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RESUMO 



 

RESUMO 

 
 

Este Trabalho de Conclusão de Curso aborda as doenças ocupacionais que os profissionais de 

Unidade de Informação estão sujeitos no exercício de sua função. Foi elaborado um 

levantamento das doenças causadas por LER/DORT e por contaminação através do acervo 

(doenças biológicas). Depois de caracterizar como surgiram as doenças ocupacionais e 

apresentar seus conceitos, definições e os processos causadores dessas patologias, foram 

relacionadas através de um método de observação em algumas Unidade de Informação, as 

doenças que podem afetar esse profissional. Como forma de minimizar ou sanar os efeitos dos 

fatores de riscos identificados nessas observações, indicou-se como prevenção, o emprego e 

uso de projetos ergonômicos e a conservação e higienização dos acervos. 

 

Palavras-chave: Doenças ocupacionais; Distúrbios osteomusculares; Lesão por esforço 

repetitivo. 
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ABSTRACT 

 
This Work of Conclusion of Course approaches the occupational illnesses that the 

professionals of Unit of Information are exposed to in the exercise of its function. A survey of 

the illnesses caused by LER/DORT and contamination through the collections was elaborated 

(biological illnesses). After characterizing how the occupational illnesses had appeared and to 

present its concepts, definitions and the.causing processes of these illnesses, it was pointed, 

through a method of comment in some Unit of Information, the illnesses that can affect this 

professional. As a form to minimize or to cure the effect of the factors of risks identified in 

these comments, it was indicated as prevention, the use of ergonomic projects and the 

conservation and hygienic cleaning of the collections. 

 

Word key: Occupational illnesses; Muscoloskeletal disorders; Injury for repetitive effort 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Neste trabalho abordaremos a saúde do profissional em Unidades de Informação (U.I.) 

nos aspectos de doenças ocupacionais Lesões por Esforços Repetitivos (LER) / Distúrbio 

Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT) e agentes biológicos (fungos e 

bactérias), especificando como são adquiridas, e os meios de contágio, conseqüências, 

tratamentos e prevenção. 

A importância deste trabalho atende aos profissionais de U.I., divulgando que o mau 

uso das ferramentas de trabalho e sua má postura física na execução de suas tarefas podem 

trazer conseqüências negativas bem como acervos não tratados, pouco visitados e sem 

cuidados de limpeza, trazem elementos convenientes à formação de fungos e bactérias 

prejudiciais à saúde desses profissionais. 

 



 

OBJETIVOS 
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2 OBJETIVO GERAL 

• Analisar, por meio de levantamento bibliográfico, as doenças que afetam os 

profissionais de Unidades de Informação. 

 

 

2.1 Objetivos Específicos 

• Mapear as doenças ocupacionais que afetam o profissional da informação; 

• Abordar os principais aspectos que envolvem a prevenção de doenças ocupacionais. 



JUSTIFICATIVA
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3 JUSTIFICATIVA 

O interesse do grupo foi despertado devido a alguns relatos de pessoas que trabalham 

em Unidades de Informação (U.I.), segundo as quais algumas patologias foram adquiridas por 

causa das tarefas efetuadas. Quando pesquisado sobre o assunto, o grupo obteve dificuldades 

para encontrar materiais diretamente relacionados aos seus profissionais. 

Com esse trabalho, esperamos contribuir para que esses profissionais construam uma 

consciência atenta para os cuidados que devem ter ao executar suas tarefas, considerando sua 

postura física, manuseio de equipamentos e limpeza do seu posto de trabalho como atitudes 

que conduzem a um ambiente mais saudável, com conforto e bem estar. 



 

 

METODOLOGIA 
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4 METODOLOGIA 

Segundo Cervo e Berviam (2002) o levantamento bibliográfico consiste em encontrar 

respostas ao problema formulado através de consulta aos documentos de interesse à pesquisa, 

sendo estes sempre em documentos escritos por meio de material impresso ou em meio 

eletrônico ou magnético. Como complementa Severino (2000), desencadeia-se uma série de 

procedimentos para a localização e busca desses documentos que possam interessar ao tema 

discutido. 

Para atendermos aos objetivos deste trabalho, será utilizado levantamento 

bibliográfico das fontes secundárias que remetam às informações pertinentes ao 

desenvolvimento do tema proposto. Os materiais utilizados foram extraídos da Biblioteca 

Pública Cora Coralina, situada no município de Barueri-SP, Biblioteca de Saúde Pública 

da Universidade de São Paulo, e nas redes privadas Instituto Presbiteriano Mackenzie, 

situado no município de São Paulo-SP, Serviço Nacional de Aprendizado Comercial – 

SENAC, situado no município de São Paulo-SP, Faculdade de Biblioteconomia e Ciência 

da Informação da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. 

Na realização da pesquisa, foram utilizados os termos na estratégia de busca nas 

bibliotecas consultadas: 

 Doenças and ocupacionais 

 Doenças and trabalho 

 Lesões and esforços and repetitivos 

 Distúrbios and osteomusculares 

 Hérnia discal 

 Infecções fúngicas and bibliotecas. 

 Microbiologia 

Complementando essa pesquisa foram acessados os seguintes sites: 
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http://www.google.com.br/ 

http://www.aspergillus.man.ac.uk/secure/articles/moore.pdf 

http://www.microbiologia.vet.br 

http://www.doresnascostas.com.br 

http://www.saudeemmovimento.com.br/conteudos/conteudo_exibe1.asp?cod_noticia=580 

http://teses.eps.ufsc.br/defesa/pdf/12424.pdf (Universidade Federal de Santa Catarina). 

http://www.inss.gov.br/ 

 

No capítulo 5, foram feitos levantamentos a respeito das doenças ocupacionais, sua 

referência na história e como surgiu este termo. A caracterização de LER/ DORT e a dos 

agentes biológicos, como seu contágio reage no organismo e na saúde do profissional, além 

do posicionamento do INSS em relação ao assunto. 

O sub-capítulo 5.3 “Doenças ocupacionais que afetam os profissionais de Unidades de 

Informação”, foi elaborado por meio do método de observação assistemática. Estas 

observações foram acompanhadas de alguns depoimentos dos profissionais envolvidos. 

Segundo Lakatos (1988, p. 170 apud CERVO; BERVIAN, 2002, p. 28) observação 

assistemática caracteriza a observação sem o emprego de qualquer técnica ou instrumento, 

sem planejamento, sem controle e sem quesitos observacionais previamente elaborados. 

Observar é aplicar os sentidos físicos a um objeto, para dele adquirir um conhecimento 

claro e preciso, dessa maneira o estudo não se reduz a simples adivinhações ou conjectura 

(CERVO; BERVIAN, 2002, p. 27). 
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Cabe ressaltar que todos os levantamentos feitos nessas observações estão baseados 

nas informações coletadas na literatura, não contando com o respaldo de um médico da saúde 

ocupacional. 

A finalização se dá por conta das prevenções em breve relato da legislação e dos 

cuidados ergonômico, bem como de higiene. 

Em relação aos problemas psicológicos e de estresse, o grupo entende a importância 

das psicopatologias e sua influência na vida dos trabalhadores, mas objetivando o lado 

funcional e não psicopatológico, o tema não será abordado neste trabalho, ficando como 

sugestão para próximos estudos. 



 

 

CARACTERIZAÇÃO DAS DOENÇAS 
OCUPACIONAIS 
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5 CARACTERIZAÇÃO DAS DOENÇAS OCUPACIONAIS 

As doenças relacionadas ao trabalho já eram conhecidas desde a mais remota 

antiguidade. Como nos mostra Marano (2003, p. 13), [...] nos papiros egípcios foram 

encontradas citações de certas anormalidades físicas ou psíquicas observadas entre os 

trabalhadores [...]. 

Taube (2002, fl.1), diz que [...] as sociedades primitivas satisfaziam suas necessidades 

de vida buscando alimentação, vestuário e moradia através de caça, colheita e procura de 

cavernas [...], o que era feito de acordo com as necessidades imediatas. Com a evolução das 

sociedades, o homem se depara com outras formas de trabalho como a agricultura, 

agropecuária, e a construção da moradia, o que lhe assegurava melhores condições de vida. O 

impacto dessas mudanças, que se processam no “mundo do trabalho” e no modo de vida 

juntamente com descobertas de mecanismos que agilizem o trabalho, exacerbou o 

adoecimento físico e psíquico dos trabalhadores. Algumas manifestações, desse adoecimento 

se dão devido à repetição constante dos movimentos exigidos na realização desse trabalho. 

(MARANO, 2003, p. 14) 

Só em 1700, em Modena (Itália), as doenças relacionadas ao trabalho passam a 

despertar interesse nos pesquisadores e médicos, em virtude da descrição realizada por 

Ramazzine ([s.d.], apud MARANO, 2003, p. 14), de aproximadamente cinqüenta doenças 

relacionadas ao trabalho, estabelecendo claramente a relação doença / ocupação e os meios 

preventivos. Além disso, ele preconiza os princípios da medicina social, criando dessa forma 

um novo conceito da patologia1 médica às doenças ocupacionais. 

                                                 
1 Segundo o Dicionário Houaiss da língua portuguesa, Patologia 1 especialidade médica que estuda as doenças e as alterações que estas 
provocam no organismo 2 Qualquer desvio anatômico e/ ou fisiológico, em relação à normalidade que constitua uma doença ou caracterize 
determinada doença. 
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A Organização Mundial da Saúde (OMS), caracterizou as doenças relacionadas ao 

trabalho, como sendo multifatoriais para indicar que um certo número de fatores de risco 

como físico, de organização do trabalho, psicossociais, individuais e sociocultural, 

contribuem para causar estas doenças. (BARREIRA, 1994 apud TAUBE, 2002, fl.4)  

Após a Revolução Industrial, no século XVIII, as relações entre o trabalho e a doença 

foram percebidas rapidamente e o seu foco de contaminação sendo cuidado dentro das 

práticas da medicina vigente, e passa a se enquadrar dentro das mudanças sociais e das 

descobertas científicas, surgindo assim o termo “Saúde Ocupacional” (GIODA; AQUINO 

NETO, 2003), onde o homem deixa de ser simplesmente um agregado de células que forma 

órgão e sistema e passa a ser visto como resultado das suas relações com a natureza e o meio 

ambiente em que vive e trabalha.  

O trabalhador está sempre exposto às agressões físicas e psicológicas originárias de 

seu ambiente de trabalho. Na luta pela sobrevivência, se expõe mais aos fatores adversos que 

podem a curto, médio e longo prazo produzir alterações fisicopsicológicas às vezes 

irreversíveis, prejudicando profundamente sua capacidade de trabalho (TAUBE, 2003). 

Segundo Gioda e Aquino Neto (2003), em 1957 a comissão mista da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), e Organização Mundial da Saúde (OMS), na Conferência 

Internacional del Trabajo (1959), definiu os objetivos sobre saúde ocupacional: 

A saúde ocupacional tem como finalidade incentivar e manter o mais 
elevado nível de bem-estar físico, mental e social dos trabalhadores em todas as 
profissões; prevenir todo o prejuízo causado à saúde destes e pelas condições de seu 
trabalho; protegê-los em seu serviço contra os riscos resultantes da presença de 
agentes nocivos à sua saúde; colocar e manter o trabalhador em um emprego que 
convenha às suas aptidões fisiológicas e psicológicas e, em resumo, adaptar o 
trabalho ao homem e cada homem ao seu trabalho. 

 

Mesmo com o avanço tecnológico, os indivíduos estão adoecendo por causa do 

trabalho. De acordo com Rodrigues (1994 apud TAUBE, 2002, fl. 7), as sociedades 
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industrializadas estão identificando alguns indicadores da evidência da deterioração da 

qualidade de vida, entre eles: aumento no índice de acidentes, surgimento de novas doenças, 

perda de contato do homem com a natureza e até mesmo a depressão. 

No contexto saúde e trabalho, nos dias atuais os trabalhadores e patrões estão cada vez 

mais empenhados em criar condições e ambientes que propiciem o bem estar de todos. “Esse 

processo é lento, contraditório, desigual no conjunto da classe trabalhadora, depende de sua 

inserção no processo produtivo e do contexto sócio político de uma determinada sociedade” 

(ODDONE; et al., 1986). 

São chamados de agentes etiológicos das doenças profissionais2, aquelas numerosas 

causas que têm a capacidade de provocar no homem um desequilíbrio físico-orgânico de suas 

funções e que se traduzem por alterações funcionais, trazendo como conseqüência um estado 

que foi denominado como doença (MARANO, 2003). 

Vários são os agentes etiológicos das doenças ocupacionais, estes estão agrupados em 

quatro classes: 

• Agentes mecânicos: formados por ossos, músculos e ligamentos. 

• Agentes biológicos: representados por organismos vivos que, dotados de ações 

patogênicas, podem agredir o organismo humano. 

• Agentes físicos: são de natureza física que direta ou indiretamente atuam como fatores 

adversos, como temperatura extrema (calor, frio), o ruído, entre outros. 

• Agentes químicos: representados por substâncias de natureza química, que podem 

apresentar–se sob forma de gases, líquidos e sólidos. 

                                                 
2 Denominada de Doença Profissional pela Lei nº. 8.213 artigo 20 de 24 de julho de 1991 que a descreve como “doença profissional, assim 
entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade constante da respectiva relação elaborada 
pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. 
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Neste trabalho abordaremos os agentes biológicos (fungos e bactérias) e os mecânicos, 

com destaque para LER e DORT, dentro dos quatros citados anteriormente, por entendermos 

que profissionais da U.I. estão mais expostos a eles. 

 

5.1 Anatomia dos membros superiores: 

Quando o ser humano assumiu a posição ereta, os membros superiores do homem 

deixaram de ter a incumbência da sustentação, locomoção e do equilíbrio, que passam a serem 

exercidas pelos membros inferiores. Por outro lado, segundo Dângelo e Fattini (2002a), os 

membros superiores assumem um complicado sistema de articulações e alavancas para 

permitir variado posicionamento da mão que desenvolve a capacidade de cumprir sofisticadas 

tarefas de exploração e manipulação, isto é, o trabalho. 

Dângelo e Fattini (2002a) afirmam que “numa civilização mecanizada como a nossa” 

as lesões nos membros superiores são muito mais freqüentes, e interferem na mobilidade 

destes membros, causando diminuição da eficiência da mão, sendo considerados mais graves 

que as que atingem junturas do membro inferior. 
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Figura. 1 Visualização dos ossos do membro superior esquerdo. 

