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RESUMO

O objetivo deste trabalho é analisar a Ergonomia e sua ingerência no trabalho

de modo a promover uma intervenção ergonômica adequada, para proporcionar um

máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. Analisa também as formas de

transformação das condições de trabalho e a metodologia a ser utilizada para resolução dos

problemas advindos da falta de conhecimento sobre o assunto.

A causa presumida dos distúrbios relacionados ao trabalho se dá pelo

desconhecimento das normas ergonômicas e de sua aplicação à Câmara dos Deputados.

Fatores referentes à organização do trabalho tais como a inflexibilidade e alta

intensidade do ritmo de trabalho, execução de grande quantidade de movimentos

repetitivos em grande velocidade, sobrecarga de determinados grupos musculares, ausência

de controle sobre o modo e ritmo de trabalho, ausência de pausas, exigência de

produtividade, uso de mobiliário e equipamentos desconfortáveis são apontados como

responsáveis pelo aumento dos casos de distúrbios relacionados ao trabalho. Na Câmara

dos Deputados e, em especial no Departamento de Taquigrafia, Revisão e Redação e no

Centro de Documentação e Informação os métodos de trabalho são desenvolvidos de forma

desconfortáveis, visto as condições difíceis de execução das tarefas, por absoluto

desconhecimento das normas ergonômicas.
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1 INTRODUÇÃO

O grande número de acidentes e problemas de saúde que vem acometendo a

população de trabalhadores de modo geral é causado pela falta de condições de trabalho e

sobretudo pela falta de conhecimento das metodologias adequadas para analisar as diversas

modalidades de trabalho de modo a adequar o trabalho ao homem, assim promovendo a

diminuição do chamado “sofrimento” provocado pelo trabalho.

A Ergonomia surgiu nos anos 40 de forma a operar mudanças transformadoras

nas relações homem-trabalho. Hoje ela difundiu-se em praticamente todos os países do

mundo. Existem muitas instituições de ensino e pesquisa atuando na área e anualmente se

realizam muitos eventos de caráter nacional ou internacional para a apresentação e a

discussão dos resultados das pesquisas. Essas pesquisas deverão continuar, pois muitas

perguntas ainda não têm respostas ou tem somente respostas parciais. Contudo, o acervo de

conhecimentos já disponíveis em Ergonomia, se fossem dominados e aplicados pela

sociedade, certamente daria uma contribuição importante para reduzir o sofrimento dos

trabalhadores e melhorar a produtividade e as condições de vida em geral (IIDA, 1989).

O estudo aprofundado da Ergonomia no Brasil é relativamente recente,

comparado com outros países.

A obra De Morbis Artificum Diatriba – As Doenças dos Trabalhadores,

publicada por (RAMAZZINI, op. cit.: 1978), já citava as patologias que acometem os

trabalhadores em mais de cinqüenta ocupações. Ramazzini foi um dos primeiros estudiosos

a correlacionar as doenças ocupacionais com a atividade laborativa tais como a doença dos
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mineiros, químicos, pintores, padeiros, farmacêuticos, joalheiros, pedreiros, lavadeiras,

atletas entre outros, enfatizando a necessidade de os problemas ambientais e ocupacionais

serem vistos de forma integrada.

As doenças ocupacionais sofreram modificações no perfil epidemiológico ao

longo do tempo em conformidade com o desenvolvimento dos meios de produção. A partir

da Revolução Industrial foi exigida uma rápida e progressiva adaptação por parte do

trabalhador às novas máquinas e equipamentos, ocasionando doenças decorrentes da

exposição a agentes químicos e biológicos, doenças do sistema osteomuscular

ligamentoso, dentre outras.

A tecnologia nas condições de trabalho está baseada nas ciências biológicas

humanas: anatomia, fisiologia e psicologia (SINGLETON, 1972). Em geral, a anatomia se

preocupa com a estrutura do corpo (o tamanho e o modo como é constituído): a fisiologia

se preocupa com a função do corpo (os processos biológicos que o mantêm funcionando) e

a psicologia que se preocupa com o comportamento (as respostas adaptáveis do organismo

ao seu ambiente). As fronteiras entre estas disciplinas não são rígidas: por exemplo,

anatomia funcional que é aquela parte da anatomia geral de principal interesse em

Ergonomia, pode confundir-se com a fisiologia.

Discutir os modelos, métodos e técnicas adequadas para melhoria das

condições de trabalho é o objetivo da Ergonomia, tendo como foco principal as

transformações sócio-econômicas e, principalmente tecnológicas que ocorreram no mundo

do trabalho a partir da segunda metade do século XIX (ABRAHÃO, 1993).

Transformar o trabalho constitui a primeira finalidade da Ergonomia e, para

tanto, ela utiliza um conjunto de conhecimentos científicos relativos ao homem (ciências

humanas) e à mecânica, necessários para a concepção de ferramentas, máquinas e
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dispositivos que possam ser utilizados com o máximo conforto, segurança e eficácia

(WISNER, 1987).
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2 MODELO METODOLÓGICO

A Ergonomia tem encontrado dificuldades em diferentes níveis, sobretudo no

aspecto metodológico, onde coexistem abordagens baseadas em pressupostos e linhas de

intervenção diferenciadas. Os pressupostos fundamentais são: o caráter interdisciplinar da

Ergonomia enquanto área do conhecimento científico, a atividade real e a participação dos

sujeitos na mudança das condições de trabalho.

Para melhor compreensão, é preciso analisar num aspecto mais amplo, a

questão das condições de trabalho. Abordar aspectos relacionados com a qualidade de vida

no trabalho, entendendo as condições de trabalho como determinantes tanto para a saúde

quanto para a doença. O trabalho não é, necessariamente, um fator que leve as pessoas a

adoecer; ele pode também constituir uma forma de saúde, um dos elementos que

favorecem a saúde, e para isso temos de ter as condições adequadas ou apropriadas de

trabalho.

