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Resumo  

 

Objetivou-se com o artigo destacar a importância ergonômica da adequação de carrinhos de 

transporte e a prevenção de riscos para a saúde do trabalhador. A ergonomia é definida por diversos 

autores, como uma ciência que visa modificar os sistemas de trabalho para adequar as atividades 

neles existentes às características, habilidades e limitações dos trabalhadores, de modo a 

proporcionar um desempenho eficiente, confortável e seguro. Para a realização do artigo, utilizou-se 

como metodologia a revisão integrativa, buscando dados em bases acadêmicas indexadas on-line, 

publicadas nos últimos 13 anos. Assim, conclui-se que a análise ergonômica é um forte aliado das 

empresas e seus colaboradores, identificando os principais problemas de ambiência e posturais, e 

suas possíveis soluções, englobando por meio de métodos ergonômicos seus processos, reduzindo o 

custo das condições inadequadas de trabalho, devendo assim incentivar a melhoria e adequação de 

carrinhos de transporte visando melhorias no ambiente de trabalho e a saúde do trabalhador.  

Palavras-chave: Ergonomia; Segurança do Trabalho; Carrinhos de Transporte; Análise 

Ergonômica. 

 

1. Introdução 

Nas últimas décadas, para se manter no mercado comercial, as organizações tem visado a 

redução de custos fixos e variáveis em sua ambiência interna. Assim, uma das alternativas avaliadas 

e implantadas em ambientes produtivos de uma empresa, que estão voltadas ao respeito de ações 

que visamos à melhoria dos índices de produtividade, com redução da mão de obra empregada. Tais 

ações permeiam em melhorar as condições de trabalho, redução de riscos no ambiente e 

principalmente as condições ergonômicas benéficas no ambiente de trabalho, elevando a satisfação, 

segurança e a qualidade de vida do trabalhador.
1 

Os acidentes de trabalho ocorrem pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, 

acarretando em perturbação funcional ou lesão corporal ou que possa levar ao óbito, perda ou 

redução da capacidade laborativa, sendo esta perda temporária ou permanente.
2
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Dentre a população brasileira, cerca de 20% encontra-se afastada do trabalho, onde destes, 

um terço dos casos está relacionado à sua rotina trabalhista, havendo assim o crescimento atual do 

quantitativo de indivíduos que apresentam a incapacidade para o trabalho de forma temporária ou 

prolongada, correspondente às muitas condições de saúde, introduzindo um novo desafio para a 

saúde pública, ou seja, o investimento em prevenir a incapacidade dos colaboradores, favorecendo o 

retorno ao trabalho de forma segura e com saúde para os que puderem e quiserem permanecer 

ativos como trabalhadores.
3 

Dentre as atividades laborais, em destaque a carga e a descarga, assim como o transporte são 

situações clássicas e que não poupam o trabalhador do esforço físico intenso, bem como cerca de 

25% de todas as lesões que ocorrem estão diretamente relacionadas ao levantamento, ao transporte 

e ao deslocamento de materiais.
4,5 

A definição conforme o Conselho Executivo da Associação Internacional de Ergonomia 

(IEA), é de que a ergonomia "é a disciplina científica que trata de entender as interações em 

humanos e outros elementos de um sistema; é a profissão que aplica teoria, princípios, dados e 

métodos para projetar de modo a otimizar o bem-estar humano e a performance total do sistema".
6 

A análise ergonômica do trabalho (AET) possibilita identificar, diagnosticar e elaborar 

medidas para a resolução dos problemas ergonômicos que afetam a saúde e o desempenho do 

trabalho humano. Uma vez que existe um número frequente de trabalhadoresque se afastam do 

trabalho com problemas de saúde provenientes das atividades que exercem, faz-se necessário a 

implementação de estudos para redução ou eliminação das consequências negativas advindas da 

relação do homem com sua atividade laboral.
7 

Discutir sobre as consequências sofridas pelos trabalhadores em seus postos de trabalho, nas 

organizações, é um tema muito discutido nos últimos tempos, acarretando em uma série de 

inquietações e descoberta de patologias, onde a competitividade existente no mercado, 

impulsionada pelos avanços tecnológicos, determinam mudanças no mundo do trabalho, o que pode 

ser um fator gerador de estresse, doenças e problemas.
7 

Justifica-se a abordagem do tema mediante a sua relevância para a saúde ocupacional do 

tranalhador, visto a necessidade de destacar a importância da adequação de carrinhos de transporte, 

utilizando técnicas para amenizar os riscos do trabalho e aumentar o conforto dos trabalhadores.  

