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RESUMO                                                                                                                                    

A profissão de costureira requer esforço repetitivo do trabalhador, e muitas vezes 

requer que os trabalhadores realizem suas atividades em uma postura inadequada. 

Atualmente vivemos em uma sociedade na qual há incontáveis casos patológicos, 

entretanto, a medicina esta em constate avanço para prevenir ou retardar os 

mesmos. LER/DORT (LER- Lesões por Esforço Repetitivo; DORT Distúrbios 

Osteomusculares Relacionados ao Trabalho). ), A Ergonomia é a disciplina que se 

preocupa com a reestruturação do trabalho, buscando conciliar a atividade produtiva 

ditame da subsistência , à vida e ditame da sobrevivência.Esta pesquisa teve como 

objetivo geral analisar ergonomicamente espaço físico e costureiras de um atelier de 

costura e como objetivos específicos avaliar a condição ergonômica do espaço de 

trabalho; detectar possível risco para lombalgia; identificar possíveis riscos de 

ocorrência para LER/DORT.  

Palavras Chave: Ergonomia, Costureiras, Avaliação Ergonômica  

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The seamstress profession requires repetitive worker effort, and often requires 

workers to perform their activities in an inappropriate posture. Currently we live in a 

society in which there are countless pathological cases, however, medicine is in 

constant progress to prevent or delay them. LER / DORT (READ-Repetitive Strain 

Injury; DORD Related to Work-Related Musculoskeletal Disorders). ), Ergonomics is 

the discipline that is concerned with the restructuring of work, seeking to reconcile the 

productive activity dictates of subsistence, life and survival dictates. This research 

had the general objective to analyze ergonomically physical space and seamstresses 

of a workshop of sewing and as specific objectives to evaluate the ergonomic 

condition of the workspace; detect possible risk for low back pain; identify possible 

risks of occurrence for RSI / DORT. The study was carried out with the voluntary 

participation of 06 (six) female people with ages ranging from 30 to 45 years old, 

working and living in the city of Caçador-SC. questionnaires were carried out to 

survey the ergonomic risks in the working class. it can be seen that most employees 

have a poor ergonomic condition in their jobs, work on a tiring day without pausing 

during the work day, feel badly working in the seated position, and most have already 

felt discomfort in some part of the body. According to the LER / DOR assessment 

they have a very high risk, the parts of the body that obtained the highest incidence 

of pain went to the dorsal region, the lower back, the shoulders and the neck. 

 

Key words:  Ergonomics, Dressmakers, Ergonomic Assessment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 INTRODUÇÃO 

            Atualmente vivemos em uma sociedade na qual há incontáveis casos 

patológicos, entretanto, a medicina esta em constate avanço para prevenir ou 

retardar os mesmos. LER/DORT (LER- Lesões por Esforço Repetitivo; DORT 

Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho), não é propriamente uma 

doença. É uma síndrome constituída por um grupo de doenças – tendinite, 

tenossinovite, bursite, epicondilite, síndrome do túnel do carpo, dedo em gatilho, 

síndrome do desfiladeiro torácico, síndrome do pronador redondo, mialgias –, que 

afeta músculos, nervos e tendões dos membros superiores principalmente, e 

sobrecarrega o sistema musculoesquelético.  

Esse distúrbio provoca dor e inflamação e pode alterar a capacidade funcional 

da região comprometida. A prevalência é maior no sexo feminino. Também chamada 

de D.O.R.T. (Distúrbio Osteomuscular Relacionado ao Trabalho), L.T.C. (Lesão por 

Trauma Cumulativo), A.M.E.R.T. (Afecções Musculares Relacionadas ao Trabalho) 

ou síndrome dos movimentos repetitivos, L.E.R. é causada por mecanismos de 

agressão, que vão desde esforços repetidos continuadamente ou que exigem muita 

força na sua execução, até vibração, postura inadequada e estresse. 