Assim, qual o objetivo central da Ergonomia?

Durante muito tempo a preocupação era adaptar o homem ao trabalho, e essa

preocupação foi objeto de inúmeros capítulos na literatura. A abordagem da Ergonomia

vem mudar isto. Nesse sentido, o objetivo do estudo da Ergonomia passa necessariamente

por essa relação: homem X condições de trabalho. Assim há três objetivos ou eixos

norteadores do trabalho sob o prisma da Ergonomia:

Primeiro, o bem-estar das pessoas: entendido o bem-estar num aspecto bem

amplo;
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Segundo, a segurança: tanto a segurança dos homens quanto a segurança dos

equipamentos;

Terceiro, a produtividade: às vezes as pessoas falam em eficácia e eficiência,

que, em última análise traduz em aumento de produtividade.

Analisar a seguir o escopo da Ergonomia nas diversas modalidades de trabalho,

as relações entre condições de trabalho e análise do mesmo e por fim analisar as ações

ergonômicas sobre as condições do trabalho.
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3 ERGONOMIA E MODALIDADES DE TRABALHO

A tecnologia evolui a velocidades cada vez maiores, enquanto nós,

trabalhadores, seres humanos que somos evoluímos lentamente: precisamos de milhões de

anos para evoluir. E daí vem o problema: a tecnologia, de um lado, evolui rapidamente, e

nós, de outro, não conseguimos acompanhar essa evolução com igual rapidez. Atualmente,

em alguns setores, em quinze anos há uma geração completa de novas tecnologias.

Algumas máquinas da área de informática, por exemplo, ficam obsoletas em seis meses.

Até a Segunda Guerra Mundial, a tecnologia ficava de um lado e os operadores

de outro, trabalhando separadamente. Durante a Segunda Guerra, a Força Aérea Real

Inglesa constatou que, em vinte e dois meses tinha havido 440 acidentes aéreos devido a

uma causa muito simples. Os pilotos confundiam os botões que deviam ser acionados com

rapidez. Como esses artefatos de guerra eram projetados por engenheiros, preocupados

mais com produção que operação, todos os botões de comando eram iguais, mais fáceis de

fabricar. Mas, em momentos de perigo, em que as decisões tinham de ser tomadas

rapidamente, vários instrumentos precisavam ser manipulados ao mesmo tempo sem

contato visual. Ás vezes, o piloto estava olhando para um instrumento do painel e, ao

mesmo tempo, acionando outros botões de comando. Os quatrocentos e quarenta acidentes

ocorreram por que eram confundidos o botão do flap (parte móvel da asa que faz o avião

subir ou descer) com o botão para acionar o trem de pouso.

Ainda durante a Segunda Guerra, foram convocados médicos, fisiologistas e

psicólogos que entendiam do comportamento humano para trabalhar juntamente com os
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engenheiros. Uma das modificações feitas, no caso acima, foi dar forma redonda ao botão

para acionar o trem de pouso (em forma de pneu e feito de borracha), enquanto o botão

para acionar o flap passou a ter a forma aerodinâmica de uma asa de avião, feita de

alumínio. O simples contato manual já era suficiente para distinguir os botões, ou seja, o

próprio instrumento indicava ao piloto o que estava sendo acionado. Assim, também outros

instrumentos foram substituídos para permitir uma diferenciação tátil entre eles.

Finda a Segunda Guerra, em 1948, esse pessoal que havia trabalhado junto de

forma emergencial foi convocado pelo governo inglês. Eles achavam que se a estratégia

tinha dado tanto resultado em situação emergencial certamente iria beneficiar também os

trabalhadores civis pós-guerra.

Algumas modificações que surtirão o efeito desejado pela Ergonomia:

O cabo curto de uma vassoura obriga a pessoa a manter uma postura muito

cansativa, pois a coluna vertebral fica curvada para manipular a vassoura. Aumentar o cabo

tornará a postura muito melhor. Quanta gente no campo trabalha com enxadas! A enxada é

um instrumento extremamente fatigante e a providência do exemplo acima pode ser

adotado.

No trabalho de escritório, a postura ideal de um trabalhador é aquela em que a

distância da coxa ao chão seja correta, permitindo que o pé se apoie no solo para evitar

cãibras e estrangulamento da circulação (IIDA, 1998).

Essas são situações corriqueiras em que a conscientização da própria pessoa

que executa o trabalho é suficiente para corrigir muitos problemas.
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4 RELAÇÕES ENTRE CONDIÇÕES DE TRABALHO E ANÁLISE DO
TRABALHO

Condições de trabalho ou qualidade de vida no trabalho é um tema que ao ser

discutido dentro do contexto organizacional em geral; é abordado visando a modificação

de hábitos nocivos com o auxílio/incentivo da organização. Este enfoque sozinho,

entretanto, deixa a desejar, na medida em que não consegue dar conta da complexidade do

problema e nem tampouco permite uma atuação adequada e resolutiva, seja para a

organização, seja para o trabalhador. Isto decorre do fato de que nem tudo o que diz

respeito à qualidade de vida no trabalho depende exclusivamente da vontade ou ação

unilateral do trabalhador.

O termo qualidade de vida no trabalho, na sua origem, está associado ao

Tavistock Institute of Human Relations de Londres. Há pouco mais de 40 anos, um grupo

de pesquisadores ingleses, incluindo psicólogos, psiquiatras, sociólogos, antropólogos,

engenheiros, entre outros, tomou contato com experiências que indicavam ser possível

organizar o trabalho de forma diversa do modelo taylorista/fordista (onde a redução do

trabalho físico era a principal meta).