Fonte: Dângelo e Fattini (2002) 

 

• Ombro, braço e antebraço 

No ombro encontra-se a chamada cintura escapular, formada pela escápula e pela 

clavícula e esta se articula o osso do braço. A escápula esta presa à massa muscular, sem 

qualquer fixação direta no esqueleto axial. Esta fixação se dá de maneira indireta através da 

clavícula, que no seu estremo lateral, articula-se com a escápula e no seu estremo medial se 

une ao esterno. Esta disposição permite ao ombro extrema mobilidade, uma vez que, 

flutuando em meio à massa muscular, a escápula se desloca em muitos dos movimentos do 

úmero (DÂNGELO; FATTINI, 2002b). 

A clavícula (figura 2 e 3) tem a forma de um “S” e serve como uma alavanca para a 

escápula. As clavículas mantêm os ombros presos à caixa torácica, através de suas 

articulações com o esterno e com a escápula, permitindo ao braço movimentar-se livremente 



DOENÇAS OCUPACIONAIS EM PROFISSIONAIS DE UNIDADE DE INFORMAÇÃO 

 

41

sem que seja necessário afastá-lo da parede do corpo. Quando quebrada a clavícula, todo o 

ombro entra em colapso. (SPENCE, 1991). 

  
Figura. 2 Clavícula direita em vista inferior e posterior Figura. 3 Clavícula direita em vista superior e 

posterior 
Fonte Dângelo e Fattini (2002) 

Spence (1991) explica que a escápula é um osso triangular, delgado e achatado que se 

encontra sobre a face posterior das costelas. A margem superior forma a base do triângulo, 

com uma margem medial (vertebral) e uma margem lateral (axilar) unindo-se num ângulo 

inferior. O ângulo lateral forma a cavidade glenóide, que se articula com o úmero. Na margem 

superior, logo medialmente a cavidade glenóide encontra-se o processo coracóide (um gancho 

em forma de bico). A face posterior é dividida em regiões superior e inferior por uma crista 

chamada espinha de escápula. A espinha termina lateralmente num processo achatado 

chamando acrômio, que se articula com a extremidade lateral da clavícula (figura 4 e 5). 

  
Figura. 4 Vista anterior da escápula Figura. 5 Vista posterior da escápula 

Fonte: Spence (1991) 
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No braço, região dos membros superiores, compreendida entre as articulações do 

ombro e o cotovelo, o único osso é chamado de úmero (figura 6). A cabeça do úmero é lisa e 

arredondada e se articula com a cavidade glenoidal da escápula. Logo abaixo da cabeça está o 

colo anatômico que possui duas projeções distais – o tubérculo maior que é lateral, e o 

tubérculo menor que é anterior. Os tubérculos estão separados por um sulco intertubercular 

(sulco bicipital) (SPENCE, 1991) 

Segundo Oliveira (200-), sua extremidade superior é recoberta pelos músculos que 

movem o ombro (rotadores, elevadores, aproximadores e anteversores). Na face anterior do 

braço, localizam-se os músculos bíceps branquial, o mais superficial, e branquial anterior, o 

mais profundo (que é o flexor principal do cotovelo). Na epitróclea (saliência arredondada na 

parte interna do úmero), nascem músculos flexores do punho e dos dedos e pronadores da 

mão e do antebraço. 

A extremidade distal do úmero é achatada, com dois proeminentes epicôndilos 

(saliência externa inferior) onde estão duas superfícies articulares: o lateral, onde o capítulo 

(pequena cabeça do úmero), se articula com o rádio; e a medial onde a tróclea se articula com 

a ulna. Do epicôndilo, saem músculos extensores do punho e dos dedos e supinadores da mão 

e do antebraço. Todo o braço é irrigado pela artéria umeral, continuação da axilar, que 

percorre a face interna do braço até o cotovelo. A drenagem venosa é dupla: profunda (veia 

umeral) e superficial (veias cefálica e basílica). A metade posterior do braço é inervada pelo 

radial, e a metade anterior é lateral, pelo músculo-cutâneo. Pela face medial correm até o 

antebraço os nervos mediano e cubital (SPENCE, 1991).  



DOENÇAS OCUPACIONAIS EM PROFISSIONAIS DE UNIDADE DE INFORMAÇÃO 

 

43

 
Figura. 6 Vista anterior e vista posterior do úmero direito 

Fonte:Spence (1991) 

 

O antebraço, parte dos membros superiores compreendida entre o cotovelo e o punho, 

é composto por dois ossos dispostos em paralelo, o rádio e o ulna. São ossos articulados entre 

si que permitem a rotação chamada pronossupinação (na pronação, mostra-se o dorso da mão 

e na supinação, a palma) que confere maior destreza e força à mão (OLIVEIRA, 200-) 

 A extremidade da parte superior da ulna tem dois proeminentes processos: o maior, 

posterior, chamado olécrano e o menor, anterior, chamado processo coronóide. Uma 

superfície côncava, lisa, a incisura troclear, encontra-se na superfície anterior do olécrano e se 

estende até a porção superior do processo coronóide. A incisura troclear articula-se com 

tróclea do úmero. A incisura radial é uma superfície lisa na face lateral do processo coronóide. 

Articula-se com a borda da cabeça do rádio. Distalmente, a ulna tem uma pequena cabeça 

arredondada e um processo estilóide medial e posterior. (SPENCE, 1991). 
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Figura. 7 Vista posterior dos ossos do antebraço direito 

Fonte: Spence (1991) 

 

No osso rádio, sua extremidade, pequena e cilíndrica, é chamada cabeça de rádio, esta 

se articula com o capítulo do úmero e com a incisura radial da ulna. Na face medial, à curta 

distância abaixo da cabeça, está a tuberosidade do rádio. A extremidade distal do rádio é 

alargada e se articula medialmente com a ulna e distalmente com os ossos do carpo no pulso. 

Tem um processo estilóide cônico que se projeta de sua margem lateral. (SPENCE, 1991). 

Segundo Dângelo e Fattini (2002), espaço entre o rádio e a ulna é ocupado por uma 

forte membrana interóssea. Ambos se articulam com o úmero, superior, embora a ulna tenha 

um papel mais importante na articulação do cotovelo. No entanto, na parte inferior, somente o 

rádio participa da articulação com os ossos carpo (ossos do punho) O rádio articula-se com a 

ulna e a essa articulação é atribuído os movimentos de supinação e pronação (figura 8) nos 

quais a cabeça do rádio gira lateralmente cruzando o osso ulna.  
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Figura. 8 Rádio no movimento de pronação do antebraço 

Fonte: Dângelo e Fattini (2002) 

 

Segundo Oliveira (200-), os músculos responsáveis pelos movimentos do antebraço, 

assim como em outras partes dos membros superiores, são divididos em quatro grupos: 

flexores da mão e dos dedos (superficiais e profundos), situados na face volar (a da palma da 

mão); extensores da mão e dos dedos (curtos e longos); supinadores e desviadores radiais 

(inclinam a mão para o lado do rádio), localizados no bordo radial (o do polegar); e 

pronadores e desviadores cubitais (no bordo do cúbito). 

 

• Cotovelo 

O cotovelo e a articulação do osso do braço e os ossos do antebraço. Oliveira (200-) 

explica que a extremidade inferior do úmero apresenta uma superfície articular interna 

(tróclea) para o cúbito (articulação umerocububital) e uma superfície externa (côndilo lateral) 

para o rádio (Articulação umeroradial). 

Em ambas, realizam-se a flexão e a extensão do cotovelo. No cotovelo, o cúbito 

apresenta uma superfície simétrica da tróclea (gínglimo), limitada na sua extremidade 
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superior pelo olécrano (inserção do tríceps braquial) e em sua extremidade inferior a cabeça 

do rádio se articula com o côndilo lateral e com a fosseta sigmóidea do cúbito (articulação 

radiocubital proximal), permitindo a rotação que se denomina pronossupinação. 

A estabilidade do cotovelo é assegurada pela geometria de suas articulações e por seus 

ligamentos laterais. Nos lados da tróclea e do côndilo lateral, encontram-se a epitróclea 

(interna) e o epicôndilo (externo), que são zonas de inserção musculares sujeitas a patologias 

de sobrecarga. 

As fraturas do cotovelo costumam afetar a superfície articular e produzir, assim, 

graves deformidades e rigidez articular. Na maioria dos casos, necessitam de tratamento por 

meio de cirurgia, com reposição anatômica dos fragmentos resultantes da lesão (OLIVEIRA, 

200-). 

 

• Mão 

Muitas vezes não paramos para pensar quantas vezes utilizamos nossas mãos para 

realizar as tarefas do dia-a-dia, tais como; digitar, escrever, pegar o telefone, grampear, 

guardar livros, manusear os códigos pertinentes à área, etc. Algumas posições em que as mãos 

executam essas operações são determinadas pelas características da mesa de trabalho 

(BRANDIMILLER, 1999, p.19). 

Não prestamos a devida atenção a este importante membro de nosso corpo. A seguir 

veremos um pouco da anatomia e fisiologia das mãos para entendermos como movimentos 

inadequados podem nos causar alguns tipos de lesões: 
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As mãos são formadas por diversos ossos sendo oito ossos do carpo, cinco 
metacarpo e as falanges, em número de três para cada dedo, exceto o 
polegar, que possui somente duas. Pela mão passam os tendões dos músculos 
flexores e extensores dos dedos (músculos específicos destinados ao polegar 
e ao dedo mínimo) e os músculos interósseos permitindo a movimentação 
lateral dos dedos. A vascularização da mão se dá através de ramos dos dois 
arcos palmares, e a inervação, por ramos dos nervos medianos, cubital e 
radial. A apreensão é exercida pelos movimentos de flexão dos cincos dedos, 
auxiliadas pelos movimentos do polegar; que se opõem aos demais 
(GRANDE ENCICLOPÉDIA LAROUSSE CULTURAL, 1998, p.3789, 
v.16) 

 

 
Figura. 9 Ossos da mão 
Fonte: PARKER (1998) 

 

Segundo Moraes e Pequini (2000, p.23), no projeto de construção de ferramentas 

manuais deve-se ter como regra evitar na operação dessas ferramentas movimentos que 

provoquem o desvio ulnar (deslocamento da mão na direção do dedo mínimo), como, por 

exemplo, como ocorrido durante a utilização de alicates. 

Como mostra Moraes e Pequini (2000, p. 23) ainda pode ocorrer o chamado desvio 

radial (deslocamento da mão na direção do dedo polegar), particularmente em combinação 

com pronação (rotação medial do antebraço em torno do cotovelo em que a palma da mão 

aponta para o solo) e a flexão dorsal da mão, aumentam a pressão entre a cabeça do rádio e o 

capitulum do úmero no cotovelo. Para ilustrarmos um exemplo podemos descrever o 
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momento em que passamos o sensor em cima do código de barras do livro, fazendo 

movimentos de vai e vem, pois mesmo não sendo movimentos muito bruscos como na 

aceleração de uma moto, a quantidade de vezes que utilizamos o sensor durante o decorrer do 

expediente pode com o tempo provocar algum tipo de lesão. 

O tendão ou feixe fibroso situado na extremidade dos músculos, serve para ligá-los aos 

ossos, às aponevroses, ou à pele (GRANDE ENCICLOPÉDIA LAROUSSE CULTURAL, 

1998, p. 5635), sendo essa a musculatura responsável pelos movimentos. Os tendões ao 

passarem através de pontos de angulação, proeminências ósseas, fáscia (bainhas que protegem 

os músculos), túneis ostrofibrinosos ou faixas formadas por ligamentos, ganham uma bainha 

que os reveste total ou parcialmente, a chamada bainha sinovial. Essa é composta por duas 

camadas separadas por um espaço virtual líquido: uma rica em células, aderida à superfície do 

tendão (camada visceral) e a outra composta por fibras, aderida ao tecido circunjacente 

(camada parietal, ou vagina). O ponto onde a parietal se comunica com a vaginal é 

denominado mesotendão e é por onde os vasos sanguíneos e linfáticos e os nervos penetram 

nos tendões. 

Em quase todo o seu trajeto na mão, os tendões são revestidos por bainhas tendíneas, 

devido à presença de diversos pontos de acidentes e túneis ósteofibrinosos, tais como os 

formados pelo retináculo dos flexores (ligamento palmar do carpo e ligamento transverso do 

carpo) com os ossos do carpo – túnel do carpo e pelo retináculo dos extensores e os ossos do 

carpo. 

A flexão dos dedos se dá através dos músculos do antebraço. Os tendões, que passam 

através de um canal no pulso, conectam os músculos do antebraço e os dedos. Os ossos do 

dorso da mão, por um lado, e os ligamentos transversos do carpo (flexor retinaculum), por 
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outro lado, forma o canal do pulso – o túnel do carpo. Por esse túnel, passam muitíssimas 

estruturas anatômicas vulneráveis, inclusive as a artéria radial e o nervo mediano. Por fora do 

ligamento transverso do carpo, têm-se a artéria ulnar e o nervo ulnar. 

Os ossos do punho conectam-se com os dois ossos do antebraço – a ulna e o rádio. O 

rádio liga-se ao lado do polegar, e a ulna ao lado do dedo mínimo. 

Esses túneis têm especial importância clínica, pois podem levar à compressão de 

outras estruturas que se encontram no seu interior, por exemplo, o nervo mediano, devido à 

grande tensão a que são submetidas. (MORAES; PEQUINI, 2000). 

 

• Coluna 

Vista de lado tem a aparência de um S (figura 10), dessa forma equilibra as várias 

partes do corpo acima das pernas, minimizando o esforço muscular. Os grandes buracos de 

cada vértebra alinham-se para formar um túnel ósseo ou canal vertebral; em seu interior está a 

medula espinhal, protegida de pancadas ou torções. Os nervos entram e partem da medula 

através de espaços entre as vértebras. (PARKER, 1988, p. 39). A medula espinhal se ramifica 

nas raízes nervosas, que percorrem uma pequena distância dentro do canal neural até 

emergirem em pares, um de cada lado da coluna vertebral, para inervar o tronco, os braços e 

as pernas. 
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Figura. 10 A coluna vertebral humana não é reta. Ela possui 4 trechos curvos. 

Fonte: http://www.magnaspine.hpg.ig.com.br/efeitos_da_compressao_e_tracao_portugues.htm 

A coluna vertebral é formada por um conjunto de 33 vértebras (24 móveis) e 

subdivide-se em cinco regiões; cervical, dorsal, lombar, sacra e coccígea. 

