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Resumo  

 

Objetivou-se com o artigo analisar os instrumentos utilizados para a avaliação do risco da 

ocorrência de DORT/ LER frente aos distúrbios osteomusculares, esclarecendo a importância da 

sua aplicabilidade na detecção das mesmas. A qualidade de vida da saúde do trabalhador nas 

organizações depende do seu desempenho na área de ergonomia, sendo uma forma de análise deste 

os instrumentos de avaliação de riscos ergonômicos. O processo de seleção dos métodos para 

avaliação do risco de LER/DORT é complexo, mas fundamental para a gestão do risco. A 

metodologia utilizada fora a revisão integrativa, por meio da busca de dados em bases indexadas 

on-line, entre os anos de 2007 a 2017. Pode-se concluir que seleção e a utilização destes métodos, 

se corretamente utilizados por especialistas em Ergonomia ou indivíduos com formação em análise 

do trabalho na perspectiva ergonômica, podem ser úteis e apresentar contributos válidos, quer no 

processo de avaliação do risco, quer na gestão integrada desse mesmo risco. 

Palavras-chave: Ergonomia. Métodos posturais. Avaliação ergonômica. Métodos de avaliação de 

risco. LER/DORT; Lesões Musculoesqueléticas Ligadas ao Trabalho. 

 

 

1. Introdução. 

Nos últimos anos, notou-se um aumento na prevalência das Lesões por Esforço Repetitivo e 

Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (LER/DORT), onde tais mudanças correram 

devido às modificações nos processos de trabalho, já que estas têm sido caracterizadas por uma 

organização de estabelecimento de metas e miorprodutividade, excluindo as características 

psicofisiológicas e sociais dos trabalhadores.
1 

A Ergonomia visa à prevenção e minimização dos riscos das atividades laborais, na busca da 

manutenção da integridade física e mental, promovendo a qualidade de vida dos coloboradores, 

reduzindoas lesões e afastamentos do ambiente de trabalho.
2
 O D.O.R.T. são atualmente encarados 

como um sério problema de saúde pública, e tido como a nova epidemia do século.
3
  

_____________________________________________________________ 

1Fisioterapeuta, Pós-Graduada em Fisioterapia Intensiva. 

2Fisioterapeuta, Pós-Graduado em Cardiorespiratória. 
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Dessa forma, pode-se considerar que a Ginástica Laboral apresenta-se como um campo de 

prática de fundamental importância, pois atua como uma medida preventiva e terapêutica, 

contribuindo para o alcance da redução dos índices dos D.O.R.T. nos ambientes de trabalho, 

promovendo a saúde do trabalhador e, como consequência desta, trazendo importantes benefícios 

para as empresas.
2 

Os autores pesquisados, ressaltam que torna-se cada vez mais importante, programas de 

saúde ocupacional que visem a eliminação ou a redução dos riscos a que os funcionários estão 

expostos em seu ambiente de trabalho, com atitudes que se antecipam à situações de risco de 

acidentes, doenças ocupacionais, danos materiais ou ambientais, visando a redução de custos e 

melhoria das condições de trabalho dos trabalhadores.
4 

A incapacidade laborativa no Brasil é denominada deficiência e limitação, sendo comumente 

denominado de invalidez, termo que é aplicado a todo aquele que é considerado incapaz e 

insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.
5 

Já que a produção do profissional está ligada diretamente com suas condições de 

desenvolvimento do seu trabalho, é de suma importância que os postos de trabalho ajustam-se 

corretamente na prevenção da LER/DORT, assim como do absenteísmo, baixa produção, entre 

outros, fatores que prejudicam tanto os funcionários quanto os empresários. Assim, a ergonomia 

auxilia no desenvolvimento de postos de trabalho que contribuam para reduzir as exigências 

biomecânicas e cognitivas do operador, possibilitando a adoção de uma postura mais adequada.
6 

É de extrema importância discutir a temática, visto que uma das consequências mais 

frequentes das LER/DORT pode ser o afastamento do trabalho, incluindo alterações na realização 

das atividades cotidianas, resultando em prejuízos financeiros significativos, despesas médicas, 

além de consequências à sociedade. Antes do exposto, objetiva-se com o estudo analisar os 

instrumentos utilizados para a avaliação do risco da ocorrência de DORT/ LER frente aos distúrbios 

osteomusculares, esclarecendo a importância da sua aplicabilidade na detecção das mesmas.   