Esta maneira alternativa privilegiava o conteúdo do trabalho, buscando

compreender as questões sociais, psicológicas e organizacionais na situação de trabalho,

juntamente com as questões tecnológicas. Geralmente, o planejamento de sistemas

produtivos enfatiza a escolha do sistema técnico (máquinas e instalações). Tal escolha

baseia-se em fatores econômicos explícitos e pressupostos humanos e sociais implícitos. A

visão do homem, que normalmente embasa este determinismo tecnológico, situa a pessoa
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como extensão não confiável da máquina, cujas atividades devem ser planejadas e

controladas ao máximo, por ser imprevisível e desprovida de conhecimento e iniciativa,

desempenhando funções que são eventos desconectados do resto de sua vida. Como

conseqüência da subordinação do sistema social ao sistema técnico e da decorrente

inadequação desta forma de organização à condição humana, o próprio desempenho no

trabalho é prejudicado: diminuem a produtividade e a qualidade, aumentam as taxas de

absenteísmo e rotatividade, aparecem conflitos interpessoais e intergrupais, surgem

distúrbios psicossomáticos (sofrimento no trabalho).

O enfoque sociotécnico ao contrário, prevê que os aspectos técnicos e sociais

sejam otimizados conjuntamente, sem subordinação de um ao outro. Neste modelo, a

satisfação no trabalho provém de três fontes: as relações interpessoais no trabalho, as

relações fora dele e o desempenho do próprio trabalho. A responsabilidade, a realização e

o reconhecimento da tarefa são fundamentais para que haja orgulho e comprometimento

com o trabalho.

Condições seguras e saudáveis de trabalho que devem ser levadas em conta

incluem: a duração da jornada, a carga de trabalho, o ambiente físico, o material e

equipamento, condições de segurança e saúde no local e estresse.

Estes são alguns dos elementos básicos que precisam ser estudados para iniciar

uma análise do trabalho que buscará a melhoria das condições de trabalho. Este é o papel

da Ergonomia. Isto implica em reconhecer a premissa ética da primazia do homem sobre o

trabalho, posto que um dado trabalho pode adaptar-se ao homem, mas nem todos os

homens podem se adaptar a um dado trabalho.
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São três os eixos que direcionam a intervenção em Ergonomia: a segurança

dos indivíduos e dos equipamentos, a eficácia do processo e o conforto dos trabalhadores

nas situações de trabalho.

Para que haja uma intervenção ergonômica adequada, é necessário descrever o

trabalho em sua realidade. A partir desta descrição sugestões diversas de modificação

surgirão. Entretanto, em muitos casos, parece indispensável mostrar as inter-relações

mutáveis entre os diversos elementos da situação de trabalho, precisar sua hierarquia a fim

de guiar a ação ergonômica de maneira eficaz e econômica. Tal levantamento permite

colocar em evidência os resultados, de tal maneira que trabalhadores e técnicos possam

reconhecer-se neles, discutir os fatos e as conclusões e sugerir modificações da descrição e

de suas conseqüências.

Quaisquer que sejam as modalidades de análise do trabalho, é indispensável

validar o trabalho de pesquisa por meio de discussões com os trabalhadores e chefias.

Quando o trabalho é analisado adequadamente, as melhorias nas condições de trabalho

serão também colocadas de forma correta, sem imposições, com a participação dos

trabalhadores e chefias.
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5 AVALIAÇÃO DA AÇÃO ERGONÔMICA SOBRE AS CONDIÇÕES DO
TRABALHO

Devido ao seu caráter interdisciplinar, a Ergonomia exige uma confrontação de

conhecimentos relativos ao funcionamento do homem, no que diz respeito aos aspectos

psíquico e fisiológico. A interação desses dois fatores delimita a capacidade e a

compatibilidade do homem com relação a um posto de trabalho (ABRAHÃO, 1993).

Na Ergonomia, a fundamental exigência científica reside na observação de

situações reais de trabalho. Esta característica diferencia de forma substancial a conotação

da pesquisa nas ciências sociais. Nestes, a interação com o real destina-se à verificação de

mecanismos hipotéticos obtidos através de uma abordagem teórica ou a partir de modelos

descritos numa perspectiva empirista. A constatação de questões claramente formuladas no

âmbito desse processo de conhecimento constitui o ponto de partida para a construção

efetivamente científica, dotada de valor para desdobramentos tecnológicos.

O trabalho de pesquisa em Ergonomia reúne em si as características da

pesquisa social aplicada e da pesquisa experimental ao mesmo tempo que difere

significativamente destas, ou seja, trata-se da construção de modelos experimentais,

através da pesquisa de campo, cuja demonstração exige um tratamento preliminar.

Como a Ergonomia é relativamente nova, é necessário mostrar essa área do

conhecimento e como ela funciona. Muitas vezes, se ouve o seguinte: “Minha cadeira,

minha mesa....”. A questão fica muito restrita ao mobiliário, que é um dos componentes do

trabalho, mas nem sempre o mais importante, embora muitas vezes determinante para

alguns aspectos. Na verdade, houve uma evolução na Ergonomia em termos de objeto. No
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começo da história, a Ergonomia recebia muitas demandas relacionadas a problemas

posturais, de movimentação, enfim, de ordem biomecânica, em função da inadaptação do

mobiliário às características dimensionais das pessoas e às exigências da tarefa.

As modificações são sempre geradas por uma demanda formulada pela direção

da empresa (necessidade explícita) ou pelos trabalhadores (necessidade implícita). Buscam

evidenciar questões eventualmente ocultas, visto que certos problemas podem mascarar

outros, por vezes mais importantes. Analisa-se a tecnologia utilizada, organização de

trabalho implantada, principais características da mão-de-obra disponível, principais

aspectos sócio-econômicos da empresa, condições de trabalho, exigências do trabalho,

entre outros.