A região cervical formada por sete vértebras, possui grande mobilidade e forma o 

esqueleto do pescoço. Permitem-nos virar a cabeça bruscamente sobre três quartos de um 

círculo sem mover os ombros e em conjunto com o movimento dos olhos podemos ver um 

círculo completo. A primeira vértebra chama-se Atlas, a segunda Áxis, as seguintes, são 

chamadas de terceira cervical, quarta cervical, quinta cervical, sexta cervical e por fim a 

sétima vértebra chamada de Proeminente. 

A região dorsal compreende doze vértebras que, juntamente com as costelas (um par 

por vértebra), formam a caixa torácica responsável por impedir a compressão do coração e 

dos pulmões, vísceras principais dessa região do corpo. 

Cinco vértebras suportam o peso da parte superior do corpo e, por serem móveis, 

permitem a flexão e a torção do corpo; são as vértebras lombares. 
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Na parte de trás da pélvis, o anel ósseo da bacia é constituído por cinco vértebras que 

se fundiram durante sua evolução formando o sacro. A região sacra está fundida com os ossos 

do quadril, e segundo Moraes e Pequini (2000), isto faz com que o tronco, cujo peso é 

suportado pelas pernas, não oscile a cada passo e possibilite que a marcha seja segura. 

A zona final da coluna possui três ou quatro vértebras fundidas formando a região 

coccígea que corresponde à cauda dos animais. Conhecida como cóccix ou cauda óssea essa 

região contribui para o fechamento e para a sustentação inferior da cavidade abdominal 

(PARKER, 1998). 

A coluna vertebral representa cerca de 2/5 da altura total do corpo, suporta mais peso 

na área da pelve e diminui a capacidade conforme se aproxima da cabeça. 

 

• Os discos intervertebrais 

A espinha dorsal pode ser capaz de carregar grandes pesos, articulada de unidades 

superpostas, compreende dois segmentos como nos mostra Moraes e Pequini (2000, p. 35): 

• O anterior, que convém dois corpos vertebrais, um sobreposto ao outro, separados 
por um disco e corresponde a uma estrutura de sustentação, suporte de peso, 
amortecedora de choques; 
• O posterior, que se compõe de duas articulações, é uma estrutura que não suporta 
peso, cuja função principal é de guia direcional. 

 

Os discos intervertebrais apresentam-se separados por um sistema hidráulico 

representando os corpos vertebrais do segmento anterior da coluna, são responsáveis por 

absorver choques permitindo uma compressão transitória. Seus movimentos são permitidos 

pelo deslocamento do líquido dentro do continente elástico. Cada disco compreende duas 

partes; o núcleo pulposo, que recebe a função de receber a carga originária dos pesos do 

pescoço, cabeça, ombros e tronco (toda esta carga comprime o disco que se achata) e o anel 
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fibroso cujas fibras acabam por suportar toda a pressão transmitida em todas as direções pela 

carga do núcleo pulposo. 

 

• Patologias da curvatura 

Em sua dissertação, Taube (2002, p. 20) discorre sobre a biomecânica da coluna 

vertebral como: 

[...] constituída por 33 vértebras empilhadas umas sobre as outras compondo uma 
estrutura que se apresenta subdivididas sendo: 7 vértebras cervicais, 12 vértebras 
torácicas, 5 lombares, 5 sacrais e 4 coxígenas; com a junção de toda esta divisão a 
coluna apresentará algumas curvaturas [...]. 

a) Cifose ou hipercifose 

É quando o ângulo de curvatura da coluna aumenta demais formando uma saliência nas 

costas, conforme ilustra a figura 11, em linguagem popular, é conhecida como corcunda. 

Pode ser congênita ou provocada por má postura, por lesões nos discos intervertebrais, por 

degeneração senil ou doenças reumáticas infecciosas. A cifose exagerada, recebe o nome 

de hipercifose.  

A postura defeituosa acentua rapidamente a cifose, e caso não seja tratada em período 

breve, pode causar danos permanentes: as costas se arredondam e a cintura se curva para 

frente (figura 11). A cifose permanente dificulta os movimentos do coração e dos 

pulmões, provocando, por exemplo, dificuldade para uma inspiração profunda. 

 

b) Lordose ou hiperlordose 
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Por causa de alguma patologia dos ossos do quadril ou por excessiva convexidade do 

segmento torácico, o raio da curvatura dos segmentos cervical e lombar torna-se muito menor 

do que o normal. Essa convexidade maior da região lombar pode ser uma maneira de o 

indivíduo manter uma posição mais ereta. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 11 Hipercifose                                                                                                        Figura. 12 Hiperlordose 
Fonte: FERRARETTO Disponível em: < http://www.doresnascostas.com.br/anatomia.html> 

 

c) Escoliose 

Más formações congênitas, doenças ósseas, lesões nervosas, doenças musculares e os 

distúrbios congênitos do metabolismo podem ocasionar o desvio lateral da coluna, as 

chamadas escolioses, que são de característica sempre patológica: a coluna se desvia do eixo 

no plano frontal (figura 13), ao contrário da cifose e da lordose, que conservam o plano 

sagital. 
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Figura. 13 Escoliose 
Fonte: FERRARETTO - disponível em: < http://www.doresnascostas.com.br/anatomia.html> 

 
d) Hérnia de disco 

Ocasionalmente, um disco ou cartilagem entre as vértebras é apertado e pressionam o 

nervo, causando dores, isso é ocasionado por uma ruptura das fibras concêntricas do disco 

intervertebral, segundo Ferraretto ([19--]), após várias rupturas o anel fibroso fica mais fraco e 

se dilata produzindo uma protusão discal (hérnia discal) como mostrado na figura abaixo. As 

causas das rupturas discais relacionam-se a traumatismos e têm como agravante causas 

diversas como deformidades da coluna, rigidez corporal nos sedentários, obesidade, hipotonia 

e flacidez muscular. Os fatores psicológicos também contribuem para a instalação desses 

quadros, tais como a depressão, estresse, etc. 

 

 

 

Figura. 14 Hérnia de disco 
Fonte:< http://www.vanet.com.br/ergum/02_02fisiopatologiaanatomia.htm> 

 

• Aparelho Locomotor e o Trabalho 

Todo o trabalho exige a adoção de uma determinada posição sendo de pé, sentado ou 

alternando ambas as posições. 
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Como o trabalho em unidade de informação exige movimentos articulares, musculares 

e de ligamentos, tanto dos membros superiores como dos membros inferiores, é indispensável 

uma boa coordenação dos movimentos (MARANO, 2003) 

 

 Posições assumidas pelo profissional de unidade de informação durante a sua 

jornada de trabalho 

 

a) Posição de Pé (Característica) 

É uma posição que exige maior gasto de energia, provoca equilíbrio entre músculos 

posturais, maiores sobrecargas sobre essa estrutura e um estado de concentração tônica 

mantida por descargas nervosas dos neurônios da medula espinhal (MARANO, 2003), (figura 

15). 

 

 

 

 

 
Figura. 15 Nervo Ciático 

Fonte: http://www.doresnascostas.com.br/dor.html 

 

b) Posição de Pé e Parado 

Marano (2003, p.141) diz que a distribuição de peso por mudanças do ponto de apoio 

(de um pé para outro) e pelo movimento circular da cabeça provoca diminuição do retorno 
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venoso, predispondo a varizes e a variocela pélvica por estase venosa dos membros inferiores 

e provoca sobrecarga sobre a junção lombo-sacra da coluna.  

 

c) Posição sentada 

Ao sentarmos, o consumo de energia do organismo ocasionado pela atividade estática 

das articulações dos pés, joelhos e dos quadris é reduzido, melhorando também a circulação; 

na posição sentada, os músculos são relaxados possibilitando a redução da pressão 

hidrostática3 nas veias das pernas, resultando em menor resistência para o retorno do sangue 

ao coração (na posição de pé o sangue e o fluído dos tecidos concentram-se nas pernas 

dificultando este retorno). 

É uma posição adequada para os trabalhos que não exigem muita atividade física ou 

muitos movimentos, por exemplo, o profissional da informação que trabalha no departamento 

técnico. Porém, como afirmam Moraes e Pequini (2000, p.38), nessa posição os músculos 

abdominais tendem a se afrouxar, a espinha tende a se curvar e as funções de alguns órgãos 

internos – especialmente aqueles do aparelho digestivo e respiratório – se tornam mais 

difíceis. 

Nessa posição, o indivíduo apóia todo o peso da cabeça e do tronco (cerca de 75% do 

peso corporal) sobre a tuberosidade isquiática4 (ou isquiais), que compõem a pelve. 

As constantes mudanças de postura são ocasionadas devido à fadiga e ao desconforto. 

Como aborda Galer (1987 apud MORAES e PEQUINI, 2000, p.39), a pressão acumulada 

sobre um dos lados das nádegas ao cruzarmos uma das pernas é aliviada simultaneamente 

                                                 
3 Pressão hidrostática pressão exercida sobre o corpo pelo peso de um fluído em repouso. 
4 Tuberosidade isquiática pequena estrutura que forma uma saliência arredondada na articulação do quadril. 
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sobre o outro lado evitando alguns problemas como isquemias ou má circulação sanguínea, o 

que acarretaria dores e dormência nas pernas e o aparecimento de varizes. 

Se o assento da cadeira for inadequado, ocorre estase venosa dos membros inferiores, 

provocando o aparecimento de varizes, variceola pélvica e hemorróidas. 

 

• Ação do levantamento de peso 

No movimento de levantar-se um peso, a pressão maior é na coluna, e necessário 

lembrar que a pressão máxima suportada nesta região é de trinta quilos força por centímetro 

quadrado calculado para sexo masculino e de cinqüenta porcento menor para o sexo feminino 

(MARANO, 2003). 

A inadequada maneira de levantar peso acarretará vários problemas na coluna 

vertebral, tais como o aparecimento de hérnia de disco, lombalgias de esforços, cifoscoliose 

ocasionada pelo esforço físico crônico. 

Segundo Pires (2001), os distúrbios relacionados à coluna vertebral e região 

paravertebrais constituem uma das causas mais freqüentes de afastamento do trabalho. No 

cotidiano, fora do trabalho, esses distúrbios comprometem a qualidade de vida de um grande 

número de pessoas. 

Segundo Marano (2003), a coluna vertebral tem funções de alta importância para o 

sistema corporal: 

- sustentação e equilíbrio do corpo; 

- mobilidade da cabeça e do tronco; 

- proteção da medula e das raízes nervosas da coluna. 
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• Astenopia5 

Ao ficarmos várias horas ao dia diante da tela do computador, nossos olhos 

permanecem ocupados com a leitura de documentos, repletos de caracteres, gráficos, imagens 

e sinais que, dependendo do programa utilizado, variam constantemente de velocidade. Essa 

variação, somada a fatores de iluminação e um longo período diante da tela do computador, 

exige de nossos olhos considerável esforço dos músculos dos olhos, muitas vezes de forma 

contínua, que pode provocar diversos sintomas chamados de fadiga visual. Esses sintomas 

podem aparecer a qualquer momento do dia, indicando um sinal de alerta, pois podem 

provocar queda de rendimento do trabalho, que fica lento e sujeito a erros. 

Brandimiller (1999, p. 82) classifica assim os tipos de sintoma da fadiga visual: 

Nos olhos: lacrimejamento, ardência, vermelhidão, coceira, formigamento, 
piscar muito, olhos pesados; 
Alterações da visão: visão borrada ou embaçada, visão dupla, incômodo com 
a claridade, mesmo fora do trabalho (fotofobia); 
Sintomas gerais: principalmente dor de cabeça (na testa ou na nuca), enjôo e 
tontura podem ocorrer, mas são menos freqüentes. 
 
 

A má condição de leitura ainda pode nos levar a posturas inadequadas causando dores 

nas costas e no pescoço. 

5.1.1 Lesões por Esforços Repetitivos / Distúrbio Osteomusculares Relacionados ao 

Trabalho 

 

Taube (2002) diz que, na década de 70, ocorreu a chamada “epidemia australiana de 

LER” onde surge vários casos de trabalhadores com o mesmo diagnóstico por esforços 

                                                 
5 É a fraqueza rápida da vista, acompanhada de dores nos olhos, dor de cabeça, turbação da visão. 
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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. 

Vários estudos sobre o assunto foram surgindo, e nesses, diversas nomenclaturas 

foram dadas a esta nosologia6 tais como Lesões por Traumas Repetitivos (LTR), Lesões por 

Esforços Repetitivos (LER), Doenças Cervicobranquial Ocupacional (DCO) e Síndrome de 

Sobrecarga Ocupacional (SSO). 

Browner (1984 apud TAUBE, 2002, p. 30) denominou os sintomas dolorosos na 

região cervicobranquial de “Repetitive Strain Injury” – RSI – termo traduzido como LER 

(Lesão por Esforços Repetitivos), definindo o adoecimento como: 

Doenças músculos-tendinosas dos membros superiores, ombro e pescoço, causadas 
pela sobrecarga de um grupo muscular particular, devido ao uso repetitivo ou pela 
manutenção de posturas contraídas, que resultam em dor, fadiga e declínio do 
desempenho profissional. 

No Brasil segundo Couto (1998 apud TAUBE, 2002, fl. 31), o termo LER foi 

oficializado pela portaria 4062 do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social em 06/08/1987. 

No período de 1996 a 1997 o INSS em conjunto com a Delegacia Regional do Trabalho de 

São Paulo (DRT/SP) – MTb, a Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina 

do Trabalho (Fundacentro/ MTb), Centro de Referência de Saúde Ocupacional, Confederação 

Nacional das Indústrias (CNI), Central Única dos Trabalhadores (CUT) e Universidade de 

Campinas (Unicamp) realizaram um estudo chegando a terminologia de “Distúrbios 

Osteomusculares Relacionados ao Trabalho” (DORT) para evitar um conotação errônea 

apontando causas já definidas como por exemplo “cumulativo” nas  Lesões por Trauma 

Cumulativo (LTC) ou “repetitivos” em LER (INSS, 2000), ou ainda os chamados efeitos 

                                                 
6 Ramo da medicina que estuda e classifica as doenças (HOUAISS; VILLAR, 2001) 
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como por exemplo “lesões” nas LTC e LER (MELO, 2003), mas o termo LER por ser o mais 

difundido , ainda é usado. 