 Tal associação de terminologias fez com que a condição fosse entendida 

apenas como uma doença ocupacional, e que existem profissionais expostos a 

maior risco: pessoas que trabalham com computadores, em linhas de montagem e 

de produção (costureiras) ou operam britadeiras, assim como digitadores, músicos, 

esportistas, pessoas que fazem trabalhos manuais, por exemplo, tricô e crochê 

(VARELLA). Estas que estão a séculos atingindo a população. 

Na década de 80, trabalhadores submetidos a intensas jornadas de trabalho, 

muitas associadas à baixa remuneração, ergonomia inapropriada e ao estresse, 

passaram a apresentar vários sintomas heterogêneos que resultaram em ações 

trabalhistas. Na ausência dos conhecimentos médicos atuais, esse grupo de 

sintomas foi reunido em uma sigla arbitrária (LER, e depois, DORT) quando, de fato, 

representavam muitas doenças, com causas, mecanismos e tratamentos diferentes. 

Esta pesquisa teve como objetivo geral analisar ergonomicamente espaço 

físico e costureiras de um atelier de costura e como objetivos específicos avaliar a 



 

 

condição ergonômica do espaço de trabalho; detectar possível risco para lombalgia; 

identificar possíveis riscos de ocorrência para LER/DORT. 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

A presente pesquisa é de natureza quantitativa e qualitativa, caracterizada como um 

estudo descritivo. Segundo Rodrigues (2006) na pesquisa descritiva fatos são 

observados, registrados, analisados, classificados e interpretados, sem interferência 

do pesquisador. Utilizando-se de técnicas padronizadas de coleta de dados 

(questionário e observação sistemática) (RODRIGUES, 2006). 

Na qualitativa, segundo Minayo (2000) o pesquisador procura reduzir a 

distância entre teoria e os dados, entre o contexto e a ação, usando lógica da 

analise fenomenológica, isto é, da compreensão dos fenômenos pela descrição e 

interpretação. 

Para análise do tipo quantitativa, que segundo Fachin (2001), qualquer 

quantidade ou característica que pode possuir diferentes valores numéricos. É 

determinada em relação aos dados ou proporção numérica, atribuição numérica não 

deve ser ao acaso, porque a variação de uma propriedade não é quantificada 

cientificamente. 

Pesquisa de campo segundo Gil (2008) procura o aprofundamento de uma 

realidade especifica. É simplesmente a realidade por meio da observação direta das 

atividades do grupo estudado e de entrevistas com informantes para captar as 

explicações e interpretações do ocorrem naquela realidade 

O estudo foi realizado com a participação voluntária de 5 (cinco) pessoas do 

sexo feminino com faixa etária de 30 a 45 anos de idade. Onde foi realizado 

questionários para o levantamento dos riscos ergonômicos na classe trabalhadora. 

Também foi realizada a aplicação da ginástica laboral com objetivo de prevenir 

possíveis riscos patológicos referentes ao exercício do trabalho. 

 

 

 

 

 



 

 

3 DESENVOLVIMENTO 

 

 Ergonomia do Trabalho 

 
Conforme Grandjean (1998), a palavra ergonomia vem do grego: ergon 

(trabalho) e nomos (legislação, normas) e pode ser definida como a ciência da 

configuração de trabalho adaptado ao homem, visando ao desenvolvimento de 

bases científicas para a adequação das condições de trabalho e suas realidades.  

Segundo Carvalho e Nascimento (2004), a ergonomia é denominada de 

engenharia dos fatores humanos, ela tem como objetivo diminuir o esforço físico e 

mental dos colaboradores nos seus equipamentos de trabalho, realizando ajustes e 

adaptações das máquinas ao trabalhador, para uma melhor maneira de lidar com o 

seu trabalho.  