Os resultados da análise da demanda, onde se constrói uma representação e a

interpretação de todos os aspectos de uma situação de trabalho, permitem a elaboração do

plano de intervenção ergonômica. Buscam-se então as modificações ideais, que são as

vezes difíceis e complexas, além de onerosas.

Antes de se implementar qualquer modificação nas situações de trabalho, deve

se verificar suas conseqüências sobre o indivíduo e o ambiente como um todo.

As condições ambientais também devem ser levadas em consideração, porque

se entende que as coisas não existem separadamente: o somatório de fatores determina as

condições de trabalho. Tanto as condições ambientais quanto o custo energético, transporte

de carga, toda essa parte compôs um pouco da história inicial da Ergonomia, que

formalmente é muito recente.
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Hoje, duas demandas constituem objeto de pesquisa em Ergonomia, não de

intervenção. Separar esses conceitos não é fácil, embora não se consiga fazer pesquisa sem

intervenção: é a situação real que nos subsidia no avanço do conhecimento.

A primeira demanda é ligada à subjetividade, aos aspectos subjetivos do

trabalho. Isto está numa relação entre o prazer e o sofrimento: o prazer como fonte de

saúde no trabalho e o sofrimento como um possível elemento que leva as pessoas a ficarem

mais frágeis e compromete um pouco a saúde mental no trabalho.

A segunda demanda é ligada às novas tecnologias e cognição.

Em Ergonomia hoje, a ponta são as novas tecnologias. Como elas se

relacionam com o nosso processo cognitivo ou com nossa forma de funcionar?

Atualmente a Ergonomia tem abordado a demanda tecnológica, na elaboração

de softwares, fazendo com que sejam mais amigáveis, mais compatíveis com a nossa forma

de funcionar, de raciocinar. Essa é, então, a área de ponta da Ergonomia, que trabalha com

sistemas complexos: está relacionada com as salas de controle, com esses softwares do

nosso dia-a-dia e, sofremos tanto nessa relação que nem sempre ela é bastante amigável.

Portanto, a intervenção ergonômica pressupõe uma demanda. Desta forma, o

processo é iniciado a partir da identificação dos elementos gerais da demanda. Isto permite

o procedimento da análise e do contexto, bem como, a reformulação da demanda quando

esclarecidos os interesses da empresa com relação à proposta de intervenção ergonômica.

Procede-se ao levantamento de informações sobre o funcionamento da empresa e de seus

traços principais, como as características dos trabalhadores, da produção e dos indicadores

relativos a eficácia e à saúde dos indivíduos. A análise do resultado deste levantamento
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conduz a elaboração de uma primeira hipótese, com o objetivo de direcionar a escolha das

situações a serem analisadas.

Consolidado o pré-diagnóstico, tem início a análise do processo técnico e da

tarefa dos trabalhadores envolvidos na demanda.

Nesta etapa são realizadas as observações globais e abertas da atividade, com

objetivo de elaborar o diagnóstico, com uma segunda hipótese. Busca-se assim a

identificar as variáveis da situação de trabalho que contribuem para solução dos problemas

levantados na análise da demanda. Após, define-se um plano de observação sistemática,

com objetivo de verificar as hipóteses levantadas e proceder ao tratamento e validação dos

dados obtidos até o momento.

Esses dados devem permitir o diagnóstico das situações de trabalho analisadas

e do funcionamento da empresa com base na articulação entre necessidades da demanda,

análise da situação concreta de trabalho e levantamento e verificação das hipóteses.

O diagnóstico fornece subsídios para o processo decisório no que concerne ao

planejamento e à operacionalização das transformações necessárias da situação de

trabalho.

Inicia-se aqui o processo de intervenção ergonômica propriamente dita, e para

que a Ergonomia possa produzir efeitos práticos é importante que seja bastante

disseminada, que os próprios trabalhadores dominem alguns conhecimentos básicos e

tenham conscientização do trabalho que executam.

O benefício econômico ligado à melhoria das condições de trabalho pode ser

considerável. A adequação do mobiliário, o reestudo dos processos e a reorganização do

trabalho são por demais importantes na obtenção de um trabalho menos sofrido, entretanto
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vale ressaltar que os problemas provenientes das atitudes dos trabalhadores são mais

complicados quando tentamos compreender o todo.

As dificuldades existem e, cabe a cada um dos envolvidos no processo de

adequação das melhorias das condições de trabalho colaborar para que a ação ergonômica

seja eficiente.

5.1  Detalhamento da Hipótese

Os distúrbios decorrem da quebra de normas ergonômicas devido ao não

conhecimento das normas adequadas e ergonomicamente correta para cada atividade

desenvolvida na Câmara dos Deputados, seja do ponto de vista do mobiliário e

equipamentos, seja quanto aos cuidados do ponto de vista da estrutura músculo-esquelética

de cada indivíduo em relação a sua atividade de trabalho.

A hipótese será verdadeira após estudo de caso nos setores envolvidos nesse

trabalho e consequentemente analisados os prontuários médicos dos servidores,

verificando com isso se os distúrbios relacionados ao trabalho ocorreram por quebra das

normas ergonômicas ou por falta de sua aplicabilidade, portanto, conhecidas.

A falta de condições ergonômicas de trabalho é real.

5.2  Objetivo Geral

Identificar a causa presumida dos distúrbios relacionados ao trabalho realizado

na Câmara dos Deputados no ano de 1998 comparados ao ano de 2000 e influência das

variáveis envolvidas.
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5.3  Objetivos Específicos

• Levantamento do número de afastamentos de servidores acometidos por

distúrbios relacionados ao trabalho no ano de 1998 comparados com o ano

de 2000;

• Levantamento das variações das formas de trabalho realizado na Câmara

dos Deputados e as condições não ideais de realização dos mesmos;

• Comparação entre servidores do Departamento de Taquigrafia, Revisão e

Redação e o Centro de Documentação e Informação em relação ao número

de licenças médicas decorrentes de distúrbios relacionados ao trabalho.