 

2. Fundamentação Teórica 

A Ergonomia física trata-se das demonstrações do corpo humano mediante as cargas física e 

psicológica, relacionada ao uso de materiais, bem como a composição física das estações 

detrabalho, ações de trabalho, de repetição, vibração, força e postura estática, relacionada com as 

lesões musculoesqueléticas.
2
 Em 2004, o Ministério da Saúde publicou por meio da Portaria 

777/04, a diretriz de notificação compulsória vários agravos à saúde relacionados ao trabalho, onde 

nestes estão inclusos, as LER/DORT.
7 

A Instrução Normativa nº. 98 do Ministério da Previdência Social define LER/DORT como 

uma síndrome que pode ou não estar relacionada ao trabalho, caracterizada pela ocorrência de 
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vários sintomas concomitantes ou não, tais comodores musculares, lombares, no ombro, punho, 

região cervical e membros superiores, parestesia, sensação de peso e fadiga, de aparecimentos 

insidiosos, mais comumente originados por trauma acumulativo. Não apresentam sintomas 

específicos, entretanto possuem inúmeros quadros sintomáticos e síndromes, alguns difusos e outros 

bem delimitados anatômica e/ou fisiopatologicamente. Sua etiologia pode ter sua gênese associada 

a outros fatores como esporte, postura fora do trabalho, traumas prévios, repouso e fatores 

psicossociais.
8 

Com isso, para avaliação das queixas destes distúrbios, precisa-se entender seu conceito. Os 

distúrbios osteomusculares descrevem-se como doenças de característica inflamatória, atingindo os 

tecidos moles, como músculo, ligamentos, cápsulas articulares e aponeuroses, e manifestão-se em 

mialgias em geral, lombalgias, fibromialgias, cervicalgias, sinovites, tendinites, tenossivonites, 

epicondilites, principalmente, gerando dor, perda de força, formigamentos, fadigas e edema, 

afetando os aspectos cotidianos e a diminuição do rendimento no trabalho. Inicialmente, repousos 

noturnos e nos finais de semana solucionam a questão, porém como tempo as dores tornam-se mais 

intensas, chegando a evoluir para um estágio de incapacidade.
9 

As doenças ocupacionais acometem homens e mulheres, inclusive adolescentes, em plena 

fase produtiva da vida, tendo como possíveis causas a organização do trabalho, fatores ergonômicos 

e psicológicos. Muitas vezes o ambiente de trabalho apresenta desorganização, design inespecífico, 

exige execução de tarefas repetitivas, inovações tecnológicas da reestruturação produtiva, associado 

aos fatores psicológicos tais como: pressões internas e dificuldades de relacionamentos.
4 

As enfermidades mais encontradas referentes a esses são as tendinites, tenossinovites e 

epicondilites, comprometendo mundialmente milhares de trabalhadores, onde múltiplos fatores 

envolvem a etiologia, onde fora criado um consenso para avaliação biopsicossocial, para poder 

detectar a forma mais adequada de tratar esta questão.
10 

Existem diversos procedimentos de avaliação da exposição aos fatores de risco de 

LER/DORT, na qual podemos mencionar as listas de verificação que permitem evidenciar sintomas 

e a sua relação com a profissão exercida ou com o título profissional, por meio de questionários 

autopreenchidos pelos colaboradores; listas de verificação para a identificação da presença (ou 

ausência) de fatores de risco, tais como os filtros da OSHA e da HSE. Outros métodos são os 

observacionais, tais como os aplicados nos locais de trabalho (Occupational Repetitive Actions 

Cheklist – OCRA, o RapidUpperLimbAssessment, o Strain Index – SI e o HandActivityLevel – 

HAL); aplicados através de registros de vídeo (HARBO, TRACK); o método de sistemas 

instrumentais, utilizando de forma sincronizada registros devídeo, eletromiografia, 

eletrogoniometria, pressurometria, entre outros.
11 
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É descrito no Protocolo de Investigação, Diagnóstico, Tratamento e Prevenção de Lesão por 

