios auxiliares devem ser 
usados para cargas de formas ou texturas que usados para cargas de formas ou texturas que 
dificultem o manuseio.  Isso inclui o uso de luvas, 
ganchos, cordas, correias e assim por diante.  Para o 
transporte de geladeiras, cofres, móveis e outros 
objetos que não permitem uma pega adequada, 
devem ser colocadas cordas ou correias que passam 
pelo dorso, para serem carregadas. Esses dispositivos pelo dorso, para serem carregadas. Esses dispositivos 
devem permitir que os braços fiquem estendidos, 
evitando-se a perda de energia com a flexão dos 
mesmos.



Transporte manual de cargas

 Trabalhar em equipe - O trabalho em equipe deve 
ser usado quando a carga for excessiva para uma ser usado quando a carga for excessiva para uma 
só pessoa.  Assim se evitam lesões no trabalhador 
ou danos à carga.  Para casos mais complexos, 
envolvendo o trabalho de diversas pessoas, deverá 
haver um deles apenas para orientar e coordenar 
os esforços dos demais, principalmente quando há os esforços dos demais, principalmente quando há 
obstáculos na trajetória da carga.



Transporte manual de cargas
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Recomendações



Transporte manual de cargas



Transporte manual de cargas



Equipamentos



Equipamentos