5.4  Metodologia

Levantamento por meio de banco de dados (documental) do número de

afastamentos de servidores em decorrência de distúrbios relacionados ao trabalho no

período de janeiro a dezembro de 1998 comparado ao ano de 2000, tendo como objetivo

descrever as ações ergonômicas que ocorreram no período.

5.5  População

Hoje, a Câmara dos Deputados é composta por 513 parlamentares, 3.407

servidores do quadro efetivo, 1.300 funcionários de cargo de natureza especial, 7.500

secretários parlamentares, 1.150 servidores requisitados de outros órgãos públicos, além

dos funcionários de diversas empresas prestadoras de serviços na área de limpeza,

manutenção e informática, dentre outras.
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A população em estudo é composta pelos servidores do Quadro Permanente da

Câmara dos Deputados.

5.6  Estudo do Caso

Para se chegar a amostra para o estudo, levaram-se em consideração os

afastamentos por licença médica dos servidores do Quadro Permanente do Departamento

de Taquigrafia, Revisão e Redação e os do Centro de Documentação e Informação,

reservando-se o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 1998.

O Quadro Permanente é composto por servidores regidos pela Lei nº 8.112/90

(Regime Jurídico Único) e que mantém vínculo empregatício com a Câmara dos

Deputados, mediante concurso.

O Quadro Permanente, em termos proporcionais apresenta a seguinte

configuração: 1.827 servidores do sexo masculino (53,62%) e 1.580 do sexo feminino

(46,38%), totalizando 3.407 servidores.

Devido a grande diversidade de modalidades de trabalho apresentada na

Câmara dos Deputados e a dificuldade em termos de registros e bancos de dados

relacionados aos afastamentos por lesões provenientes de distúrbios provocados pelo

trabalho, escolham-se apenas dois setores para a análise dos dados, bem como por serem

os de maior incidência em licenças médicas.

O Departamento de Taquigrafia, Revisão e Redação conta com 201 servidores

lotados e o Centro de Documentação e Informação com 262, números esses que se refere

ao ano de 2000.
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Tabela 1 - Distribuição dos servidores da Câmara dos Deputados segundo a lotação

Lotação Total de ocupantes

Câmara dos Deputados Homens 1827

Mulheres 1580

Total 3407

Departamento de Taquigrafia, Revisão e Redação 201

Centro de Documentação e Informação 262

5.7  Procedimentos para Coleta de Dados

5.7.1  Coleta de Dados

Primeira Etapa - Para a coleta de dados foi solicitado autorização para o

Chefe do Serviço de Perícia Médica1 do Departamento Médico da Câmara dos Deputados

o levantamento estatístico do número de licenças médicas ocorridas no período de 1º de

janeiro a 31 de dezembro de 1998 em decorrência de distúrbios relacionados ao trabalho,

indicando a quantidade de dias de afastamentos e o número da Classificação Internacional

de Doenças (CID) e patologia ou motivo do afastamento (Tabelas 2 a 7).

                                                     
1 O Serviço de Perícia Médica, localizado no Departamento Médico da Câmara dos Deputados é responsável

pelo controle, análise e deferimento de todos os processos de requerimento de licença médica e de
aposentadoria por invalidez, dentre outras atribuições.
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Tabela 2 - Estatística de licenças médicas por lotação, ano 1998, CID, patologia,
quantidade de dias de afastamentos e média percentual

Lotação Nº
Servidores CID Patologia Dias

Afastados %

1 M65 Sinovite e tenossinovite* 15 15Departamento de
Taquigrafia, Revisão e
Redação

10 M65.8 Outras sinovites e
tenossinovite*

120 12

- M65.9 Sinovite e tenossinovite
não especificada*

- -

- M54.2 Cervicalgia* - -

- M54.5 Dor lombar baixa* - -

- M54.4 Lumbago* - -

- M54.6 Dor na coluna torácica* - -

Total 11 135 27

Tabela 3 - Estatística de licenças médicas por lotação, ano 1998, CID, patologia,
quantidade de dias de afastamentos e média percentual

Lotação Nº
Servidores CID Patologia Dias

Afastados %

1 M65 Sinovite e tenossinovite* 2 2
Centro de Documentação
e Informação 2 M65.8 Outras sinovites e

tenossinovite* 45 22,5

- M79.1 Mialgia* - -

- M54.2 Cervicalgia* - -

- M54.5 Dor lombar baixa* - -

- M54.4 Lumbago* - -

- M54.6 Dor na coluna torácica* - -

Total 3 47 24,5
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Tabela 4 - Estatística de licenças médicas por lotação, ano 1999, CID, patologia,
quantidade de dias de afastamentos e média percentual

Lotação Nº
Servidores CID Patologia Dias

Afastados %

3 M65 Sinovite e tenossinovite* 15 5Departamento de
Taquigrafia, Revisão e
Redação

10 M65.8 Outras sinovites e
tenossinovite*

111 11,1

- M65.9 Sinovite e tenossinovite
não especificada*

- -

1 M54.2 Cervicalgia* 10 10

- M54.5 Dor lombar baixa* - -

1 M54.4 Lumbago* 4 4

- M54.6 Dor na coluna torácica* - -

Total 15 140 30,1

Tabela 5 - Estatística de licenças médicas por lotação, ano 1999, CID, patologia,
quantidade de dias de afastamentos e média percentual

Lotação Nº
Servidores CID Patologia Dias

Afastados %

1 M65 Sinovite e tenossinovite* 8 8
Centro de Documentação
e Informação 1 M65.8 Outras sinovites e

tenossinovite*
10 10

- M65.9 Sinovite e tenossinovite
não especificadas*

- -

1 M54.2 Cervicalgia* 5 5

- M54.5 Dor lombar baixa* - -

- M54.4 Lumbago* - -

- M54.6 Dor na coluna torácica* - -

Total 3 23 23
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Tabela 6 - Estatística de licenças médicas por lotação, ano 2000, CID, patologia,
quantidade de dias de afastamentos e média percentual