Os Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT) são reconhecidos 

pela sua multidimensionalidade causal. Correntemente, os fatores predisponentes ou causais 

de distúrbios osteomusculares têm sido agrupados como fatores biomecânicos e psicossociais. 

(CRUZ, 2001; LEMOS, 2001; COUTO, 1998; MENDES. 2001; OLIVEIRA, 1998; 

RANNEY, 2000; RIO, 1998; RIBEIRO, 1997 apud TAUBE, 2002, fl. 33) 

Taube (2002), menciona uma pesquisa realizada em 1997 pela NIOSH (National 

Institute for Ocupational Safety and Health) onde foi concluída uma pesquisa com 600 

estudos considerados consistentes e que foram analisados de forma detalhada. Apresentou-se 

então, uma diretriz que classifica os fatores biomecânicos desde “forte evidência de relação 

com o trabalho” a “evidência de nenhum efeito de relação com o trabalho”. A vibração no 

corpo inteiro e os movimentos forçados de levantamento foram classificados como de 

“evidência forte” para DORT em coluna dorsal; a postura incorreta foi igualmente 

classificada para DORT de coluna cervical e a combinação de repetitividade, postura, 

vibração e força como de “evidência forte” para DORT em punho e mão. 

Conforme menciona Yeng, Teixeira e Barbosa (1998, p. 65) os fatores de risco 

associados a LER / DORT incluem a repetição dos movimentos, vibrações, uso de força 

incompatível com as necessidades das tarefas, posturas incorretas, ergonomia inadequada e 

solicitações cumulativas do aparelho locomotor. A falta de repouso adequado, o 

discondicionamento dos aparelhos cardiovascular e locomotor, além do alto grau de estresse e 

insatisfação no ambiente de trabalho, social e familiar, são fatores complementares que 

contribuem para a gênese ou perpetuação dos sintomas. 
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Segundo Marano (2003), as LER / DORT abrangem diversas doenças onde os nervos 

são considerados a estrutura mais delicada do membro superior, se tornando passíveis de 

compressão. 

 

Segundo a quadro do INSS as doenças citadas como LER / DORT são explicadas por: 

 

Síndrome do desfiladeiro torácico 

É a compressão do feixe vásculo-nervoso num estreito triangulo 
formado pelos músculos escaleno anterior e médio e a primeira 
costela. Na síndrome do desfiladeiro torácico, o quadro clínico 
superpõe características de compressão ulnar com outras de 
síndrome do túnel do carpo. Ocupacionalmente ocorre em 
trabalhadores que mantêm os braços elevados por períodos 
prolongados ou que comprimem o ombro contra algum objeto, 
como por exemplo, o uso prolongado e diário do telefone apoiado 
entre a orelha e o ombro 

Síndrome do supinador 

O músculo supinador hipertrofiado comprime o nervo interósseo 
posterior que passa dentro dele. A síndrome do supinador, que 
deve ser distinguida da epicondilite lateral, é a compressão do 
ramo motor do nervo radial no cotovelo. É causada por 
movimentos repetitivos de pronussupinação, como apertar 
parafusos e prática de musculação. 

Síndrome do pronador redondo 

É a compressão do nervo mediano abaixo da prega do cotovelo, 
entre dois ramos musculares do pronador redondo. É diferente da 
compressão do nervo mediano no punho. Na síndrome do pronador 
redondo, além da área distal dos dedos, a região tênar também tem 
alterações de sensibilidade. Ocorre em tarefas que exigem 
pronossupinação vigorosa do antebraço. 

Síndrome do interósseo anterior 

É a compressão do nervo na borda de origem dos músculos 
flexores superficiais dos dedos. A síndrome do interósseo anterior 
(ramo exclusivamente motor do nervo mediano), que é mais 
comum que a síndrome do pronador, acomete aqueles que 
carregam objetos pesados. A manobra que demonstra o diagnóstico 
é flexão do terceiro dedo contra a resistência (específico do nervo 
flexor superficial dos dedos) que produz dor no cotovelo. Há 
também déficit motor. 

Síndrome do túnel do carpo 

Ocorre pela compressão de nervo mediano da face palmar do 
punho, em conseqüência de um processo inflamatório dos tendões, 
ocasionado espaçamento e fibrose que provoca dor e incapacidade 
funcional. Ocorre nas tarefas manuais repetitivas, principalmente 
se houver força ou desvio do carpo, quando os tendões 
hipertrofiados ou edemaciados comprimem o nervo mediano. 

Síndrome do canal cubital 

É a compressão do nervo ulnar ao nível do túnel cubital. Quando o 
cotovelo é progressivamente fletido e o ombro abduzido, há um 
aumento da pressão intraneural estimulando os flexores que
estreitam o túnel em aproximadamente 55%, achatando e 
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alongando o nervo cubital em quase 5mm. Traumas agudos, 
processos degenerativos e infecciosos, anomalias musculares, 
tumores de partes moles, seqüelas de fraturas, esforços de preensão 
e flexão, ferramentas inadequadas e vibrações são as causa 
predisponentes mais comuns. 

Síndrome do canal de Guyon: 

É a compressão do nervo ulnar ao nível do chamado canal de 
Guyon no punho, causando distúrbio de sensibilidade no quarto e 
quinto dedos, bem como distúrbios motores na face palmar. Esta 
síndrome é cinco vezes menos freqüente do que o 
comprometimento do nervo ulnar no canal cubital. Aparece com 
muita freqüência nos carimbadores, escrivães e aramistas. 

Síndrome do interósseo posterior: 

É o comprometimento do ramo profundo do nervo radial, após sua 
bifurcação na extremidade proximal do antebraço, causados por 
seqüelas de fraturas ou luxação do cotovelo, processos 
inflamatórios, tumores de partes moles, variações anatômicas e 
iatrogênicas, além de intoxicação por metais pesados, herpes 
zoster, sarcoidose e hasenáse. Podem estar presentes por meio de 
dor vaga no dorso do antebraço e diminuição da força muscular. É 
de evolução lenta, podendo levar meses para se instalar e não há 
alteração sensitiva associada. 

Lesão do nervo mediano na base da mão 

É a conseqüência da compressão extrínseca do nervo, como por 
exemplo, a causada pelo uso de ferramentas como chave de fenda 
de cabo curto; vibração e uso da base da mão, como por exemplo, 
com o uso de martelo para grampear, carimbar, etc. 

Quadro 1 Doenças de LER/DOR 

 

Tendinites e tenossinovites 

São as doenças inflamatórias que comprometem as bainhas tendíneas e os tendões, em 

decorrência das exigências do trabalho. São doenças predominantes em LER / DORT 

consideradas mais precoces nas atividades de grande repetitividade aliadas à exigência de 

força. 
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Figura. 16 Os tendões quando inflamam podem causar tendinite ou tenossinovite. 

Fonte: ITAÚ 

Segundo o INSS, os tipos de tendinite e tenossinovite podem ser caracterizados como no 

quadro abaixo: 

 

Doença de Quervain: 

Em razão de um processo inflamatório da bainha 
tendinosa do músculo abdutor e extensor do polegar, 
ocasiona distúrbio da sensibilidade e da capacidade 
funcional. Bastante conhecida como doença das 
lavadeiras, mas incidi em todas as atividades em que 
haja fixação do polegar acompanhada de força, quer de 
torção, quer de desvio ulnar do carpo. 

Dedo em gatilho 

Provocada por um processo inflamatório da bainha 
tendinosa da região palmar, ocasionando dificuldade de 
extensão do dedo. Ocorre quando há uma quebra bruta 
de resistência fazendo com que o dedo “salte”, como 
por exemplo, na utilização de alicates, tesouras e 
gatilhos de bombas de gasolina. 

Síndrome do túnel lunar Ocasionado por compressão de nervos lunar 
provocando dor incapacidade funcional e hipotrofia. 

Epicondilite 

Caracterizada por dor nos músculos epicondelianos 
(bordos do cotovelo) com irradiação para o ombro e a 
mão. Pode ser lateral ocorrido em movimentos de 
extensão muito utilizados no tênis de quadra e 
pronossupinação, como apertar parafusos, ou ainda 
epicondilite medial associada a flexão do punho, como 
por exemplo em descascadores de fios elétricos. 

Tendinite biceptal 

è a inflamação da bainha sinovial do tendão da porção 
longa do bíceps, no ponto em que ele muda direção: no 
sulco biceptal. Ocorre nas atividades em que o braço 
fica por longos períodos em elevação. 
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Tendinite do supra-espinhoso 

É ocasionada pela compressão das fibras do supra-
espinhoso, pelo acrômio ao realizar a abdução do braço 
acima de 45º. Ocorre geralmente ao carregar peso sobre 
os ombros, jogar vôlei ou peteca. 

Tenossinovite dos extensores dos dedos e do carpo 
Decorre da contração estática dos músculos da mão. 
São muito comuns em digitadores e na utilização do 
mouse do computador. 

Tenossinovite dos flexores dos dedos e dos flexores 
do carpo 

Acometem os tendões da face ventral do antebraço e 
punho em decorrência de movimentos repetitivos de 
flexão dos dedos e da mão. 

Tendinite distal do bíceps Decorre de atividades que exigem movimentos de 
flexão do antebraço supinado sobre o braço. 

Tenossinovite do braquiorradial Decorre de atividades que exigem movimentos de 
flexão do antebraço pronado sobre o braço. 

Bursite 

Processo inflamatório da musculatura do ombro, por 
causa de repetidos movimentos de adução e abduções 
do ombro. Caracteriza –se por dor que se irradia para a 
região escapular e pescoço. 

Cervicobraquialgia 
Movimentos repetidos dos braços e das mãos podem 
provocar dores por comprometimentos dos músculos 
trapézio, rombóide, e dos músculos cervicais. 

Quadro 2 Inflamações tendinite e tenossinovite 

 

Para que se possa ter uma visão mais ampla dos fatores de riscos que envolvem o 

profissional da unidade de informação, nesse trabalho ilustramos abaixo uma quadro de 

lesões, causas, diagnósticos e exemplos mencionados pelo INSS (2002); 

LESÕES CAUSAS 
OCUPACIONAIS EXEMPLOS 

ALGUNS 
DIAGNÓSTICOS 
DIFERENCIAIS 

Bursite do cotovelo 
(olecraniana) 

Compressão do 
cotovelo contra 
superfícies duras 

Apoiar o cotovelo em 
mesas 

Gota, traumatismos e artrite 
reumatóide 

Contratura de fáscia 
palmar 

Compressão palmar 
associada a vibração 

Operar compressores 
pneumáticos 

Heredo-familiar  
 Contratura de Dupuytren 

Dedo em Gatilho 
Compressão palmar 
associada a 
realização de força 

Apertar alicates e 
tesouras 

Diabetes, artrite reumatóide, 
mixedema, amiliodose e 
tuberculose pulmonar. 
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Epicondilites do 
Cotovelo 

Movimentos com 
esforços estáticos e 
preensão 
prolongada de 
objetos, 
principalmente com 
o punho 
estabilizado em 
flexão dorsal e nas 
pronossupinações 
com utilização de 
força. 

Apertar parafusos, jogar 
tênis, desencapar fios, 
tricotar, operar 
motosserra 

Doenças reumáticas e 
metabólicas, hanseníase, 
neuropatias periféricas, 
traumas e forma T de 
hanseníase. 

Síndrome do Canal 
Cubital 

Flexão extrema do 
cotovelo com 
ombro abduzido. 
Vibrações. 

Apoiar cotovelo em mesa 
Epicondilite medial, seqüela 
de fratura, bursite olecraniana 
forma T de Hanseníase 

Síndrome do Canal de 
Guyon 

Compressão da 
borda ulnar do 
punho. 

Carimbar 

Cistos sinoviais, tumores do 
nervo ulnar, tromboses da 
artéria ulnar, trauma , artrite 
reumatóide e etc 

Síndrome do 
Desfiladeiro Torácico 

Compressão sobre o 
ombro, flexão 
lateral do pescoço, 
elevação do braço. 

Fazer trabalho manual 
sobre veículos, trocar 
lâmpadas, pintar paredes, 
lavar vidraças, apoiar 
telefones entre o ombro e 
a cabeça 

Cérvico-braquialgia, 
síndrome da costela cervical, 
síndrome da primeira costela, 
metabólicas, Artrite 
Reumatóide e Rotura do 
Supra-espinhoso 

Síndrome do Interósseo 
Anterior 

Compressão da 
metade distal do 
antebraço. 

Carregar objetos pesados 
apoiados no antebraço  

Síndrome do Pronador 
Redondo 

Esforço manual do 
antebraço em 
pronação. 

Carregar pesos, praticar 
musculação, apertar 
parafusos. 

Síndrome do túnel do carpo 

Síndrome do Túnel do 
Carpo 

Movimentos 
repetitivos de 
flexão, mas também 
extensão com o 
punho, 
principalmente se 
acompanhados por 
realização de força. 

Digitar, fazer montagens 
industriais, empacotar 

Menopausas, tendinite da 
gravidez (particularmente se 
bilateral), artrite reumatóide, 
amiloidose, diabetes, lipomas, 
neurofibromas, insuficiência 
renal, obesidade, lupus 
eritematoso, condrocalcinose 
do punho, trauma 

Tendinite da Porção 
Longa do Bíceps 

Manutenção do 
antebraço supinado 
e fletido sobre o 
braço ou do 
membro superior 
em abdução. 

Carregar pesos 

Artropatias metabólicas e 
endócrinas, artrites, 
osteofitose da goteira 
bicipital, artrose acromio-
clavicular e radiculopatias( 
C5-C6 ) 

Tendinite do Supra-
Espinhoso 

Elevação com 
abdução dos ombros 
associada a elevação 
de força. 

Carregar pesos sobre o 
ombro, jogar vôlei ou 
peteca 

Bursite, traumatismo, 
artropatias diversas, doenças 
metabólicas 
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Tenossinovite de 
DeQuervain 

Estabilização do 
polegar em pinça 
seguida de rotação 
ou desvio ulnar do 
carpo, 
principalmente se 
acompanhado de 
realização de força. 

Torcer roupas, apertar 
botão com o polegar 

Doenças reumáticas, tendinite 
da gravidez (particularmente 
bilateral), estilóidite do rádio 

Tenossinovite dos 
extensores dos dedos 

Fixação 
antigravitacional do 
punho.  
Movimentos 
repetitivos de flexão 
e extensão dos 
dedos. 