A ergonomia é definida por Laville (1977) como "o conjunto de conhecimentos 

a respeito do desempenho do ser humano em atividade, afim de aplicá-los á 

concepção de tarefas, dos instrumentos, das máquinas e dos sistemas de 

produção". Distinguindo e segundo o autor, em dois tipos de ergonomia: ergonomia 

de correção e ergonomia de concepção.  

Segundo a definição de Vidal (1994), “a Ergonomia é a disciplina que se 

preocupa com a reestruturação do trabalho, buscando conciliar a atividade produtiva 

ditame da subsistência , à vida e ditame da sobrevivência”. Ergonomia é a “análise 

do trabalho”: a descrição e a explicação da atividade humana, no trabalho, ou seja, 

na atividade concreta, no próprio terreno (AMALBERTI et al., 1991, p. 10). Trata-se 

de uma análise que se desenvolve levando em conta uma grande variedade de 

variáveis dinâmicas de natureza física, social, institucional e política. 

Muitos autores, como Yessayan (2000), afirmam que podemos encontrar a 

ergonomia desde a época de nossos ancestrais, mesmo ela parecendo uma ciência 

nova. Desde a utilização de pedaços de ossos de animais e pedras lascadas para a 

fabricação de ferramentas, como também, com desenhos de arranjos 

organizacionais feitos pelos egípcios para canteiros de obras de pirâmides.  

Para Abrahão e Pinho (2002), essa ciência vem trabalhando de forma 

ordenada na ingressão das novas tecnologias, mostrando as transformações e os 

efeitos que podem ocorrer no bem-estar e na produtividade. Segundo Silva (2000), o 

desenvolvimento industrial, no século XIX, foi marcado pela vinda da população rural 



 

 

para as cidades, causando a preocupação de habilitar os trabalhadores, segundo os 

métodos de Taylor, os quais buscavam o maior rendimento no menor tempo 

possível.  

Vidal (2000) divide a ergonomia em três períodos: primeiramente no sentido 

clássico, onde buscou compreender as ferramentas do trabalho, adaptando o 

homem à máquina. Seguido do sentido de entender e organizar não somente os 

instrumentos utilizados, mas também os projetos a serem seguidos e, a 

humanização do trabalho.  

Segundo Silva (2000), a ergonomia é o conjunto de ciências que visa à 

adaptação do ser humano ao trabalho, com qualidade e produtividade, trabalhando 

com os limites e as dificuldades das condições de trabalho do ser humano. Já  citado 

por Gonçalves e Lopes (2007), a conceitua como uma série de conhecimentos 

científicos que visam à produção de máquinas e produtos, almejando o conforto, a 

eficácia e a segurança, abordando o lado ergonômico mais voltado aos produtos, 

enquanto Couto aborda o lado do trabalho.  

 

Ginástica Laboral 
 

A ginástica laboral (GL) é conceituada por Soares, et al (2006), como uma 

medida para enfrentar distúrbios físicos e emocionais da saúde do trabalhador, como 

LER (Lesões por Esforços Repetitivos), DORT (Distúrbios Osteomusculares 

Relacionados ao Trabalho), estresse, lombalgias, etc. Soares et al., foi afirmam que 

a GL é “a prevenção e reabilitação das doenças que o trabalho repetitivo e 

monótono pode acarretar aos trabalhadores”. Há diversas hipóteses em relação à 

origem da GL, alguns acreditam ter surgido no Japão, enquanto outros na Suécia.  

Ela foi incorporada no Brasil em torno da década de 80, mas teve uma maior 

necessidade nos anos 90, com a maior incidência de casos relacionados a 

LER/DORT, e com o início das práticas de qualidade realizadas pelas empresas, 

tendo como objetivo de prevenir as patologias ocupacionais, evitando os acidentes 

de trabalho, melhorando a produtividade e o bem-estar de todos, sendo exercícios 

em grupo, mas que leva em consideração as particularidades de cada um. Já 

Sampaio e Oliveira (2008), afirmam que o primeiro registro foi na Polônia, em 1925, 



 

 

seguido pelo Japão, em 1928, onde foi chamada de ginástica de pausa. A Bélgica e 

a França também foram precursoras da GL. 