Lotação Nº
Servidores CID Patologia Dias

Afastados %

7 M65 Sinovite e tenossinovite* 68 9,71Departamento de
Taquigrafia, Revisão e
Redação

11 M65.8 Outras sinovites e
tenossinovite*

189 17,2

1 M65.9 Sinovite e tenossinovite
não especificada*

18 18

2 M54.2 Cervicalgia* 16 8

- M54.5 Dor lombar baixa* - -

- M54.4 Lumbago* - -

- M54.6 Dor na coluna torácica* - -

Total 21 291 52,91

Tabela 7 - Estatística de licenças médicas por lotação, ano 2000, CID, patologia,
quantidade de dias de afastamentos e média percentual

Lotação Nº
Servidores CID Patologia Dias

Afastados %

- M65 Sinovite e tenossinovite* - -
Centro de Documentação
e Informação 1 M65.8 Outras sinovites e

tenossinovite*
7 7

- M65.9 Sinovite e tenossinovite
não especificadas*

- -

- M54.2 Cervicalgia* - -

- M54.5 Dor lombar baixa* - -

- M54.4 Lumbago* - -

Total 1 7 7



22

Segunda Etapa - Após o levantamento estatístico dos dados fornecidos pelo

Serviço de Perícia Médica, foi feito o processo de identificação das patologias decorrentes

de distúrbios relacionados ao trabalho (Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho,

Portaria 1.339/GM, de 18/11/99, Ministério da Saúde) (Tabela 8).

Tabela 8 - Nome das patologias segundo a Lista de Doenças Relacionadas ao
Trabalho, Portaria nº 1.339/GM, de 18 de novembro de 1999 do Ministério
da Saúde

CID Patologia Agentes etiológicos ou fatores de risco de natureza
ocupacional

M65 Sinovite e tenossinovite* Posições forçadas e gestos repetitivos

M65.8 Outras sinovites e
tenossinovite*

Condições difíceis de trabalho

M65.9 Sinovite e tenossinovite
não especificada*

Condições difíceis de trabalho

M54.2 Cervicalgia* Posições forçadas e gestos repetitivos

M54.5 Dor lombar baixa* Posições forçadas e gestos repetitivos

M54.4 Lumbago* Condições difíceis de trabalho

M54.6 Dor na coluna torácica* Condições difíceis de trabalho

M79.1 Mialgia* Vibrações localizadas (afecções dos músculos, tendões,
ossos, articulações, vasos sangüíneos periféricos ou dos
nervos periféricos)

Terceira Etapa – Comparação dos dados estatísticos das licenças médicas

decorrentes de doenças do trabalho do Departamento de Taquigrafia, Revisão e Redação e

do Centro de Documentação e Informação, de 1998 a 2000.
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5.7.2  Análise dos Dados

Após a análise estatística dos dados de 1998, comparado aos de 2000, chegou-

se a conclusão que houve aumento no número de afastamentos por doenças relacionadas ao

trabalho tanto no Departamento de Taquigrafia, Revisão e Redação quanto no Centro de

Documentação e Informação.

Para verificação dos dados, foram checados os dados estatísticos dos

prontuários médicos, para analisar se os afastamentos foram originados no ambiente de

trabalho da Câmara dos Deputados ou fora dele, além do histórico da patologia.
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após analisados os dados, interpretados e verificados os resultados empíricos

obtidos, chegou-se a conclusão que a variável independente: condições não ideais para a

realização do trabalho versus variável dependente: distúrbios relacionados ao trabalho

e, estabelecido o padrão de relacionamento entre as variáveis, nossa hipótese: os

distúrbios decorrem da quebra de normas ergonômicas realmente é verdadeira.

A análise dos gráficos demonstra que o aumento do número de afastamentos de

servidores por distúrbios relacionados ao trabalho, se dá por desconhecimento das normas

ergonômicas, caso contrário, esses afastamentos teriam diminuído após algumas ações

isoladas, de iniciativa pessoal, ou no máximo por grupo de servidores (Gráficos 1 e 2).

Gráfico 1 – Dias de Afastamento por Patologia
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Gráfico 2 – Servidores Afastados por Patologia

1

11

3

10

1 1

15

7

1 2

21

1 2 3
1 1 1

3
1 1

10 11

0

5

10

15

20

25
si

no
vi

te
 e

te
no

ss
io

no
vi

te

ou
tra

s 
si

no
vi

te
s

e
te

no
ss

io
no

vi
te

s

si
no

vi
te

 e
te

no
ss

io
no

vi
te

nã
o

es
pe

ci
fic

ad
a

m
ia

lg
ia

ce
rv

ic
al

gi
a

do
r l

om
ba

r
ba

ix
a

lu
m

ba
go

do
r n

a 
co

lu
na

to
rá

ci
ca to

ta
l

Patologias

nº
 S

er
v.

 A
fa

st
ad

os

Taquigrafia 1998 Taquigrafia 1999 Taquigrafia 2000
CeDI 1998 CeDI 1999 CeDI 2000

6.1  Dias de afastamentos e quantidade de servidores afastados

6.1.2  Departamento de Taquigrafia, Revisão e Redação

No período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 1998, dos 204 servidores

lotados, 11 foram afastados por doença relacionada ao trabalho, portanto 5,39% do total,

sendo 135 dias de licenças médicas.

No período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2000, dos 201 servidores

lotados, 21 foram afastados, portanto, 10,44% do total, sendo 291 dias de licenças

médicas.
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Gráfico 3 – Dias de Afastamento no Departamento de Taquigrafia, Revisão e
Redação
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Gráfico 4 - Quantidade de servidores afastados no Departamento de Taquigrafia,
Revisão e Redação
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Comparando os dados acima, conclui-se que houve aumento tanto no número

de servidores afastados quanto em dias de licenças médicas, entre 1998 e 2000.