Digitar, operar mouse 

Artrite Reumatóide , 
Gonocócica, Osteoartrose e 
Distrofia Simpático 
Reflexa(Sindrome Ombro-
Mão) 

Obs: Considerar a relevância quantitativa das causas na avaliação de cada caso. 
A presença de um ou mais dos fatores listados na coluna "Outras Causas e Diagnóstico Diferencial" não 
impede, a priori, o estabelecimento do nexo. 

Quadro 3 Lesões causas e diagnósticos 

 

 

5.2 Doenças ocupacionais causadas por agentes biológicos 

De acordo com Marano (2003, p. 126), agentes biológicos são microorganismos que, 

em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças, entre as quais estão a 

tuberculose, brucelose, malária, febre amarela e outros agressores a saúde do profissional da 

informação. 

Para que as doenças possam ser consideradas Doenças Ocupacionais é necessário que 

haja exposição do empregado a esses microorganismos, uma substância só é nociva ao 

homem, quando entra em contato com o seu corpo. Os agentes biológicos existem em 

diversos setores, inclusive em bibliotecas, livrarias e arquivos e sua conseqüência para a saúde 

do profissional da unidade de informação é de alergias causadas pela exposição a poeiras 

proveniente do bolor ou do pó dos livros, enzimas e ácaros (SALIBA, 2002). 
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Os microorganismos podem penetrar no corpo humano através da via cutânea (pele), 

via digestiva (ingestão de alimentos e da própria saliva), via respiratórias (aspiração de ar 

contaminado) ou das membranas mucosas. 

 

 Os agentes biológicos são conhecidos por: 

Bactérias: São microrganismos unicelulares, com uma estrutura muito simples. 

Abundantes no ar, no solo e na água, a maior parte das bactérias é inofensiva para o 

homem, tanto que algumas espécies estão normalmente presentes na pele e no 

interior do intestino, sem causarem doença, em especial as bactérias do intestino, são 

úteis, na medida em que produzem algumas vitaminas e, com a sua presença, 

protegem o organismo da invasão de bactérias nocivas ou patogênicas. As bactérias 

patogênicas são responsáveis pela maior parte das doenças infecciosas que nos 

afetam (SALIBA, 2002). 

Saliba (2002), explica que, as bactérias foram descobertas no século XVII, após a 

invenção do microscópio, mas só no século XIX, graças ao químico francês Louis Pasteur, 

se conseguiu concluir que são causadoras de muitas doenças. O que ainda não se conseguiu 

estabelecer com segurança é a razão pela qual certo indivíduos adoecem, enquanto que 

outros permanecem saudáveis, tendo estado expostos às mesmas fontes de infecção. As 

bactérias produzem toxinas prejudiciais às células humanas. 

A doença surge quando estas toxinas estão presentes em quantidade suficiente no 

indivíduo que afetado não está imunizado. Entre as muitas doenças provocadas por bactérias 

incluem-se a pneumonia, a meningite, a tuberculose, o tétano e a disenteria. 
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As bactérias podem penetrar no corpo humano, através dos pulmões, por meio da 

inalação de partículas expulsas pela respiração, tosse ou espirros de uma pessoa infectada. 

Pode haver infecção no trato digestivo o qual pode ser infectado através da ingestão 

de alimentos contaminados. As bactérias podem estar presentes nos alimentos desde o local 

de produção das matérias primas ou transportadas até eles por moscas ou mãos 

contaminadas. As bactérias podem ainda invadir o hospedeiro através da pele, como por 

exemplo, na infecção de uma ferida (SALIBA, 2002). 

 

Característica de algumas bactérias mais comuns: 

 

• Bacillus gênero de bastonetes gram-positivos formadores de esporos, sendo 

que a maioria das espécies são saprófitos do solo e da água e contaminantes 

comuns de laboratórios (MIKAT, D.; MIKAT, K., 1981). 

 

 
Figura. 17 Foto de microscopia óptica d a bactéria bacillus 

Fonte: disponível em www.astrosurf.com/.../ bacterie-bacillus-cnri.jpg 
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• .Bacillus cereus apresenta um esporo central ou paracentral. Distribui-se 

amplamente pela natureza, na poeira, solo, leite e nas plantas. Tem sido 

associado a intoxicações alimentares, cujos sintomas são determinados por 

toxina formada no alimento contaminado (MIKAT, D.; MIKAT, K., 1981). 

 

 
Figura. 18 Foto de microscopia óptica d a bactéria bacillus cerus 

Fonte: disponível em www.micro.fhw.oka-pu.ac.jp/.../ b_cereus_colony.jpg 

 

• Acinetobacter possui o gênero de cocabacilos gram-negativos outros 

classificados como Achoromobacter, Moraxella e Mima. Amplamente 

encontrados na natureza, na água, alimentos, animais e solo. Podem causar 

infecções em diferentes áreas do corpo, especialmente em pessoas com 

problemas imunológicos  debilitado (MIKAT, D.; MIKAT, K., 1981). 

 
Figura. 19 Foto de microscopia óptica d a bactéria acinetobacter 

Fonte: disponível em www.torinoscienza.it/.../ 00/0004/0000049c.png 
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Fungos: São microorganismos vegetais causadores de lesões, muitas vezes 

incapacitando o homem para o trabalho. Os fungos podem se instalar na pele 

produzindo manchas dermatomicoses e as micoses viscerais (pulmonar e intestinal) 

(SALIBA, 2002) 

Os fungos, também chamados de bolores ou mofos, interferem constantemente nas 

nossas atividades diárias. Fica difícil definir os fungos tal é a sua diversidade. Em geral eles 

apresentam filamentos, as chamadas hifas, com paredes rijas, ricas em quitina (SALIBA, 

2002). 

De acordo com Araujo (2002, fl.2) os fungos podem ser encontrados em 

praticamente qualquer ambiente, onde participam de maneira muito importante na 

degradação de matéria orgânica animal e vegetal. São também responsáveis por diversas 

doenças nas plantas e podem destruir alimentos e materiais como madeiras, tecidos e papéis. 

As enzimas produzidas pelos fungos são responsáveis pela degradação da celulose 

presente no papel e que também afetam outros materiais. O prejuízo aparece sob forma de 

bolor que, com o tempo acaba gerando buracos e manchas nos materiais (SALIBA, 2002). 

É possível dividir os fungos em dois grandes grupos gerais: 

 

• Macrofungos - representados pelos cogumelos, importantes como alimento 

e em toxicologia (tóxicos e alucinógenos). Recentemente muitas pesquisas 

estão encontrando indícios de atividade imunológica neles. Embora ainda 

não totalmente aceita e comprovada (mas fartamente explorada no bom e 

no mal sentido por várias pessoas), essas atividades são uma promessa 

interessante para uso terapêutico complementar. 
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• Microfungos - representados pelos bolores e leveduras, fungos em forma 

de taças, ferrugem, carvão, bufo-de-lobo e cogumelos. Todos caracterizam–

se pela nutrição através da absorção, com exceção das leveduras, que são 

geralmente unicelulares, a maioria produz um micélio bem desenvolvido 

constituído de hifas septadas ou não. Não possuem células moveis. 

Os fungos apresentam uma tendência especial para causar infecções e desenvolver 

doenças em indivíduos com o sistema imunológicos comprometidos, essas infecções incluem 

a mucormicose e a aspergilose. Os sinais de doenças variam de acordo com os órgãos 

afetados. De forma geral, causam distúrbios respiratórios, diarréia, febre, anemia, 

emagrecimento progressivo, dilatação do abdome, aumento do tamanho do baço, fígado e 

linfonodos. A infecção pode se localizar  no olho causando  coriorretinite e endoftalmite  

(SALIBA, 2002). 

 

 Relação dos tipos de doenças correlatas às leveduras, fungos ou bolores. 

 

o Leveduras: 

 

• Candida sp: faz parte da microflora normal da boca e outras mucosas do 

corpo humano. As células deste fungo normalmente não são aerosslizadas.  

 

o Bolores: 
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• Aspergillus sp é um fungo encontrado comumente no ar e pode causar 

infecções através da inalação de esporos (estruturas invisíveis a olho nu). 

Desde 1863 a espécie aspergillus fumigatus Fresenius é conhecida com todas as 

características que hoje lhe atribuímos, tendo sido identificada durante estudos realizados em 

pulmões de pássaros com aspergilose (figura 3). É provável que o nome tenha sido originado 

da semelhança entre sua cabeça e os aparelhos usados para aspergir água em cerimônias 

religiosas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura. 20 Figura explicativa do aspergilus fumigatus 
Fonte: disponível em:www.microbiologia.vet.Br 

• Penicillium sp: é o fungo do qual se extraiu originalmente a penicilina, um 

dos primeiros antibióticos empregados com sucesso no combate a infecção 

bacteriana. Atualmente, diversas linhagens de fungos são utilizadas na 

produção industrial de antibióticos 
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Figura. 21 Foto de microscopia óptica do fungo filamentoso penicillium 

Fonte: disponível em:www.microbiologia.vet.br 

 
• Fusarium sp: freqüentemente encontrado no solo, plantas, grãos e muitas 

vezes em umidificadores. Este bolor já foi isolado da pele em queimados, 

infecções de unhas, de ouvidos e em infecções generalizadas. As formas 

mais danosas deste fungo são as toxinas produzidas por diversas espécies 

durante a estocagem de plantas ou colheitas contaminadas, algumas das 

quais, fatais.  

 
Figura. 22 Foto de microscopia óptica do fungo filamentoso fusarium sp 
Fonte: disponível em www.rohmhaas.com/.../ fusarium_mycelium.jpg: 

 

• Cladosporium sp: gênero fúngico freqüente no ar externo (prolifera em 

plantas mortas, tronco de plantas, comidas, solo, pinturas e tecidos), 

freqüentemente identificado nas superfícies internas de dutos de ar 
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condicionado. Podem provocar micoses cutâneas que atingem mãos, punhos 

e dedos. É o agente responsável por lesões da pele, queratite, sinusite e 

infecções pulmonares em doentes com sistema imunológico débil. 

 
Figura. 23 Ilustração com lesão  nas costa causado pelo fungo cladosporium sp 

Fonte: disponível em www.scielo.org.pe/.../ fdp/v15n1/a06fig04.jpg 

 

• Trichoderma sp: geralmente encontrado no solo, arvores mortas, papel e 

cerâmicas e freqüentemente se desenvolve sobre outros fungos. Produz 

antibióticos tóxicos para o homem. 

 
Figura. 24 Foto de microscopia óptica do fungo filamentoso trichoderma sp 

Fonte: disponível em www.rohmhaas.com/.../ Gallery/trichoderma.jpg 

 

• Trichophyton sp: gênero fúngico, encontrado no solo e na pele humana. 

Pode provocar infecções na pele, unha, barba e couro cabeludo. 
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Figura. 25 Foto ilustrativa com lesão nos pés causado pelo fungo trichophyton sp 

Fonte: disponível em www.mycolog.com/23-6_ Trichophyton_foot.jpg 

 

• Alternária sp: o gênero Altenária contem cerca de cinqüenta espécies sendo 

a Altenária alternata a mais comum. O tamanho de seus esporos sugere que 

eles se depositam no nariz, boca e sistema respiratório. Está relacionada com 

casos de asma, pneumonia de hipersensibilidade. 

 

 
Figura. 26 Foto de microscopia óptica do fungo filamentoso alternaria  sp 

Fonte: disponível em www.ttuhsc.edu/.../ images/Alternaria_water1.jpg 

 

 

5.3 Doenças ocupacionais que afetam o Profissional da Unidade de Informação 

O profissional de U.I. pode efetuar diversas tarefas durante o decorrer do dia, dentro 

de um circulo repetitivo de atividades diárias, como carimbar, tombar, etiquetar, digitar, fazer 
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atendimento, guardar livros, carregar caixas repletas de livros a serem tratados, e outros afins. 

Através do método de observação assistemática, notamos diversos fatores que 

“podem” levar o funcionário a adquirir algum tipo de doença ocupacional. Cabe ressaltar que 

todos os levantamentos feitos nessas observações, estão baseados nas informações coletadas 

na literatura, não contando com o respaldo de um médico da saúde ocupacional. 

Os processos de automação, no que diz respeito à recuperação de informação, bem 

como os processos de trabalho como no caso do empréstimo, devolução e reservas otimizados 

por computador, trouxe para dentro das U.I. um dos principais modos de contrair algum tipo 

de doença ocupacional; o trabalho em operação de computadores. 

Antes do advento dos computadores, as tarefas eram realizadas em máquinas de 

escrever, o chamando datilógrafo, controla a alavanca de retorno da carretilha para que se 

escreva na próxima linha, funcionando como um regulador de tempo da atividade (pausas na 

operação de datilografar), o que não exime essa tarefa de ter disfunção osteomusculares 

devido à força utilizada para imprimir caracteres no suporte físico (veja depoimento 2). O 

digitador ao utilizar um teclado de computador, mantém os braços em posição quase estática, 

enquanto as mãos estão constantemente em movimento, uma vez que o cursor pula de linha 

automaticamente, além de que, o desenho nos teclado não ergonômico e sem o apoio de mão, 

força o digitador a uma posição errada da mão. 

Quando mexemos os dedos sem parar, as bainhas dos tendões que ficam nas juntas 

entre dedos e mãos, tendem a engrossar, com isso o espaço por onde passam os tendões 

diminuem e eles ficam espremidos, isso faz com que eles inchem e inflamem (SANTOS, 

1993). 
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Ao passar o dia inteiro digitando, as bainhas dos tendões do seu braço não param de 

trabalhar, isso pode fazer com que elas inflamem, assim, a bainha deixa de lubrificar os 

tendões de forma adequada, surgindo a dor localizada e progressiva, que pode fazer com que 

o profissional não consiga nem mexer os braços, como por exemplo em alguns casos 

diagnosticados como tenossinovite. 