Esforços Repetitivos/Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho da Secretaria de 

Políticas de Saúde do MS, que não há uma causa determinante e individual para que as LER/DORT 

ocorram. Prevenir a sua ocorrência está relacionado de forma direta à NR 17.
12 

Analisar ergonômicamente os postos de trabalho é estudar as interações entre homem, 

máquina e ambiente, sendo a postura é um fator vital, existindo diversos procedimentos de 

avaliação da exposição aos fatores de risco, tais como o Método OWAS 

(OvakoWorkingPostureAnalysing System), um sistema de registro através da análise fotográfica 

das posturas, melhorarianos métodos de trabalho durante a realização das atividades. Assim como o 

Método REBA (RapidEntireBodyAssessment), que analisa de forma conjunta as posições tomadas 

pelo corpo humano, realizando a relação entre os fatores como carga, força de manuseio e atividade 

muscular, o que permite a avaliação das posições estáticas e dinâmicas.
4,9 

O método OCRA checklist é baseado na Norma Europeia (EN) 1005-5, voltado à avaliação 

do risco de LER/DORT ao nível dos membros superiores em situações de trabalho repetitivo. O 

método OCRA checklist é uma simplificação do método OCRA index, realizando uma íntegra 

avaliação dos principais fatores de risco de LER/DORT (repetitividade, força, postura, ausência de 

períodos de recuperação e fatores adicionais) utilizando os métodos simplificados de 

quantificação.
11 

Já o método RULA (RapidUpperLimbAssessment), trata-se de um sistema que avalia os 

membros superiores, relacionando com o esforço muscular e a carga externa a que o corpo está 

submetido para avaliação a fatores de risco.
12 

O Questionário Nórdico de Sintomas Osteomusculares QNSO, fora traduzido e adaptado 

para o indioma brasileiro, permitindo a avaliação dos sintomas de DORT pareado a morbidade 

osteomuscular, variáveis demográficas, ocupacionais e os hábitos pessoais, sendo de simples 

aplicabilidade e validada no Brasil.
9 

Através do Diagrama de Corpo composto pela “Escala de avaliação de desconforto 

corporal” e “Problemas Musculoesqueléticos”, analisa-se as regiões do corpo que os profissionais 

sentem dores (maiores incidências de sintomas osteomusculares). Já o do Método Rula, observará a 

analisará os movimentos dos membros superiores, notando assim as atividades que mais oferecem 

riscos de lesões osteomusculares e o nível de ação necessária para cada atividade
6
, com um 

checklistanalisando as características ergonômicas, sendo sobrecarga física, a repetitividade a 

postura no trabalho, força com as mãos e organização no trabalho.  
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3. Metodologia 

Para o desenvolvimento do artigo, realizou-se uma revisão integrativa, pesquisando através 

de publicações na área da saúde, em destaque em sites de pesquisas acadêmicas.  

Os descritores utilizados para a pesquisa foram: Ergonomia. Métodos posturais. Avaliação 

ergonômica. Métodos de avaliação de risco. LER/DORT; Lesões Musculoesqueléticas Ligadas ao 

Trabalho. 

Para os critérios de inclusão, verificou-se artigos disponíveis na íntegra em língua 

portuguesa, com descrições das avaliações de risco para DORT/LER, publicadas nos últimos 10 

anos, entre os anos de 2007 a 2017, durante o período de fevereiro de 2017 a maio do mesmo ano.  

Após a busca e posterior identificação dos artigos, analisou-se os mesmos na íntegra, 

identificando quais seriam inclusos na pesquisa.  

Como critérios de exlusão, utilizou-se: retirar artigos anteriores ao ano de 2007, que 

descrevessem outras patologias além das mencionadas acima. 78 artigos foram analisados e 

avaliados, mas somente 11 destes foram pautados para a descrição do artigo e discutidos. 

 

4. Resultados e Discussão 

4.1 Resultados  

Após a análise da bibliografia potencial, realizou-se uma revisão dos artigos selecionados, 

fazendo a identificação do período das publicações, autores, revistas científicas, título da obra e 

resultados (Tabela 1). 

 

TABULAÇÃO DE ARTIGOS UTILIZADOS PARA A DISCUSSÃO 

ANO AUTORES  TÍTULO INTERVENÇÃO/ CONCLUSÃO 

2011 Alcantara 

MA, Nunes 

GS, Ferreira 

BCMS. 