 Os autores afirmam ainda que a GL é realizada a partir de alongamentos, 

fortalecimento musculares, de coordenação motora e de relaxamento, os quais são 

aplicados em todos os setores da empresa, sendo executados no próprio local de 

trabalho, com duração de dez à quinze minutos. Segundo Maciel et al, (2005), a 

ginástica laboral possui algumas classificações, podendo assim focar no objetivo 

principal conforme a necessidade dos colaboradores. A partir do tempo 

disponibilizado, pode ser trabalhado especificamente cada um desses objetivos. As 

classificações da ginástica laboral podem ser feitas pelo horário de realização, como:  

Preparatória ou de aquecimento: tendo como objetivo de preparar o 

organismo para o trabalho físico, melhorando a oxigenação tecidual, aumentando a 

frequência cardíaca, melhorando disposição e concentração. Tem a duração entre 

dez e doze minutos, realizando exercícios de coordenação, equilíbrio, concentração, 

flexibilidade e resistência muscular. Realizado no início das atividades.  

Compensatória: realizado na jornada de trabalho, com duração de cinco à 

dez minutos, procurando o alívio na tensão muscular devido à má postura ou pelo 

esforço exagerado. Ajuda na transferência de resíduos metabólicos, prevenção 

postural, reabastecimento de glicogênio e prevenção de fadiga muscular. Trabalha 

designadamente exercícios de prevenção de postura, flexibilidade, alongamentos e 

exercícios respiratórios.  

Relaxamento: realizado no fim da jornada de trabalho, com duração de dez à 

doze minutos, tendo como objetivo o alívio de tensões e do estresse, são realizadas 

massagens, exercícios respiratórios, alongamentos e meditação. Ela pode ser 

classificada também conforme os objetivos:  

Ginástica corretiva/postural: relacionada ao equilíbrio e as musculaturas 

agonista e antagonista, abrangendo alongamento e fortalecimento de musculaturas 

de pouco uso. Duração de dez à doze minutos, podendo realizar semanalmente ou 

três vezes por semana. 

Ginástica de compensação: manter a prevenção de adaptações e 

compensações posturais. Realizar exercícios simétricos e alongamentos até dez 

minutos.  



 

 

Ginástica terapêutica: é o tratamento de patologias posturais coletivamente 

com funcionários avaliados previamente e separados por lesões, as quais foram 

diagnosticadas por um médico. Este necessita de um local mais adequado, tendo 

duração média de trinta minutos.  

Ginástica de manutenção/conservação: tem como objetivo manter o 

resultado referente o trabalho de condicionamento físico, depois de conseguir o 

equilíbrio muscular e as condições necessárias. Necessitam de um espaço exclusivo 

para o treinamento, aproveitando o tempo de folga, com duração média entre 

quarenta e cinco e noventa minutos. 

 

2.1.2  Fisioterapia do Trabalho 
 

 A história da fisioterapia do trabalho começou em torno de 1998, quando um 

grupo de fisioterapeutas da área da saúde do trabalhador, se mobilizou para criar 

uma associação que visava à normatização dessa esfera, que estava com grande 

crescimento no país. Porém, somente em 2003, o Conselho Federal de Fisioterapia 

e Terapia Ocupacional (COFFITO), reconheceu a atuação da Fisioterapia do 

Trabalho. Tsuchiya et al (2009) coloca que o ambiente de trabalho necessidade da 

atuação do fisioterapeuta, profissional apto a atuar preventivamente, orientando 

adequadamente o trabalhador quanto aos cuidados com a postura e a saúde, de 

modo a minimizar os fatores de risco de surgimento de doenças ocupacionais. 