Assim, obteve-se como objetivo destacar a importância ergonômica da adequação de 

carrinhos de transporte e a prevenção de riscos para a saúde do trabalhador. 
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2. Fundamentação Teórica 

Sabe-se que o trabalho exerce papel fundamental nas condições de vida e saúde dos 

indivíduos, assim pode provocar desgastes, doenças e acidentes do trabalho. Quando ocorrem 

acidentes de trabalho, e por esse motivo o trabalhador necessite ser afastado do emprego, ou 

substituído, a empresa necessita de outro trabalhador que ocupe a função do mesmo, acarretando em 

perdas de recursos e tempo de produção.
8
  

Partindo de um pensamento prevencionista, este deveria ser definido como "qualquer 

ocorrência que interfere no andamento normal do trabalho" já que existem outros fatores envolvidos 

no acidente de trabalho, sendo este a produção, ferramentas, equipamentos, máquinas e o tempo que 

foi perdido por causa do acidente.
9 

Alguns outros fatores, como os mecânicos (manutenção inadequada de maquinários, 

utilização de ferramentas e equipamentos errados) podem ocasionar diversas consequências 

negativas. O ideal é que os próprios administrados e trabalhadores observem e tenham uma visão 

prevencionista, não só para que o acidente seja evitado, mas também para que o processo de 

produção não seja afetado pela quebra de uma máquina ou aparelho de transporte manual, por 

exemplo.
10 

Os pontos negativos a serem citados, além dos danos à saúde dos trabalhadores referentes 

aos riscos de acidentes é a redução da produção de uma empresa, causada por acidentes do trabalho, 

é bastante significativa, pois para a empresa acaba sendo uma fonte de gastos, tendo como por 

exemplo os atendimentos médicos, transportes dos pacientes, danos materiais etc., e por outro lado, 

acarreta o aumento do custo final dos produtos, tornando o produto mais difícil de ser adquirido 

pelo consumidor, sem um retorno financeiro para o fabricante.
11 

Com isso, a ergonomia trata de avaliar movimentos e adequar o posto de trabalho, para que 

tal movimento não gere condições ligadas às LER/DORT, visto que a dor musculoesquelética do 

pescoço, dorso e membros superiores, tem causas relacionadas à realização de atividades 

ocupacionais e às condições de trabalho. Uma das consequências do desenvolvimento as patologias 

indicadas é o absenteísmo (termo utilizado para conceituar ausências dos trabalhadores em 

processos produtivos), que pode contribuir significativamente para elevar os custos operacionais.
12 

Iida (2005, p. 148)
 13

 cita que: “a ergonomia é o estudo da adaptação do trabalho ao 

homem.” A AET é uma metodologia ergonômica desenvolvida com objetivo de aplicar os 

conhecimentos da ergonomia para analisar, diagnosticar e corrigir uma situação de trabalho real. A 

ergonomia é o estudo científico da relação entre o homem e seus meios, métodos e espaço de 

trabalho. Seu objetivo é elaborar, mediante a contribuição de diversas disciplinas científicas que a 

compõem, um corpo de conhecimentos que, dentro de uma perspectiva de aplicação, deve resultar 

numa melhor adaptação ao homem dos meios tecnológicos e dos ambientes de trabalho e de vida.
13 
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De modo formal, a análise ergonômica do trabalho é constituída por um conjunto 

estruturado e intercomplementar de análises situadas, de natureza global e sistemática, sobre os 

determinantes da atividade das pessoas numa organização.
14 

Voltado à adequação de carrinhos de transporte, a questão da capacidade de puxar ou 

empurrar o carrinho de uma forma semelhante precisa ser analisada. Para puxar ou empurrar, a 

força exercida não deve ultrapassar 200 N. Para movimentos com duração superior a um minuto, a 

força permitida cai para 100 N. Na prática isso significa que carrinhos com peso total superior a 700 

Kg, não devem ser movimentados manualmente. Naturalmente esse limite pode variar em função de 

alguns fatores.
15 

A análise ergonômica do trabalho é definida como “a metodologia da análise ergonômica de 

trabalho permite descrever de modo exaustivo as atividades dos operadores ou usuários, nas fases 

consideradas como críticas na utilização de um sistema técnico”. Por meio destas pode-se 

compreender a atividade dos trabalhadores, tais como, postura, esforços físicos, comunicação, como 

uma resposta pessoal a uma série de determinantes, algumas são relacionadas à empresa, como a 

organização formal do trabalho e outras relacionadas ao trabalhador, como por exemplo, as 

características pessoais, idade, experiências e outros.
16,17 

A NR17 tem estabelecido parâmetros que buscam permitir a adaptação das condições de 

trabalho que a empresa disponibiliza, juntamente com as características dos colaboradores, 

objetivando o oferecimento de mais segurança, conforto e melhora no desempenho das atividades, 

atendendo diversas necessidades do trabalhador, em diversos campos de atuação. Para cada 

problema ergonômico, exige-se soluções especificas, bem como carga de trabalho ou interação 

homem-empresa, somando ambas as partes.
18

 