Distúrbios 

osteomusculares 

relacionados ao 

trabalho: o perfil dos 

trabalhadores em 

benefício 

previdenciário em 

Diamantina (MG, 

Brasil). 

Sugere-se assim implementar 

políticas de cunho preventivo, 

promovendo e reabilitando a saúde 

desta população estudando, para que 

se conheça o perfil do trabalhador 

afastado por DORT. 

2007. Barbosa 

MSA, Santos 

RM, Trezza 

MCSF. 

 

A vida do 

trabalhador antes e 

após a Lesão por 

Esforço Repetitivo 

(LER) e Doença 

Osteomuscular 

Relacionada ao 

Trabalho (DORT). 

A prática da ginástica laboral previne 

a LER/DORT após o estudo 

específico, identificando os 

trabalhadores acometidos pela 

referida doença. 

2009 Brioschi ML, O uso da termografia A termometria cutânea por 
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Cherem AJ, 

Ruiz RC, 

Sardá Júnior 

JJ, Silva 

FMRM. 

infravermelha na 

avaliação do retorno 

ao trabalho em 

programa de 

reabilitação 

ampliado (PRA). 

termografia infravermelha 

demonstrou-se como método 

complementar útil e objetivo no 

apoio a avaliação pericial para 

definição de capacidade ou 

incapacidade para o trabalho, em 

pacientes com lesões por esforços 

repetitivos/distúrbios 

osteomusculares relacionados ao 

trabalho.  

2017 Gomes et al.  Avaliação 

ergonômica do 

trabalhador na 

construção civil: 

riscos minimizados 

por regulamentação 

e ginástica laboral 

A ergonomia e os instrumentos de 

análise se fazem necessárias para a 

preservação da saúde integral do 

trabalhador, melhorando a qualidade 

do trabalho, corrigindo e 

influenciando na qualidade de vida 

do colaborador. 

2017 Lourenção 

LG, Sanches 

NF, Todesco 

TN et al. 

Queixas de 

distúrbios 

osteomusculares em 

aprimorandos e 

aperfeiçoandos 

atuantes em um 

hospital de ensino. 

Os dados obtidos pelo Questionário 

Nórdico de Sintomas 

Osteomusculares demonstraram que 

os enfermeiros e fisioterapeutas 

foram os profissionais com mais 

queixas de distúrbios 

osteomusculares, destacando-se os 

agravos nas regiões vertebrais e 

membros inferiores. 

2011 Másculo; 

Vidal, M. 

C.(Org.). 

Ergonomia: trabalho 

adequado e eficiente 

O método RULA avalia os membros 

superiores, facilitando o diagnóstico 

das LER/DORT.  

2009 Neves RF, 

Nunes MO. 

Incapacidade, 

cotidiano e 

subjetividade: a 

narrativa de 

trabalhadores com 

LER/DORT. 

A incapacidade se manifesta 

precocemente na percepção de 

ineficiência do trabalhador no 

processo produtivo, diagnosticada 

através dos instrumentos de análise 

voltado ao diagnóstico de LER/ 

DORT. 

2016 Pandolphi 

JLA, Costa 

ICC. 

Análise das ler/dort 

notificadas no estado 

do rio grande do 

norte de 2010 a 2014 

Necessita-se da implementação de 

estratégias de proteção aos 

trabalhadores por parte das empresas, 

identificando os grupos de risco de 

LER/ DORT. 

2007 Santos AF, 

Oda JY, 

Nunes APM, 

Gonçalves L, 

Garnés FLS.  

Benefícios da 

ginástica laboral na 

prevenção dos 

distúrbios 

osteomusculares 

relacionados ao 

trabalho. 

A ginástica laboral proporciona uma 

melhora na qualidade da realização 

do trabalho, no bem estar físico e 

mental do trabalhador, aumentando 

sua performance, motivação e 

produtividade. 

2010 Serranheira, 

Uva. 

LER/DORT: que 

métodos de 

avaliação do risco? 