A partir de então, mais grupos foram formados tendo o mesmo objetivo, os 

quais alcançaram a criação da Associação Brasileira de Fisioterapia do Trabalho 

(ABRAFIT) única existentes no Brasil. No decorrer dos anos, mais algumas 11 

atribuições foram obtidas, como em 2008, quando foi reconhecida a especialidade 

em fisioterapia do trabalho (BAÚ; KLEIN, 2009). 

 

Profissão de Costureira 
  

 Para Dosea (2015), a relação do homem com o trabalho é o centro da evolução 

humana, pois é através dele que criamos laços com o meio e, as condições 

necessárias para a sobrevivência. O trabalho é muito mais que realizar uma tarefa, é 



 

 

fundamental, sendo a causa da existência de uma sociedade, dignificando o homem, 

mas também ocasionando riscos.  

  A postura adotada por costureiras é predominantemente sentada, ombros 

elevados (com ou sem apoio dos membros superiores) e flexão da região cervical, 

para visualização das tarefas. As variações dessa postura envolvem a flexão do 

tronco para executar a costura e a rotação do mesmo para pegar os objetos a serem 

trabalhados, que são colocados em cavaletes situados lateralmente e atrás do 

sujeito. Os membros superiores elevados e sem apoio levam à contração estática da 

musculatura de sustentação, podendo resultar em fadiga e favorecer as tendinites 

de ombros (MORAES et al., 2002).  

 

Lombalgia 
 

É o conjunto de afecções dolorosas que acometem a coluna lombar devido à 

presença de alguma anormalidade nessa região. Com prevalência de 80-90% da 

população geral, caracteriza-se por dor lombar, intensificada pelo movimento da 

coluna. Pode ser causada por fatores congênitos, obesidade, alterações 

degenerativas da coluna vertebral, atividades profissionais, exercícios físicos 

inadequados, traumas, gravidez, sedentarismo, patologias renais, sendo a maioria 

das lombalgias, devido a maus hábitos posturais. (VASCELAI,  2009) 

Funcionalmente a coluna lombar pode ser dividida em compartimento 

anterior, médio e posterior; cada compartimento constitui uma unidade mecânica 

funcional. O compartimento anterior é constituído pelos corpos vertebrais e pelo 

disco intervertebral; é adaptado à absorção de choques e a suportar peso. O 

compartimento médio é formado pelo canal raquidiano e pelos pedículos. O 

compartimento posterior protege posteriormente os elementos neurais e é o 

responsável pelo direcionamento das unidades funcionais nos movimentos de flexão 

anterior e extensão, flexão lateral e rotação. (IMAMURA,. et. al. 2001). 

 

Postura Sentada 
 

Na postura sentada a pressão dos discos intervertebrais é maior quando se 

está sentado, mesmo com o tronco ereto, em torno de 40% maior que na posição de 



 

 

pé. Quando se flexiona o tronco, a situação é ainda pior, as bordas frontais das 

vértebras são pressionadas umas contra as outras com uma força considerável. 

Nesta postura, a pressão intradiscal é ainda maior, cerca de 90% a mais que a 

postura de pé, e este fato pode levar a lesões, tanto nos discos intervertebrais como 

nas vértebras e ate áreas periféricas à coluna. (MORAES 1992). 

Há uma crescente tendência para as pessoas dependerem longas horas 

sentadas, quer durante ocupações escolares ou profissionais, quer com propósito de 

recreação. Um grande número de pessoas que sofrem de dores na região dorsal 

considera que esta posição agrava seu problema que pode ter inicio em uma idade 

precoce, e em numero crescente de crianças parece apresentar dores na região 

dorsal, padrões viciosos de postura sentada, quando tendo inicio numa idade 

precoce, são difíceis de corrigir mais tarde, e isto enfatiza a necessidade de se 

projetar produtos que possam ser ajustadas as peculiaridades individuais. (OLIVER 

et al 1998) 