De modo geral, os profissionais de U.I. exercem as seguintes tarefas: 
 

 
 Carimbar 

 Tombar 

 Colar etiquetas 

 Escrever (ficha de livro no empréstimo / processamento técnico não informatizado) 

 Datilografar 

 Digitar 

 Passar scanner (leitor óptico) 

 Fazer a manutenção do acervo: 

 Higienização e limpeza 

 Readequação do acervo 

 Guardar volumes 

 
Algumas destas tarefas são mais abrangentes que outras, mas de modo geral podemos 
verificar os seguintes passos: 
 

Carimbar: um dos serviços mais comuns é o de carimbar volumes identificando a 

obra com a U.I. a qual pertence, é uma tarefa repetida por dezenas de vezes: molha-se o 

carimbo na carimbeira e carimba o livro, e assim sucessivamente. Nesta tarefa é fácil notar 

que mãos se cansam rapidamente chegando ao ponto dos dedos ficarem dormentes, isto 

porque o cabo do carimbo esmaga um nervo da mão chamado de nervo medial, causando esta 

sensação de desconforto. 
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Figura. 27 Profissional de U.I. carimbando um livro 

 

O procedimento de carimbar pode ser visto ainda na protocolação de documentos ou 

montagem de hemerotecas, onde cada documento que será integrado ao arquivo, é colado em 

uma folha de sulfite que recebe um carimbo onde será inserido algumas informações como 

por exemplo fonte e data. 

Tombar: é uma tarefa de registrar cada volume com um número seqüencial, seja ele 

gerado por um sistema de computador ou manualmente em um livro tombo, este número é 

inserido na folha de rosto e serve para controle de quantidade de volumes pertencente a U.I. 

Esta tarefa requer muita atenção do profissional, principalmente em unidades não 

automatizadas, onde o número de tombo deverá ser manuscrito tanto no livro de tombo como 

na página de rosto do volume. 
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Figura. 28 Profissional tombando livro 

Etiquetar: uma das tarefas pertinentes ao processamento técnico é o de etiquetar. Para 

cada volume da U.I. são emitidas etiquetas de identificação conforme a necessidade da 

mesma, esta tarefa pode ser realizada por meio de uma máquina de escrever ou por 

computador. No caso dos computadores, a etiqueta poderá ser digitada ou gerada pelo próprio 

sistema do software adotado. Essas etiquetas são colocadas na lombada do livro e envolta por 

um adesivo transparente protetor. Durante a etiquetagem, confere-se cada obra com sua 

etiqueta referida, este procedimento é possível pois na hora do cadastro de cada volume, é 

anotada a classificação e a notação de autor na página de rosto. Nesse processo notou-se que é 

muito comum que se passe o polegar na etiqueta para melhor fixação, repetindo-se este 

procedimento na hora de fixar o adesivo protetor. 

Escrever: ato realizado com maior freqüência no balcão de atendimento de U.I. não 

automatizada, pois para cada empréstimo será necessário anotar o nome do usuário completo 

na ficha de bolso do volume, juntamente com o carimbo da data prevista de entrega da 

volume. 
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Figura. 29 Profissional emprestando livro 

Datilografar: no caso das U.I. não automatizadas, é comum o uso de máquinas de 

escrever como por exemplo, para a realização de fichas catalográfica que devem ser feitas em 

várias vias modificando-se em cada uma delas o sistema de entrada (título, autor, assunto). O 

número de fichas para cada volume varia conforme o entendimento do bibliotecário e a 

necessidade do volume para que o mesmo seja localizado posteriormente no acervo. 

 
Figura. 30 Profissional datilografando ficha catalográfica de livro 
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Digitar: com o uso freqüente do computador esta tarefa aplica-se a uma variedade 

muito grande dentro dos serviços de uma U.I., como foram observadas algumas delas: 

 Na inserção de dados em base de dados ou na correção de inconsistências nesta base; 

 Digitação de comunicados em geral; 

 Comunicados por e-mail; 

 Pesquisa em banco de dados, seja da própria U.I. ou de outras instituições; 

 Pesquisas na internet; 

 No balcão de atendimento automatizado (quando há necessidade digitar o nome do 

usuário, o número de tombo, título e ou autor da obra); 

Na tarefa de digitação é constates o uso de comandos de atalhos como por exemplo: 

Ctrl+b para salvar as modificações no documento;  

Ctrl+x para recortar trechos de documentos; 

Ctrl+v para colar ou ainda; 

Alt+F4 para fechar documentos; 

Alt+tab para pular de um documento para outro. 

Ainda verifica-se que o mouse também é muito utilizado, como por exemplo 

selecionar trechos de documento, mudar o cursor de lugar, selecionar itens através de cliques. 
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Figura. 31 Profissional digitando descrição física de livro em base de dados 

 

 
Figura. 32 Mão com sisto devido ao uso prolongado do mouse 

Sensor ótico: o uso do sensor se dá no setor de atendimento para empréstimo e 

devoluções. O sensor pode ser fixo (quando colocado algum objeto perto ele é acionado 

automaticamente) ou móvel (neste caso o sensor é acionado por um botão ou gatilho (figura 

33)). Dependendo da quantidade de empréstimo e devoluções o sensor pode ser acionado 

mais de mil vezes ao dia. 
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Figura. 33 Sensor óptico acionado por botão 

Manutenção: em uma U.I. é dividida em duas partes distintas, em um momento 

quando tratamos da conservação e preservação do acervo, e em outro momento quando 

realizamos o remanejamento do acervo. Lembrando que a conservação e preservação do 

acervo consistem na limpeza de todos os volumes, onde é individualmente retirado da estante 

e passado uma flanela limpa, juntamente com um sabonete neutro na superfície do volume 

(figura 34). Depois usa se um pincel (trincha) nas primeiras e ultimas páginas da obra para 

remoção da sujidade (figura 35e 36), para a oxigenação das páginas, recomenda-se folhear o 

volume (figura 37). As estantes também devem ser limpas diariamente. 

O remanejamento é o ato de transferir as volumes de uma estante para outra estante, sempre 

que uma não tiver mais espaço para inserir outro (s) exemplar (es). Muitas vezes é necessário 

realizar o remanejamento de todo o acervo, por causa da inserção de novas estantes ou pela 

redistribuição de números de exemplares pelas prateleiras. 
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Figura. 34 Profissional limpando parte externa Figura. 35 Profissional tirando pó com trincha  
de livro de livro 
 

   
Figura. 36 Profissional tirando pó interno de Figura. 37 Profissional ventilando livro 
livro com trincha 

Guarda de material: Existe U.I. com acervos abertos e/ou fechados para os usuários, 

ou ainda com os dois procedimentos, porém em ambos os casos, a guarda só deverá ser 

realizada pelo profissional da própria U.I., e será realizada em horários pré-estabelecidos ou 

sempre que se acumular muitos materiais (dependerá de cada U.I.). Os volumes consultados 

podem ser deixados em locais apropriados conforme a regra da Instituição, como por 

exemplo, em cima de mesa, prateleira, balcão e carrinhos que auxiliem no transporte desses 

volumes por entre os corredores. Em algumas U.I. nota-se que os volumes são transportados 

apoiados no antebraço até as respectivas prateleiras. Durante a tarefa de guarda, o profissional 

deverá obedecer à ordem descrita na etiqueta e alocar cada obra na ordem indicada, seja na 

parte mais alta ou mais baixa da prateleira (em algumas U.I., é necessário o uso de escadas). 

O peso e tamanho da obra pode variar, e dependendo pode fazer com que o profissional utilize 
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de mais ou menos força, muitas vezes também em condições desfavoráveis, como no caso do 

uso de escadas em que alguns profissionais para serem mais rápidos na execução desta tarefa, 

acabam levando muitos volumes apoiadas no braço. 

 
Figura. 38 Profissional alocando volumes na prateleira 

 

A partir do levantamento das tarefas descritas acima, em conjunto com as observações 

feitas em U.I e na literatura existente, apresentamos uma tabela das Lesões relacionada aos 

seus profissionais baseada na apresentada anteriormente pelo INSS. 

 

LESÕES CAUSAS 
OCUPACIONAIS EXEMPLOS 

ALGUNS 
DIAGNÓSTICOS 
DIFERENCIAIS 

Bursite do cotovelo 
(olecraniana) 

Compressão do 
cotovelo contra 

superfícies duras 

Apoiar o cotovelo em 
mesas enquanto faz a 

leitura de jornais e 
periodicos 

Gota, traumatismos e artrite 
reumatóide 

Dedo em Gatilho 
Compressão palmar 

associada a 
realização de força 

Apertar grampeador, 
furador e tesouras sem o 
apoio de superfície dura 

Diabetes, artrite reumatóide, 
mixedema, amiliodose e 
tuberculose pulmonar. 

Síndrome do Canal Cubital 

Flexão extrema do 
cotovelo com 

ombro abduzido. 
Vibrações. 

Apoiar cotovelo em mesa

Epicondilite medial, seqüela 
de fratura, bursite 

olecraniana forma T de 
Hanseníase 
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Síndrome do Canal de 
Guyon 

Compressão da 
borda ulnar do 

punho. 

Carimbar e grampear 
com o apoio de 
superfície dura 

Cistos sinoviais, tumores do 
nervo ulnar, tromboses da 

artéria ulnar, trauma , artrite 
reumatóide e etc 

Síndrome do Desfiladeiro 
Torácico 

Compressão sobre o 
ombro, flexão 

lateral do pescoço, 
elevação do braço. 

Apoiar telefones entre o 
ombro e a cabeça 

Cérvico-braquialgia, 
síndrome da costela cervical, 

síndrome da primeira 
costela, metabólicas, Artrite 

Reumatóide e Rotura do 
Supra-espinhoso 

Síndrome do Interósseo 
Anterior 

Compressão da 
metade distal do 

antebraço. 

Carregar livros pesados 
ou pilha de livros 

apoiados no antebraço 
 

Síndrome do Pronador 
Redondo 

Esforço manual do 
antebraço em 

pronação. 

Carregar pesos, como 
carregar caixas de livro 

ou pacote de livros. 
Síndrome do túnel do carpo  

Síndrome do Túnel do 
Carpo 

Movimentos 
repetitivos de 

flexão, mas também 
extensão com o 

punho, 
principalmente se 
acompanhados por 
realização de força. 

Digitar, limpar livros e 
guardar livros 

Menopausas, tendinite da 
gravidez (particularmente se 
bilateral), artrite reumatóide, 

amiloidose, diabetes, 
lipomas, neurofibromas, 

insuficiência renal, 
obesidade, lupus eritematoso, 

condrocalcinose do punho, 
trauma 

Tendinite da Porção Longa 
do Bíceps 

Manutenção do 
antebraço supinado 

e fletido sobre o 
braço ou do 

membro superior 
em abdução. 

Carregar pesos 

Artropatias metabólicas e 
endócrinas, artrites, 

osteofitose da goteira 
bicipital, artrose acromio-
clavicular e radiculopatias( 

C5-C6 ) 

Tendinite do Supra-
Espinhoso 

Elevação com 
abdução dos 

ombros associada a 
elevação de força. 

Carregar pesos sobre o 
ombro, carregar caixa de 

livros 

Bursite, traumatismo, 
artropatias diversas, doenças 

metabólicas 

Tenossinovite de 
DeQuervain 

Estabilização do 
polegar em pinça 

seguida de rotação 
ou desvio ulnar do 

carpo, 
principalmente se 
acompanhado de 

realização de força. 

Colar etiqueta, apertar 
botão com o polegar 

Doenças reumáticas, 
tendinite da gravidez 

(particularmente bilateral), 
estilóidite do rádio 

 

Tenossinovite dos 
extensores dos dedos 

Fixação 
antigravitacional do 

punho.  
Movimentos 

repetitivos de flexão 
e extensão dos 

dedos. 

Digitar, operar mouse 

Artrite Reumatóide , 
Gonocócica, Osteoartrose e 

Distrofia Simpático 
Reflexa(Sindrome Ombro-

Mão) 

Quadro 4 Lesões causas e diagnósticos relacionados ao Profissional da Informação 
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Outro ponto importante é a postura adotada durante a realização das tarefas, podendo 

ser considerada como um arranjo harmônico das partes que constituem o corpo humano, tanto 

em posição estática (parado) como em diferentes situações dinâmicas (movimento e força). 

Para considerarmos uma boa postura a coluna deve agüentar uma mesma posição durante um 

longo período de tempo, sem que haja qualquer tipo de desconforto. Quando cansamos por 

ficar um longo período sentado ou em pé, em posição estática, significa que podemos ter 

algum tipo de doença postural da coluna vertebral. A coluna vertebral tem o papel de 

sustentar o corpo, ser capaz de se curvar e se torcer em todas as direções e, ao mesmo tempo, 

proteger as estruturas vitais, como os nervos que correm atrás delas (ISTO É, 2001). 

Para Morais e Pequini (2000, p. 32), a coluna possui duas funções mecânicas 

contraditórias: a rigidez e a elasticidade, sendo considerada ainda como o eixo do corpo; sobre 

ela gira a cabeça e a ela ligam-se os membros superiores. 

Nicoletti (2003, apud MELO, 2003) afirma que projeto ergonômico mal feito do posto 

de computador, obriga ao usuário a usar o próprio corpo de maneira inadequada e cita os 

seguintes exemplos: “rodar o pescoço para o lado, fletir com os ombros, inclinar-se para 

alcançar o mouse, teclado acima da altura do cotovelo, punhos com desvios, monitor muito 

alto e cadeira inadequada” contribuindo para que certas dores apareçam pelo corpo. 
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Figura. 39 Profissional em condições ergonômicas inadequada 

As observações feitas nas U.I. visitadas permitiram caracterizar algumas situações 

reproduzidas por figuras abaixo, que demonstram como a má postura influencia no 

surgimento de dores, que podem se tornar uma patologia se forem constantes. Outras figuras 

foram referenciadas somente como forma de constatação dos postos de trabalho e de posturas 

consideradas inadequadas, (ANEXO A) 

Na tarefa de guarda, a postura inadequada principalmente no que se diz respeito às 

prateleiras das extremidades, como as mais baixas (figura 40),e as mais altas (figura 41), 

acarreta para a coluna e membros superiores uma sobrecarga superior a recomendável, Taube 

(2002, p.96), ressalta que [...] “as articulações devem ocupar uma posição neutra; conservar 

pesos próximos ao corpo; evitar curvar-se para frente (figura 42); evitar inclinar a cabeça; 

evitar torções de tronco e movimentos bruscos que produzem picos de tensão” [...]. 
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Figura. 40 Guarda de livro em prateleira baixa Figura. 41 Guarda de livro em prateleira alta 

 
Figura. 42 Guarda de documentos na hemeroteca 

 

 

5.3.1 Depoimentos de Profissionais de Unidade de Informação 

 

Nas visitas realizadas para elaboração desse trabalho, alguns depoimentos foram 
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concedidos e transcritos abaixo identificando algumas situações citadas anteriormente. Os 

depoimentos que seguem, foram realizados na Grande São Paulo – SP, em bibliotecas 

universitária, particular e pública, onde encontramos esses profissionais, com laudos médicos 

(aqui omitidos por razões éticas) que comprovam as conseqüências do trabalho desenvolvido 

sem as devidas precauções. 