Após a aplicabilidade do método 

OCRA checklist e nas situações em 

que se reconfirmou a presença de 

risco, aplicaram-se três outros 



8 
 

métodos: RULA, SI e HAL; indicou-

se a necessidade de uma seleção do 

método de avaliação do risco de 

LER/DORT adequada a cada 

situação (real) de trabalho, baseada 

no maior conhecimento dos métodos. 

2017 Souza et al.  

 

Análise ergonômica 

dos movimentos e 

posturas dos 

operadores de 

checkout em um 

supermercado 

localizado na cidade 

de Cataguases, 

Minas Gerais. 

Realização de modificações no posto 

de trabalho, cumprindo a NR 17, 

minimizando os riscos de 

LER/DORT, incluindo a implantação 

da ginástica laboral. 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

4.2 Discussão 

As LER/DORT são consideradas mais que um tipo de distúrbio mecânico, visto que o ser 

humano, de forma holística, vão além de suas estruturas musculares e esqueléticas, que ações e 

reações de movimento e força em sua rotina diária de trabalho. Gomes et al. (2017)
2
 explica que as 

mesmas são um grupo de patologias crescentes nas relações trabalhistas, destacando que os 

colaboradores obtém pouco diagnóstico, salientando na promoção de prevenção a melhor estratégia 

para as intercorrências futuras. 

Souza et al. (2017)
6
 explica que a postura adotada por cada profissional na sua rotina de 

trabalho determina o nível de risco, que possua vez agravam-se por sua repetitividade, bem como 

posturas mantidas por longo período de tempo, aplicando força, culminando nos principais riscos 

para complicações de LER/DORT, atingindo principalmente os punhos/mãos, tronco e pernas. 

Analisando estes aspectos, pode-se aplicar os métodos de avaliação de risco OWAS, REBA e 

RULA, verificando o comportamento ergonômico dos funcionários.  

O método OCRA descreve-se por uma ação técnica, identificada como a mais relevante 

variável característica para os movimentos repetitivos dos membros superiores, transformada em 

fatores quantificados pela frequência relativa numa determinada unidade de tempo. Na prática, os 

fatores de risco a avaliar com o método OCRA checklist são: (1) Tempo de recuperação obtido 

considerando todo o turno e a sequência efetiva da tarefa repetitiva, os períodos de recuperação, 

qualquer período de trabalho não repetitivo e, para, além disso, considerando as proporções de 

tempo de recuperação, tempos de paragem de almoço, em função do tempo de trabalho; (2) 

Frequência da ação; (3) Força; (4) Fator postura; (5) Fatores adicionais. Com isso, a soma dos 

resultados encontrados em cada um dos fatores de risco referidos possibilita obter o score final 

OCRA do membro superior avaliado, conforme Serranheira, Uva (2010)
11

.  
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Lourenção et al. (2017)
9
, já descreve que a primeira parte do QNSO tras incluso desde os 

dados demográficos (gênero, idade, escolaridade, especialidade, tempo de profissão, outras 

atividades profissionais, regularidade de atividade física), bem como as outras atividades realizadas 

no dia a dia durante os últimos 12 meses do indivíduo. Sua primeira possui uma figura humana com 

divisões em nove regiões anatômicas: cervical, ombros, braços, cotovelos, antebraço, 

punhos/mãos/dedos, região dorsal, região lombar, quadril/membros inferiores. O colaborador 

realizará a identificação neste mapa corporal, onde é a ocorrência da dor, desconforto ou dormência 

nas regiões indicadas durante os últimos 12 meses. Para as regiões sintomáticas, o participante 

indicará se os sintomas estão ou não relacionados ao trabalho que realiza. Na prática profissional 

exercida nos moldes de aperfeiçoamento e aprimoramento apresenta fatores de risco para agravos 

ósteo-músculo-articulares através do questionário QNSO. 

Gomes et al. (2017)
2
 enfatiza que as condições ergonômicas passam a ser inadequadas a 

partir do momento em que o trabalho a ser realizado discorda com o corpo do colaborador e/ou de 

sua capacidade de trabalho, destacando que as condições podem causar desconforto, fadiga, lesões e 

doenças. 