O Assento é um molde para a coluna vertebral, e é por essa razão que a 

posição sentada deve ser considerada com cuidado, tendo em mente que acriança é 

um ser que se movimenta muito, participando de múltiplas atividades ao longo do dia 

( VIEL ,2000) 

 

 LER e  DORT  
 

Assunção (1995) define LER/DORT, como o o “nome dos distúrbios de 

origem ocupacional, atingem dedos, punhos, antebraços, cotovelos, braços, ombros, 

pescoço e regiões escapulares, ocorre pelo desgaste muscular, tendinoso, articular 

e neurológico provocado pela inadequação do trabalho ao ser humano que 

trabalha”. Para Galafassi (1998) LER/DORT é uma patologia que se instalam em 

determinados segmentos do corpo, e que são consequência do trabalho”. 

Segundo Taube (2002) na década de 70, ocorreu à chamada “epidemia 

australiana de LER” onde surgiram vários casos de trabalhadores com o mesmo 

diagnóstico por esforços repetitivos, que levou o governo australiano a tomar as 

medidas cabíveis em socorro dessa população, o que despertou a atenção de 

autoridades e profissionais da saúde de vários países para o problema. 



 

 

Marano (2003), as LER / DORT abrangem diversas doenças sendo assim os 

nervos que são considerados a estrutura mais delicada do membro superior, 

tornando- as alvo de compressão. Mas quando alguns dos resultados são de 

patogênese incerta, podendo consistir de sintomas sem sinais óbvios, então o termo 

“distúrbio” é mais preciso, concordando com o que dispõe a norma técnica. Sobre o 

mesmo assunto 

Borges (2000) discorre que o reconhecimento social de qualquer doença nas 

sociedades ocidentais passa pelo reconhecimento médico. O diagnóstico médico é 

utilizado como critério normativo da existência ou não das doenças e distúrbios da 

saúde, onde as normatizações expressam um campo de lutas políticas e de 

produção de conhecimentos. 

O termo LER é conhecido pelos seus diversos fatores e causas identificado 

pela classe trabalhadora. Já DORT vem, sendo uma patologia que vem ganhando 

espaço progressivo. Por serem as denominações duplamente usadas e difundidas 

no Brasil, esta dissertação refere-se ao fenômeno como LER/DORT. A respeito, 

Bawa (1997), refere-se à LER/DORT como sendo um fenômeno social moderno. 

Um dos fatores que induzem às LER/ DORT é o trabalho muscular estático, ou seja, 

caracteriza-se pela permanência na mesma posição por período de tempo. É 

importante considerar que o músculo que faz trabalho estático não recebe energia 

nem oxigênio do sangue, e deve usar suas próprias reservas. Além disso, os 

resíduos metabólicos não são retirados, pelo contrário, acumulam-se e causam 

dores agudas pela fadiga muscular (GRANDJEAN, 1998). 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Após analisarmos os dados obtidos através dos questionários respondidos 

pelas costureiras pôde-se verificar que a maioria das funcionárias possuem uma 

péssima condição ergonômica em seus postos de trabalho, trabalham em uma 

jornada cansativa sem a realização de pausas durante a jornada de trabalho, se 

sentem mal trabalhando na posição sentada, e a maioria já sentiu desconforto em 

alguma parte do corpo. De acordo com a avaliação sobre LER/DOR possuem risco 

altíssimo, as partes do corpo que obtiveram maior incidência de dores foram à região 

dorsal, região lombar, os ombros e o pescoço. 



 

 

As costureiras relataram que não acham que a distância da cadeira utilizada 

por elas até sua máquina de costura seja ideal. Portanto, orientações sobre medidas 

preventivas que possam minimizar esses desconfortos durante a execução do 

trabalho das costureiras são de fundamental importância, tendo como base para 

sugestões a ergonomia, ciência que tem como objetivo adaptar o trabalho ao 

homem, proporcionando aos funcionários uma melhor qualidade de vida dentro do 

trabalho. 
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