Para melhor assegurar a privacidade dos depoentes, usaremos nomes fictícios, pois 

esse trabalho não tem o objetivo final de prestar denúncia, e sim de caracterizar fatos: 

 

1º depoimento: 

Nossa primeira depoente, chamaremos de Maria Aparecida de Jesus, que nos relatou 

que trabalha há dez anos na função de Servente, realizando tarefas de técnico em higienização 

e limpeza de volumes, tendo inclusive certificado do curso que fez, pago pela empresa. 

- Quando comecei a trabalhar na instituição, eu e minhas companheiras de função, 

carregávamos muito peso, ora era mesa que precisava ser transportada para outra unidade, ora 

máquina de escrever (porque naquela época não tinha ainda computador), ora caixa de livros. 

Só depois de uns quatro anos nesse serviço é que deixamos de carregar peso, foi quando 

fizemos o curso para cuidar dos livros e limpeza deles. 

- Algum tempo depois que estava cuidado da limpeza dos livros, e tem bastante livro 

pesado, é que comecei a sentir dores no pulso direito. Isso porque temos que passar um pano 

macio com sabonete na capa e na lateral miolo do lado externo, tem que passar o pincel 

depois abrir o livro e passar o pincel na costura das primeiras e últimas páginas, em seguida 

folheá-los para ventilar. 
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- Faço isso em média de 500 livros dia, direto, com parada para almoço, as vezes 

quando o livro está na parte alta, sou baixinha, uso o banquinho para subir e fazer a limpeza 

da prateleira e dos livros em cima dele. 

- Em 2003 fui ao médico, por que estava demais a dor, parecia que tinha um nó dentro 

do pulso, lá o médico me recomendou consultar um ortopedista, esse receitou remédio e que 

ficasse em casa com o braço engessado. Fiz vários exames e foi diagnosticado que era 

metacarpo que tinha. Comecei a fazer os procedimentos para operar e não terminei até hoje, 

eu mesma resolvi esperar um pouco mais para fazer a cirurgia. 

- Tem dia que amanheço com a mão tremendo muito, sem força até para segurar um 

lápis, nesse dia tenho de ir ao médico e fico em casa com tala na mão, só volto uma semana 

depois a trabalhar. Vou retomar os exames novamente para que eu possa operar, porque tem 

piorado muito, não posso continuar assim, afinal tenho convênio médico e só preciso marcar 

para fazer. 

 

2º depoimento: 

Luana Mascaro é bibliotecária, percebeu os distúrbios osteomusculares ha 

aproximadamente 8 anos atrás, quando sentiu o aquecimento e formigamento interno do 

punho e braço direito, juntamente com inchaço, devido ao volume de fichas de livros, fichas 

catalográfica e estatísticas que datilografava, o que exigia mais força da mão, esforço 

repetitivo, a datilografia segundo ela relata, exige uma determinada força para realizar a 

impressão do caractere no suporte físico. Após quatro anos de trabalho com datilografia, e 

com a existência desse inchaço e formigamento, foi ao médico que após os exames cabíveis, 

imobilizou seu braço e a encaminhou para um ortopedista. Com a impossibilidade de utilizar 
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o braço direito, ela passa a realizar todo trabalho com braço esquerdo, que logo se mostra 

também com uma lesão. Seu primeiro afastamento durou quarenta dias consecutivos, depois 

vieram outros, até chegar a ficar afastada por noventa dias consecutivos. Houve período que 

tirava o gesso de um braço e colocava em outro, pois enquanto um lado se recuperava o outro 

era exigido até o ponto que precisava ser imobilizado. 

No período de inflamação mais aguda a dor era muito intensa, onde foi diagnosticada 

que o recurso mais apropriado era a intervenção cirúrgica. Com o passar do tempo perdeu a 

força do braço direito e vários exames foram realizados, dentre eles a eletroneuromiografia, 

que segundo ela é muito dolorido, e a ressonância eletro magnética, para em novembro de 

2004 submeter-se a uma cirurgia do túnel do carpo, da qual ainda está em processo de 

recuperação. 

- Começo a sentir novamente as forças que já não sentia nesse braço. Estou voltando 

às atividades aos poucos, com restrições quanto a pegar peso e realização de esforços 

repetitivos, apesar de não ter que datilografar, pois no meu posto de trabalho há alguns anos, 

existe computador que não precisa empunhar força, mas exige muito dos músculos de 

ligamento do punho. 

- Tenho consciência que se voltar a abusar, a patologia pode voltar e não sei quais 

conseqüências poderá acarretar, mas tenho certeza que não quero passar por tudo novamente, 

onde tudo começou com uma tendinite e chegou a. tenossinovite. 

 

3º depoimento: 

Julia de Bragança Almeida Prado, nos conta que iniciou como profissional em U.I. 

(biblioteca), ha três anos e dois meses, como técnica em Biblioteconomia, onde desempenha 
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funções como a guarda de livros (onde precisa pegar vários volumes de uma única vez, para 

que possa dar conta de todo serviço existente), digitar etiquetas de carteirinhas, bolso dos 

volumes cartão do volume, além de fazer o serviço pertinente ao posto de empréstimo de 

obras. Após um ano começou a sentir dores nas costa, nessas ocasiões tomava algum tipo de 

remédio para aliviar as dores, mas não acreditava ser necessário uma consulta médica. 

Somente em 06 de maio de 2005, durante o remanejamento de livros nas estantes, após 

se abaixar com a pilha de livro, não conseguiu se levantar devido a uma intensa dor que 

queimava do pescoço até a cintura. Depois de algum tempo, com cuidado levantou-se e foi 

para a enfermaria que lhe indicou um remédio, e foi para casa. No outro dia foi ao medico que 

após exames realizados foi diagnosticado como sendo cervicodorsalgia. No ortopedista, foi 

indicado o tratamento com vinte sessões de fisioterapia. 

- As dores, elas continuam, algumas noites não tenho conseguido dormir, pois as dores 

são fortes e intensas, não tenho uma posição certa que possa ficar sem senti-la. Tenho tomado 

medicamento para aliviar a dor e outro para proteger o estomago, é um remédio forte que 

tenho que tomar. A ortopedista disse que minha coluna não tem os espaços normais entre as 

vértebras, o que ocasiona as dores, e que iremos tentar um tratamento para ampliar esse 

espaço, pois caso não tenha sucesso, corro o sério risco de obter uma hérnia de disco, o que 

me obrigará a fazer uma cirurgia onde os riscos de seqüelas são reais, e não sei que tipo de 

seqüela. 

Hoje, 23 de maio de 2005, estou seguindo o tratamento para que não tenha que passar 

por isso, espero que tudo corra bem, me cuido conforme a prescrição médica. 
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4º depoimento: 

A essa depoente chamaremos de Geralda Ferreira da Silveira, que nos relata trabalhar 

em biblioteca pública há seis anos, hoje ocupando a função de Assessor de Divisão, onde 

desempenha o trabalho de supervisão da mesma. 

- Comecei a trabalhar em biblioteca pública em junho de 1999, quando a mesma passava por 

um processo de mudança de prédio. Então eu e os demais profissionais tivemos que organizar 

o acervo para mudança, com limpeza e conservação para serem encaixotados. Para realização 

desse serviço não utilizamos nenhum tipo de proteção, como máscara, luvas e capas. 

Depois da realização da mudança e reorganização do acervo que levou aproximadamente 

sessenta dias, comecei a observar algumas manchas esbranquiçadas que coçavam muito, 

localizada no braço esquerdo. Resolvi procurar um especialista em dermatologia que me 

pediu um exame de biópsia, com o resultado foi constatado a presença de um fungo na 

epiderme, o especialista receitou uma loção e comprimidos. A seis anos estou tratando e 

mesmo assim volta e meia reaparece. 

 

5º depoimento: 

A esse depoente chamaremos de Manuel José da Silva, que nos relata trabalhar em 

biblioteca universitária pública desde 1997, ocupando a função de Técnico em 

Biblioteconomia, tendo como principais atividades: 

- Alimentação de base de dados (digitação); 

- Atendimento a pedido de reprografia solicitada pelos professores através 

do serviço de Disseminação Seletiva da Informação (DSI); 

- Manutenção e configuração de computadores (eventualmente). 
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Manuel teve a confirmação através de laudo médico que adquiriu bursite no ombro 

direito decorrente da função desempenhada. 

- Em 2003, após sentir grandes dores no ombro direito, resolvi passar em um ortopedista e 

esse suspeitou que o quadro poderia se tratar de bursite e sugeriu que eu fizesse alguns 

exames. 

- Após esses exames ficou constatado que realmente era bursite e o caso foi encaminhado ao 

médico do trabalho, que solicitou um perfil profissiográfico do meu local de trabalho. O laudo 

apontou que havia muitas irregularidades em meu ambiente de trabalho, que ia desde 

imobiliário inadequado até as condições climáticas, que poderia inclusive levar a desenvolver 

outras doenças, tais como as respiratórias em decorrência má conservação de ar condicionado, 

que além de não propiciar um ambiente, não passa por manutenção temporária. 

- Foi solicitado que eu fizesse sessões de fisioterapia três vezes por semana, durante um mês. 

Com o tratamento, houve uma grande melhora no meu quadro clinico, porém, as mudanças 

solicitadas pelo Técnico do trabalho não foram atendidas. Ainda hoje permaneço com as 

mesmas condições de ambiente de trabalho. 



 

 

PREVENÇÃO 
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6 PREVENÇÃO 

A idéia da prevenção e segurança do trabalho surgiu com o advento das máquinas após 

a Revolução industrial do século XVII e que se constituiu sem duvida, no surgimento do 

Direito do Trabalho, e no aparecimento dos acidentes profissionais (COSTA; BREDA 1992). 

As conferências de Berlim (1890), de Berna (1913), a Interamericana de Segurança 

Social (1942), e a Declaração de princípios Sociais da América (1945), abordaram o assunto, 

para que os governos adotassem medidas legislativas garantindo aos trabalhadores a 

prevenção de acidentes e atendimento rápido e eficaz aos mesmos. A OIT, através de 

Convenções e recomendações, vem atuando com denodo e de forma eficiente nessa área, 

desde 1919 (COSTA; BREDA 1992). 

As constituições de diversos países asseguraram o direito à segurança e medicina do 

trabalho, sendo certo que a nossa, desde 1934 até 1988, esculpiram preceitos no mesmo 

sentido. A Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como lei ordinária, desde sua edição de 

1943, reservou o capítulo V para a regulamentação dessa matéria específica (COSTA; 

BREDA 1992). 

O direito do cidadão brasileiro ao meio ambiente do trabalho seguro e saudável está 

amparado na própria Constituição da República. O artigo 7º, inciso 22, reconhece o direito à 

redução dos riscos inerentes aos trabalhadores urbanos e rurais, e o artigo 39, parágrafo 3º, 

garante o mesmo aos ocupantes de cargos públicos (BRASIL, 2003) 

Na CLT, o Capítulo 5 do Título II é totalmente dedicado à segurança e medicina do 

trabalho. Há, ainda, as Normas Regulamentadoras, a partir da lei nº 65.514, e da Portaria nº 

3.214/8 (29 no total) do Ministério do Trabalho e Emprego que tratam de situações 
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específicas relacionadas à saúde e segurança do trabalhador, e a Lei 8080/90, que regula o 

Sistema Único de Saúde (SUS), definindo no artigo 6º, parágrafo 3º, o conjunto de atividades 

relativas à saúde do trabalhador (BRASIL, 19--). 

 

6.1 Ergonomia 

A palavra ergonomia vem do Grego: Ergon: = trabalho e nomos = legislação, normas. 

Segundo Houaiss (2001, p.1186), ergonomia significa: estudo científico das relações entre 

homem e máquina, visando a uma segurança e eficiência ideais no modo como um e outra 

interagem; otimização das condições de trabalho humano, por meio de métodos da tecnologia 

e do desenho industrial. 

Dul e Weedmeester (1995), afirmam que “A ergonomia visa o homem e se aplica na 

melhoria do trabalho e das condições de vida, levando também em consideração a capacidade 

e limitação, física e psicológica, para eliminar condições de insegurança, insalubridade, 

desconforto e ineficiência”. 

A busca por objetos que amenizem o ambiente de trabalho e o torne mais eficiente, 

tem tornado a ergonomia uma grande aliada do homem, pois visa a adequação do trabalho 

diante do uso dos equipamentos necessários à realização do mesmo diminuindo 

incompatibilidades. 

Sabe-se que a ergonomia já vem sendo usada mesmo que inconscientemente desde a 

construção dos primeiros objetos feitos pelo homem primitivo e aprimorada com o passar dos 

anos. Moraes e Pequini (2000) afirmam que desde as civilizações antigas o homem vem 

buscando ferramentas mais apropriadas ao uso possibilitando inclusive o conforto durante sua 
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utilização. Dentro dessa busca, podemos destacar o profissional de U.I. que vem se adequando 

as novas e padrões tecnologia, como buscando um posto de trabalho que lhe assegure conforto 

e comodidade, com moveis que facilitem e agilize o seu dia a dia. 

Porém, o termo ergonomia foi utilizado pela primeira vez em 1949 pelo inglês Murrel, 

quando da criação da primeira sociedade de ergonomia, a Ergonomic Research Society 

(LAVILLE, 1977, p. 1). 

O médico ortopedista Dr. Ivan Ferraretto7
, em seu site mostra várias dicas e conselhos 

de posturas que ajudam no desempenho das tarefas do profissional da informação; 

 

• Como sentar 

Durante as atividades que são realizadas, em U.I., sentadas, como nos processamentos 

técnicos e atendimentos em geral, os profissionais devem sempre estar atendo a sua postura 

usando cadeiras duras com encosto de saliência na região lombar, o que manterá a lordose 

lombar na posição correta como mostra a figura 43 onde sim é a posição certa e não é a 

posição errada. Os pés precisam estar sobre suporte que tenha 5 a 8 centímetros de altura e 

apoiados completamente nesse suporte, os braços devem ficar apoiados sobre a mesa 

mantendo o cotovelo em 90 graus, conforme figura 44 onde sim é a certa e não é errada. 