A movimentação manual de cargas é caracterizada como qualquer sustentação ou transporte 

de peso, no que inclui levantar, baixar, puxar ou empurrar, executado diretamente pela força 

humana, o “transporte manual de cargas designa todo transporte no qual o peso da carga é 

suportado inteiramente por um só trabalhador, compreendendo o levantamento e a deposição da 

carga”. Assim, trata-se como uma das formas de trabalho mais antigas e comuns, sendo esta forma 

de esforço a responsável por um grande número de lesões e acidentes do trabalho. Estas lesões, em 

sua grande maioria, afetam a coluna vertebral, mas também podem causar outros males, como por 

exemplo a hérnia escrotal. 
19 
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3. Metodologia 

Para elaborar o presente artigo, utilizou-se uma revisão integrativa, com publicações em 

sites de pesquisas acadêmicas como SCIELO, BIREME, MEDLINE e que abordassem o tema 

pertinente, onde os descritores adotados para a pesquisa foram: Ergonomia; Segurança do Trabalho; 

Carrinhos de Transporte; Análise Ergonômica. 

Primeiramente, para atingir a proposta da pesquisa, o critério de inclusão foi selecionar 

artigos disponíveis na íntegra, em língua portuguesa, publicadas nos últimos 13 anos, entre os anos 

de 2004 a 2017 durante os meses de outubro, novembro e dezembro de ano de 2017. Para critérios 

de exlusão, traçou-se artigos publicados antes do ano de 2004 e em outros idiomas. 

Com isso, identificaram-se após a leitura e análise detalhada, 24 para a montagem do artigo 

e 5 destes para a análise e discussão.  

 

4. Resultados e Discussão 

4.1 Resultados  

Depois de realizar a análise dos artigos, a tabela abaixo descreve os artigos selecionados, 

conforme a autoria e ano de publicação, título da obra, interveção e conclusão (Tabela 1). 

 

 

ARTIGOS ANALISADOS 

AUTOR/ ANO 

DE 

PUBLICAÇÃO 

TÍTULO INTERVENÇÃO CONCLUSÃO 

Abreu et al 

(2007).
21 

Gestão de 

Unidades de 

Alimentação e 

Nutrição: um 

modo de fazer. 

A indicação do uso de carro 

de transporte está 

relacionada à prevenção de 

lesões musculares devido ao 

trabalho físico pesado e ao 

ritmo intenso havendo risco 

de comprometer a coluna no 

momento que a carga é 

excessiva ou é erguida de 

forma inadequada. 

São necessários 

realizar adequações 

nos carrinhos de 

transportes, de forma a 

contribuir para a 

melhoria da rotina 

diária e satisfação do 

trabalhador. 

Pizo; Menegon 

(2010).
22 

Análise 

ergonômica do 

trabalho e o 

reconhecimento 

científico do 

conhecimento 

gerado. 

Por meio dos instrumentos 

pode-se identificar e 

averiguar a realidade de 

uma possível classificação 

da análise ergonômica do 

trabalho. 

Pauta-se para o 

trabalhador e para a 

empresa a 

identificação dos 

problemas pertinentes 

e suas resoluções. 
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Ferreira (2011).
23 

 

A Ergonomia 

da Atividade 

pode Promover 

a Qualidade de 

Vida no 

Trabalho? 

Reflexões de 

Natureza 

Metodológica. 

A qualidade de vida no 

trabalho atenua ou remove 

as causas primeiras do mal-

estar que acomete os 

trabalhadores, voltada a 

organização, condições e 

relações socioprofissionais 

de trabalho. 

 

A ergonomia agraga-se 

a qualidade de vida no 

trabalho, preconizando 

para o ser humano a 

adaptação do trabalho. 

Magalhães et al 

(2016).
3 

Instrumentos de 

avaliação da 

incapacidade e 

funcionalidade 

de 

Trabalhadores 

com distúrbios 

musculoesquelé

ticos 

relacionados ao 

trabalho: 

análise das 

propostas 

existentes. 

A necessidade de se 

desenvolver de forma 

teórica e metodológica, 

instrumentos 

interdisciplinares 

empresariais é clara, na 

busca da adequação de 

melhorias de quipamentos 

de trabalho. 