Analisando as patologias, todas as pesquisadas são as listadas pelo Ministério

da Saúde e referem-se as doenças relacionadas ao trabalho, observa-se que a maior

incidência foi de (outras sinovites e tenossinovites) ou seja, a de CID M65.8 - condições

difíceis de trabalho - segundo o agente etiológico ou fator de risco de natureza ocupacional

(Tabela 8).

6.1.3  Centro de Documentação e Informação

No mesmo período, de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 1998, dos 266

servidores lotados, 3 foram afastados por doença do trabalho, portanto 1,13% do total,

sendo 47 dias de licenças médicas.

No período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2000, dos 262 servidores

lotados, 1 foi afastado por doença relacionada ao trabalho, portanto 0,38% do total, sendo

7 dias de licença médica.
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Gráfico 5 – Dias de afastamento no Centro de Documentação e Informação
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Gráfico 6 – Quantidade de servidores afastados no Centro de Documentação e
Informação
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Houve redução no número de servidores afastados e redução significativa de

dias afastados, comparando os anos de 1998 e 2000.

Tanto em 1998 quanto em 2000, a patologia de maior incidência foi de (outras

sinovites e tenossinovites) – CID M65.8 – cujo agente etiológico ou fator de risco de

natureza ocupacional (Tabela 8), refere-se a condições difíceis de trabalho.

Analisando os dois setores, nota-se que a patologia de maior incidência (outras

sinovites e tenossinovites), cujo agente etiológico ou fator de risco de natureza

ocupacional, condições difíceis de trabalho é o mesmo, tanto para os servidores do

Departamento de Taquigrafia, Revisão e Redação (taquígrafos) quanto para os do Centro

de Documentação e Informação (bibliotecários), apesar da natureza ocupacional diferente.

Tabela 9 – Comparação entre Departamento de Taquigrafia, Revisão e Redação e o
Centro de Documentação e Informação

Número de
servidores
afastados

% Dias
afastados

Fator de risco de natureza
ocupacional

Departamento de Taquigrafia, Revisão e Redação

1998 (204 servidores) 11 5,39 135 Condições difíceis de trabalho

2000 (201 servidores) 21 10,44 291 Condições difíceis de trabalho

Centro de Documentação e Informação

1998 (266 servidores) 3 1,13 47 Condições difíceis de trabalho

2000 (262 servidores) 1 0,38 7 Condições difíceis de trabalho

A alta prevalência de afastamentos no Departamento de Taquigrafia, Revisão e

Redação e Centro de Documentação e Informação é diretamente proporcional as licenças

médicas apresentadas pelas categorias funcionais, que compreendem esses setores, pois o

ambiente é diferente, porém o fator de risco de natureza ocupacional é o mesmo.
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Das doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo, as dorsopatias

foram a principal causa que motivou as licenças médicas, ou seja, as patologias ligadas ao

sistema músculo-esqueléticos, sendo que estas fazem parte das patologias incluídas nos

Distúrbios Osteomusculares Relacionados com o Trabalho (DORT), sendo até

recentemente denominadas de Lesão por Esforços Repetitivos (LER).

Dentre os diversos fatores que contribuem para a ocorrência dos DORT, estão

os fatores ambientais, como baixas temperaturas, os fatores biomecânicos, como a

repetitividade, o emprego de força manual, adoção de postura inadequada, etc., e os fatores

psicossociais, que consistem, basicamente, da pressão do trabalho para a produção, da

baixa autonomia ou controle sobre o processo de trabalho e da pequena variação do

conteúdo da tarefa (MATTOS, 1995).

Os DORT constituem-se em importantes transtornos de saúde para múltiplas

modalidades de trabalho executadas na Câmara dos Deputados, e devido aos elevados

custos do afastamento ao trabalho em decorrência dos mesmos, tanto pessoal, quanto

institucional, a adoção de medidas preventivas ainda é a forma mais eficaz para a redução

dos mesmos, sendo que esta consiste basicamente na adequação das condições de trabalho

ao homem, como adoção de instrumentos e mobiliários ergonômicos, dentre outros.

Cabe agora descrever algumas ações que foram tomadas visando a diminuição

das incidências dos distúrbios relacionados ao trabalho que ocorreram no Departamento de

Taquigrafia, Revisão e Redação e no Centro de Documentação e Informação, entre 1998 e

2000.
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6.2  Ações no Departamento de Taquigrafia, Revisão e Redação

Durante o ano de 1998, foi criado um Comitê Interdisciplinar formado por

profissionais indicados pelo Departamento Médico, Departamento de Taquigrafia, Revisão

e Redação, Coordenação de Arquitetura e Engenharia, visando propor ações tanto

preventiva quanto no caso do Departamento Médico, curativa, pois o número de

afastamentos provocados por doenças relacionadas ao trabalho era grande, principalmente

com relação a LER (Lesões por Esforços Repetitivos) em que eram acometidos os

taquígrafos.

Foram feitas várias reuniões, palestras e dentre algumas ações foram

modificados os mobiliários, os equipamentos de informática (trocando o teclado

tradicional por um mais ergonômico), modificando os hábitos, esclarecendo a necessidade

de intervalos entre uma demanda e outra.

6.3  Ações no Centro de Documentação e Informação

Nesse ambiente, onde a maioria das tarefas é desenvolvida sem a atenção aos

aspectos ergonômicos, principalmente por tratar-se do acervo bibliográfico da Câmara dos

Deputados, onde as ações de caráter preventivo são mínimas, muitas delas são tomadas por

iniciativa dos servidores.