 

 

5. Conclusão 

Com o presente estudo, é perceptível, por meio do número de publicações abordadas, que as 

condições de trabalho de organização, práticos e psicológicos têm interferência no processo de 

construção geral de uma empresa, o colaborador, em qualquer área desempenhará o seu trabalho de 

forma satisfatória em seu serviço, desde que esteja sadio. Este só pode ser efetivo quando baseada 

num correto diagnóstico das situações de risco e, em situação real detrabalho, predominantemente 

realizado com a aplicação destes métodos.  

Os instrumentos de análise demonstram que através da sua aplicabilidade, o planejamento e 

replanejamento da situação de trabalho que envolve o ambiente físico e as atividades realizadas são 

essenciais, demonstrando medidas de gestão do risco após a aplicabilidade dos instrumentos de 

análise. Após a análise, conclui-se que tanto a termometria cutânea por termografia infravermelha, 

assim como o método RULA, o método OCRA checklist e RULA demonstraram-se utéis para a 

avaliação do risco e diagnóstico de LER/DORT. Destaca-se que o estudo contribuirá de forma 

enriquecedora para os profissionais atuantes, já que após a pesquisa notou-se uma escassez de 

publicações de estudos, bem como experimentais que garantam a qualidade e saúde do prestador de 

serviço. 

 

 



10 
 

6. Referências 

 

1. Brasil. Ministério da Saúde (BR). Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de 

Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador. Dor relacionada ao trabalho: lesões por 

esforços repetitivos (LER): distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT). ed. 

Brasília: Ministério da Saúde, 2012. 

 

2. Gomes DM, Silveira FGH, Horsth AA. Avaliação ergonômica do trabalhador na construção civil: 

riscos minimizados por regulamentação e ginástica laboral. Rev. Educ. Meio Amb. Saú. 2017; 7 

(1): 17-27.. 

 

3. Santos AF, Oda JY, Nunes APM, Gonçalves L, Garnés FLS. Benefícios da ginástica laboral na 

prevenção dos distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Arq. Ciênc. Saúde Unipar, 

Umuarama. 2007; 11 (2): 99-113. 

 

4. Barbosa MSA, Santos RM, Trezza MCSF. A vida do trabalhador antes e após a Lesão por 

Esforço Repetitivo (LER) e Doença Osteomuscular Relacionada ao Trabalho (DORT). Rev. bras. 

enferm. 2007; 60 (5): 491-496. 

 

5. Neves RF, Nunes MO. Incapacidade, cotidiano e subjetividade: a narrativa de trabalhadores com 

LER/DORT. Interface (Botucatu). 2009; 13 (30): 55-66. 

 

6. Souza JAC, Mazini Filho ML. Análise ergonômica dos movimentos e posturasdos operadores de 

checkout em um supermercadolocalizado na cidade de Cataguases, Minas Gerais. Gest. Prod. 2017;  

24 (1): 123-135. 

 

7. Pandolphi JLA, Costa ICC. Análise das ler/dort notificadas no estado do rio grande do norte de 

2010 a 2014. Revista Ciência Plural. 2016; 2 (3): 82-97.  

 

8. Alcantara MA, Nunes GS, Ferreira BCMS. Distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho: 

o perfil dos trabalhadores em benefício previdenciário em Diamantina (MG, Brasil). Ciênc. saúde 

coletiva. 2011, 16 (8): 3427-3436.  

 



11 
 

9. Lourenção LG, Sanches NF, Todesco TN et al. Queixas de distúrbios osteomusculares em 

aprimorandos e aperfeiçoandos atuantes em um hospital de ensino. Rev Enferm UFPE online. 2017; 

11(Supl. 1):383-92. 

 

10. Brioschi ML, Cherem AL, Ruiz RC, Sardá Júnior JJ, Silva FMRM. O uso da termografia 

infravermelha na avaliação do retorno ao trabalho em programa de reabilitação ampliado 

(PRA).Acta Fisiatr. 2009; 16 (2): 87-92. . 

 

11. Serranheira F, Uva AS. LER/DORT: que métodos de avaliação do risco? Rev. bras. Saúde ocup. 

2010; 35 (122): 314 – 326.  

 

12. Másculo FS, Vidal M. C.(org.) Ergonomia: trabalho adequado e eficiente. Rio de Janeiro: 

Elsevier, série campus ABEPRO, 2011. 

 

 

 

 

 

 