Estes instrumentos 

passarão a fornecer a 

comunicação nas 

dimensões 

biopsicossociais 

direcionadas ao 

trabalhador. 

Martins et al. 

(2017).
7 

Análise 

ergonômica no 

transporte 

manual de 

cargas: um 

estudo de caso 

em uma 

empresa de 

produção de 

cimento. 

O elevado índice de 

absenteísmo na atividade 

está relacionado ao controle 

rígido de produtividade, 

excesso de levantamento e 

transporte manual de pesos 

e movimentos repetitivos de 

flexão do tronco. 

A análise ergonômica 

identificará, por meio 

de seus instrumentos, 

problemas posturais, 

direcionando a 

elaboração e adaptação 

de outros 

equipamentos para 

transporte de carga, na 

busca da prevenção de 

acidentes de trabalho. 

Fonte: Dados do pesquisador (2017). 

 

4.2 Discussão 

A utilização das medidas ergonômicas, quando corretas, pode resultar em melhorias nas 

condições do trabalho, além de diminuir riscos de acidentes, diminuir custos humanos, aumentar a 

produtividade, formar profissionais que sejam capazes de prevenir intercorrências e aperfeiçoar o 

sistema homem-máquina.
3,7 

Já de acordo com as análises ergonômicas, por diversas vezes o resultado demonstra a 

necessidade de mudanças de algumas posturas assumidas pelos colaboradores nos postos de 

trabalho, demandando ações de curto prazo, de posturas e adaptação de carrinhos de transporte para 

movimentação de cargas pelo colaborador, exigindo levantamento de peso, mudando imediatamente 
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a postura de trabalho, evitando assim futuros afastamentos e consequentemente prejuízos para o 

empregado e empregador.
22,23 

Análisar ergonomicamente o transporte manual e por carrinho de cargas é estabelecer um 

método que permita o revezamento das tarefas, de maneira a reduzir os efeitos de repetitividade, ou 

seja, intercalar a tarefa de carregamento com outras tarefas mais leves, com o objetivo de reduzir a 

carga de trabalho, evitando fadigas no trabalhador ao final do expediente.
7,21 

A utilização de equipamentos de movimentação, como os carrinhos de mão, ou outro tipo de 

carrinhos, devem ter pegas que se situem entre os ombros e a cintura do trabalhador. Ao adquirir 

este tipo de equipamentos o empregador deve assegurar-se que é o equipamento mais adequado à 

tarefa em questão, é que este cumpre com os requisitos estabelecidos nas Normas e Decretos-Lei 

vigentes face a esta temática. O empregador deve ainda certificar-se de que os equipamentos são 

bem conservados e alvo de manutenções periódicas.
23,7 

A Norma Regulamentadora 17 descreve que o transporte de carga não deve possuir peso que 

comprometa a saúde do trabalhador e este deve receber treinamento para exercer a atividade de 

forma segura durante a sua jornada de trabalho.
24 

A abordagem proposta pela ergônomia supera os desafios diários, possibilitando a 

contribuição para que as empresas visem o colaborador e sua qualidade de vida, transformando em 

sinônimo de vivências de bem-estar neste ambiente, de reconhecimento institucional e coletivo, 

com uma melhor perspectiva para o crescimento profissional e de respeito às características 

individuais, possibilitando diminuir o custo humano provocado para a tríade: trabalhador, empresa e 

sociedade.
3,7,21,22,23,24 

 

5. Conclusão 

Conclui-se que a ergonomia tem como um dos seus objetivos estudar formas para evitar que 

esses tipos de acidentes gerados por fatores adversos não ocorram dentro da jornada de trabalho, 

propiciando ao mesmo tempo a qualidade de vida, saúde e bem estar do trabalhador.  

Para uma empresa, aplicar os métodos ergonômicos é de suma importância, reduzindo o 

absenteísmo, aumentando à produtividade bem como a qualidade de vida, proporcionando um posto 

de trabalho melhor e também um ambiente saudavel ao trabalhador. 

Na busca de melhorias na qualidade do trabalho, deve-se de utilização padrões da NR17 nos 

equipamentos e programas que promovam a saúde do trabalhador, investindo assim em estudos e 

projetos ergonomicos para a melhoria de sua produção. 

Conforme o objetivo proposto e com base em toda a fundamentação, pesquisa e análise, 

descreve-se portanto que utilizar instrumentos de análise ergonômica nas empresas é de fato um 

fator determinante no bom andamento dos processos de trabalho, e que ao longo do tempo, se 
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tornando cada vez mais presente e necessário, não somente nas atividades corriqueiras 

organizacionais, mas em todo o conjunto de procedimentos diários. 
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