Visto a falta de conhecimento sobre o assunto, os setores técnicos da Casa não

tomam as providências necessárias quanto ao tratamento adequado, sejam elas de

luminosidade, aeração, etc., tanto para as obras bibliográficas e principalmente para as

pessoas, pois o setor está localizado na maioria de seu espaço físico, em subsolo.
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

A Ergonomia está baseada em três elementos: máquina, processo de trabalho e

homem. Este último tem recebido pouca atenção, em comparação ao mobiliário e aos

equipamentos.

Algumas influências negativas no relacionamento homem-máquina são

facilmente visualizadas. A educação em atitudes preventivas evita que o trabalhador adote

posturas viciosas enquanto utiliza seu equipamento. Não é fácil definir um mobiliário

como ergonômico ou não ergonômico. Este fato dificulta qualquer intervenção

ergonômica, significando que, apenas a mudança do mobiliário, a aquisição de máquinas e

a reorganização do processo de trabalho não serão suficientes para prevenir as lesões. É

quando por mais que se analise a atividade não se consegue encontrar nexo lógico com a

lesão apresentada. Novamente vale a premissa de que a prevenção, tem que ser vivenciada

pelo indivíduo.

Segunda-feira é o dia de maior índice de atendimento nos ambulatórios das

empresas e a grande maioria dos atendimentos está relacionada com algo que se fez

durante o fim de semana.

Como reverter este quadro? Simples: incorporar a Ergonomia no dia-a-dia, ou

seja, levar a prevenção para fora da empresa também. Hoje é mais comum se ver empresas

preocupadas com a Ergonomia nos postos de trabalho, por exemplo, um posto de

informática. A empresa coloca o que de melhor existe no mercado para prevenir as lesões e

gerar mais conforto e produtividade. O funcionário possui um posto de trabalho
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praticamente perfeito na empresa. Porém o que ele vai encontrar na escola? E em sua casa?

Desta forma termina por existir uma prevenção parcial e o indivíduo corre grandes riscos.

As conseqüências da prevenção parcial certamente vão ser detectadas na empresa (VOLPI,

2000).

Em relação às condições de higiene e segurança no trabalho, durante muito

tempo, o tema de como os trabalhadores adoeciam e morriam em conseqüência do trabalho

foi considerado irrelevante, comparado aos resultados obtidos em termos de produtividade

e competitividade no mercado.

Essa situação era de tal forma disseminada que mesmo os trabalhadores e suas

organizações sindicais, em vez de lutarem por suas vidas, criaram os famosos movimentos

e processos por adicionais de insalubridade, trocando sua saúde por dinheiro.

No entanto, novos ventos, mesmo que ainda fracos, sopram.

Se antes, sugar ao máximo a força de trabalho dos trabalhadores era

considerado a melhor forma de se obter bons resultados nas finanças das empresas,

atualmente entram em jogo aspectos éticos que acabam influenciando nos resultados finais.

Enquanto questões consideradas cruciais para a produtividade e

competitividade da empresa norteiam todas as discussões centrais, a preservação do

patrimônio em vidas fica a cargo de profissionais de segurança e saúde previstos em lei.

Existem casos de empresas que pressionam, por meio de seus prepostos, os médicos de

convênios a subdiagnosticarem doenças do trabalho. Assim, algumas atitudes devem ser

tomadas com relação ao assunto aqui tratado, ou seja, melhorar as condições de trabalho e

as relações entre trabalhadores x empregadores, quais sejam:
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• Ao Estado cabe o papel ativo de estimular as negociações entre

trabalhadores, as empresas ou instituições públicas no que se refere às

condições de trabalho, além de produzir as normas mínimas necessárias

para que tal acordo ocorra;

• Às empresas ou instituições públicas cabe a responsabilidade de incluir em

seu conceito de patrimônio a vida e a saúde de seus trabalhadores;

• Às entidades representativas dos trabalhadores cabe a responsabilidade de

concentrar esforços para que a saúde seja de fato considerada como valor

absoluto; e

• Aos profissionais da saúde e segurança no trabalho cabe a ousadia de não se

conformar com o papel que muitas vezes lhes é imposto: o de amortecer os

conflitos entre empregados e empregadores.

Talvez, em dia não distante, possam todos se lembrar com vergonha das

situações de trabalho atuais e, ao mesmo tempo, comemorar a vitória com orgulho de

termos contribuído na conquista de uma sociedade mais saudável (Ministério da Saúde.

Normas e Manuais Técnicos, nº 105, p. 58-59).

A dificuldade do campo de ação da Ergonomia, o estado ainda pouco

avançado das ciências do homem com relação ao trabalho e a vontade moderada da

sociedade de mudar as condições de trabalho, são algumas das considerações levantadas ao

longo deste estudo e que se devem aprofundar em outros estudos sobre a Ergonomia.

Quanto aos critérios de avaliação ergonômica, não existem receitas precisas,

todas as considerações são mais ou menos adaptadas da fisiologia e de psicologia aplicadas

ao trabalho. O desenvolvimento da análise do trabalho e as pesquisas realizadas em
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situações reais de trabalho e a consideração dessas questões pelas partes envolvidas

permitem avaliar as situações de trabalho de maneira realista e colocar em prática um certo

número de melhorias.

Cabe, por fim, aos poderes públicos e privados agirem de forma mais concreta

para amenizar os efeitos das lesões causadas por distúrbios relacionados ao trabalho.

Melhorar as condições de trabalho é um dos primeiros passos.

Criar no âmbito da Câmara dos Deputados, um órgão para cuidar da questão da

Ergonomia é a recomendação mais adequada para resolução dos problemas advindos da

falta de conhecimento sobre o assunto, somente assim buscar-se-a a organização metódica

do trabalho em função do fim proposto e das relações entre o homem e a máquina.

Diz o ditado: Prevenir é melhor que remediar.
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