                                                 
7 O Dr. Ivan Ferraretto formou-se médico pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - da Universidade de São Paulo (USP). Já no 6° ano 
da faculdade se interessou pela ORTOPEDIA e ao se formar fez estágio de 2 anos nessa especialidade no Instituto de Ortopedia e 
Traumatologia do Hospital das Clínicas da USP. Logo em seguida começou a trabalhar na Associação de Assistência à Criança Defeituosa 
(AACD) de São Paulo e no Hospital do Servidor Público Estadual. Em 1965 viajou para o exterior fazendo cursos de especialização em 
doenças da coluna vertebral nas Universidades de Minnesota nos Estados Unidos, de Firenze na Itália e no Institut Callot na França. 
Introduziu no Brasil o uso do COLETE MILWAUKEE, usado no tratamento não cirúrgico das Escolioses. 
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Figura. 43 Como sentar 

Fonte: http://www.doresnascostas.com.br/dicas.html 

 

 
Figura. 44 Posição dos Pés 

Fonte: http://www.doresnascostas.com.br/dicas.html 

 

• Como ficar em pé 

Nas atividades realizadas em pé, nas U.I., onde o atendimento de referência é realizado 

sentado, os profissionais devem ter sempre um suporte de mais ou menos 10 centímetros de 

altura, para apoiar os pés nos locais em que permanece por muito tempo em pé parado, ou 

manter sempre um pé à frente, o que fará diminuir a lordose lombar, proporcionando maior 

conforto para realizar as atividades, como mostra a figura 45 onde sim é a posição certa e não 

é a posição errada. 
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Figura. 45 Posição do Pé para trabalhar em pé 

Fonte: http://www.doresnascostas.com.br/dicas.html 

Regras para o Levantamento de Peso 

Em algumas situações o profissional da U.I. e obrigado a pegar ou retirar peso, caixa 

de livros que foram comprados ou doados e nesse momento, para que a saúde do profissional 

não corra risco, e preciso tomar alguns cuidados; 

• Verificar a situação de limpeza do local e do equipamento de proteção 

individual (chão escorregadio, presença de obstáculos) 

• Manter a coluna dorsal ereta (figura 47 “sim”); 

• Dobrar os joelhos mantendo a coluna dorsal ereta (figura 46 “sim”); 

• Apanhar a carga colocando-a sobre uma das coxas, aproximando-a do 

corpo (figura 46 “sim”); 

• Elevar o corpo segurando firmemente a carga, utilizando os músculos dos 

membros inferiores; 

Manter a carga elevada junto ao corpo. 

 

• Como pegar e carregar peso 
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Segundo Ferraretto, Dr. Ivan [19--], quando o peso estiver na altura das mãos um dos 

membros inferiores (pé) deve ficar à frente, retire o peso e traga para junto ao corpo, e estando 

o peso no chão, ambos os joelhos devem ser dobrados agachando-se junto ao mesmo, eleve o 

peso esticando ambos os joelhos conforme mostra a figura 46, onde sim é o correto e não é o 

errado. Para recolocar o peso em lugar desejado, deixe-o escorregar um pouco pelo joelho 

sem forçar a coluna, caso o local fique a altura da cintura, caso seja no solo refaça os 

procedimentos para levantar. Para transporta-lo, mantenha-o junto ao corpo e nunca afastado 

conforme mostra a figura 47 onde sim é o correto e não é o errado. 

 

  

Figura. 46 Posicionamento para correto levantamento de peso Figura. 47 Posição correta para levar 
peso 

Fonte: http://www.doresnascostas.com.br/dicas.html 
 

Os estudos sobre ergonomia evoluíram bastante, deste quando foi reconhecido pelas 

autoridades em saúde, e hoje é possível avaliar o ângulo de desempenho, a melhor maneira de 

trabalhar tronco, braços e pernas, a melhor mobilidade da coluna, evitando assim 

complicações na coluna vertebral que poderiam levar os profissionais de U.I. a ser até 

afastado de suas funções. (TAUBE, 2002, fl. 26). 

 

6.1.1 Mobiliário 

Para que todos os profissionais de U.I. tenham um bom desempenho de suas funções 
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diárias, sem comprometer a sua saúde, é necessário que se observe as recomendações da NR 

(Norma Regulamentadora) nº. 17 que visa estabelecer parâmetros que permitam a adaptação 

das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a 

proporcionar um máximo de conforto8, segurança e desempenho eficiente. A observação 

dessas normas irá trazer benefícios diretos a todos envolvidos, pois o número de caso de 

afastamento por doenças ocupacionais poderá cair em muito, o trabalho continuará distribuído 

não sobrecarregando nenhum outro trabalhador (COSTA, F.; OLIVEIRA; SOBRAL, 2003, fl. 

44). 

 

• Cadeira: Brandimiller (1997, p. 56), diz que a “Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) publicou em 1996 uma norma brasileira para cadeiras (15:300.01-003), 

classificando-as de acordo com seu uso e especificando suas características físicas e 

dimensionais.” 

Em uma U.I. algumas atividades como processamento técnico e físico9 são realizadas 

na posição sentada o maior parte ou tempo todo. Assim a cadeira precisa estar adequada à 

população que irá utilizá-la, para que não cause nenhuma lesão corporal ao profissional. Essa 

adequação se faz quando ela obedece aos requisitos mínimos indicados pela NR 17, 

Brandimiller (1997, p. [55]), descreve tais requisitos como sendo; 

 Assento plano (sem formato), com borda da frente arredondada; 

 Encosto com apoio para a região lombar; 

 Altura do assento regulável, podendo ser ajustada pelo trabalhador de acordo com sua estatura 

e com as necessidades do trabalho. 

 

                                                 
8 Segundo Brandimiller (1997, p. 150) Conforto é a “ausência de sensações desagradáveis” 
9 Chamamos de processamento físico o preparo da obra para ser posicionada na estante, como colocar lombada, alarme, bolso e cartão. 
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Algumas das recomendações feitas por Couto (1995, p. 263 apud COSTA, F.; OLIVEIRA; 

SOBRAL (2003, p. 45), são no sentido de que a cadeira deva possuir; 

 Estofamento; 

 Regulagem de altura (figura 48); 

 Dimensão ântero-posterior10 do assento adequado ao profissional (figura 49); 

 Bordas do assento arredondadas (figura 50); 

 Assento na posição horizontal (figura 51); 

 Apoio para o dorso (figura 51); 

 Apoio do dorso com formado anatômico (figura 51); 

 Apoio do dorso com regulagem de altura; 

 Assento e encosto com posicionamento num ângulo de 100 graus, ou com 

regulagem (figura 50); 

 Espaço para acomodar as nádegas; 

 Para posto de trabalho semicirucular ou perpendicular, giratória. 

A NR nº. 17 (2002) detalha as recomendações acima descritas, onde; 

 A altura do assento deve ser definida de forma que os pés fiquem bem apoiados em 

relação a superfície de trabalho (figura 50); 

 Assentos anatômicos, onde as nádegas se encaixam, não são recomendados, devido 

não proporcionar liberdade de movimentos; 

 Para impedir que a pessoa escorregue para frente, é preferível  assentos com 

inclinação para trás em torno de 5° graus em relação à posição horizontal; 

 O uso de cadeira giratória previne a fadiga, pois não obriga à torcer o tronco e maiores 

variações na postura. 

 

                                                 
10 Vejas ântero no glossário 
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Figura. 48 Regulagem de altura do assento Figura. 49 Assento ântero-posterior 

  
Figura. 50 Assento Figura. 51 Altura do encosto das costas 
Fonte: Movimento – Apoio – Sustentação.Giroflex. Disponível em: <http://www.giroflex.com.br/ergonomia/Giroflex_Ergonomia.pdf>. 
Acessado em 06 set. 2005. 

 

• Mesa: Dentro de uma U.I., vários são os movimentos que realizamos diariamente com 

as mãos, como escrever, pegar o telefone, grampear, digitar, manusear livros e os códigos 

pertinentes à área, para isso vários músculos e articulações da mão e do punho estão 

interagindo no desempenho dessas tarefas. As posições em que essas tarefas são executadas, 

são pré-determinadas pelas características da mesa de trabalho, a qual deve proporcionar 
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conforto e postura corporal adequada juntamente com a cadeira ergonômica 

(BRANDIMILLER, 1997, p.19). 

No Manual de Aplicação da NR nº 17 (2002) diz: 

Para trabalho manual sentado ou que tenha de ser feito de pé, as bancadas, as mesas, 
escrivaninhas e os painéis devem proporcionar ao trabalhador condições de boa 
postura, visualização e operação e devem atender a alguns requisitos. 

 
Brandimiller (1997, p. 22), descreve algumas “características de conforto da mesa” 

como: 
 

 Boa profundidade, para que o monitor fique afastado de 70 a 80 cm dos olhos (figura 

52) 

 Boa largura, para dispor todo material e ferramenta de trabalho (figura 52) 

 Boa altura para que os joelhos do usuário na bata na mesa (figura 52) 

 Bom espaço sob a mesa para movimentar as pernas (figura 52) 

 Flexibilidade para dispor e modificar os equipamentos, acessórios de trabalho (figura 

53) 

 Bordas arredondas, para evitar a compressão do antebraço (figura 54) 

Com essas características o profissional da U.I. terá condições de realizar seus 

trabalhos com um mínimo de conforto, diminuindo assim seu stress e fadiga devido a um 

design inadequado da mobília. 
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Figura. 52 Mesa de trabalho Figura. 53 Mesa de digitação 

Fonte: disponível em:<http://www.digitador.com.br/site2/br/produtos/mesas.php 

 
 
Figura. 54 Borda da mesa 

Fonte: disponível em:<http://www.digitador.com.br/site2/br/produtos/mesas.php 
 
 

Apoio para os pés : Esse suporte é bastante útil quando o profissional da U.I é de 

estatura baixa, e compartilha o mesmo móvel com outros de estatura média, o suporte irá 

permitir que esse usuário possa manter os dois pés numa superfície firme, não ficando com os 

pés suspensos, proporcionando mais conforto e postura adequada a coluna vertebral 

(BRANDIMILLER, 1997, p. 26). O ideal é que esse apoio (figura 55), permaneça 

ligeiramente inclinado entre 0 e 20 cm de altura para facilitar as mudanças de posição 

(FEBRABAN, [19--] e COSTA, F.; OLIVEIRA; SOBRAL, 2003, fl. 50). 
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Figura. 55 Apoio para pés 
Fonte: disponível em <http://www.digitador.com.br/site2/br/produtos/apoio_pes.php> 

 

Monitor de vídeo: O monitor de vídeo, o teclado e mouse são ferramentas muito 

utilizadas em vários postos de trabalho: lojas, escritórios variados, repartições públicas, 

hospitais, U.I. e etc. Nas U.I. essas ferramentas tanto são utilizadas no processamento técnico 

como no balcão de atendimento, sendo que no processamento técnico, o vídeo, o teclado e o 

mouse, são usados simultaneamente, como alguns intervalos, ora para leitura da obra que está 

em processamento, ora para consultar tabelas de classificação. Esse intervalo que é feito 

automaticamente é muito propicio para o descanso dos olhos, porém é preciso tomar o 

cuidado com a disposição das ferramentas (figura 56), Brandimiller (1999, p. 30) diz que “a 

organização do posto de trabalho para esse tipo de serviço é mais complexa, pois requer 

cuidados com”: 

- A posição tanto do monitor como dos documentos (pelo trabalho dos olhos 

(figura 57)) 

- A posição do teclado e do mouse (conforto dos membros superiores); 

- Iluminação, intermediária entre a digitação e a consulta no vídeo; 

- A diversidade de documentos manipulados e a operação de equipamentos e 

acessórios (impressora, scanner, fax, aparelho de telefone, cd-rom, disquetes 

etc.) requerem mesa com mais espaço; 
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Figura. 56 Disposição de ferramentas sobre a mesa de trabalho 

 

 

 
Figura. 57 Disposição do monitor e documentos facilita o trabalho dos olhos 

Fonte: Brandimiller (1999, p. 16) 
 

No balcão de atendimento além das ferramentas já citadas uma outra comum nos 

postos de atendimentos automatizados é o leitor óptico, que precisa estar em posição ao 

alcance da mão sem causar desconforto para a operação. 

Existe no mercado vários tipos de teclados ergonômicos (figura 58), que podem 

prevenir o desconforto nas articulações e músculos dos membros superiores como também 
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apoios de punho para teclado (figura 59), que são indicados para aqueles teclados não 

ergonômico (figura 61), e para mouse (figura 60),  

 
Figura. 58 Teclados ergonomicos 

Fonte: Gertec. Disponível em: http://www.gertec.com.br/bra/index_02_01.php?grupo=2 

 

   
Figura. 59 Apoio de punho para teclado não ergonômico Figura. 60 Apoio de punho para mouse 
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Figura. 61 Teclado não ergonômico 

Fonte: Jetline. Disponível em; <http://www.jetline.com.br/produtos_ergonomicos.html> 

 

Carrinho11 de livros é uma das peças do mobiliário da biblioteca que precisa ser bem 

dimensionado (figura 62) para que não cause distúrbios osteomusculares no profissional de 

U.I. Utilizado para efetuar o transporte das obras até as estantes, esse móvel segundo Dul e 

Weedmeester (1995), deve “ter peças em forma de barras cilíndricas, com diâmetro de 3 cm e 

comprimento de 30 cm ou mais. Essa barra vai ser utilizada como pegas, de modo que as duas 

mão de quem for utilizar o carrinho, possam ser utilizadas pra transmitir força.” (figura 64), 

tal como recomenda a NR 17.2.6.; 

O transporte e a descarga de materiais feitos por impulsâo ou tração de vagonetes 
sobre trilhos, carros de mão ou qualquer outro aparelho mecânico deverão ser 
executados de forma que o esforço físico realizado pelo trabalhador seja compatível 
com sua capacidade de força e não comprometa a sua saúde ou a sua segurança. 
(117.004-0 / 11) 

                                                 
11 Veja mais em Proposta de cuidado ergonômico para profissionais de biblioteca, 2003. TCC. FESPSP  



DOENÇAS OCUPACIONAIS EM PROFISSIONAIS DE UNIDADE DE INFORMAÇÃO 

 

112

 
Figura. 62 Carrinho adequado 

 

 
Figura. 63 Carrinho inadequado 



DOENÇAS OCUPACIONAIS EM PROFISSIONAIS DE UNIDADE DE INFORMAÇÃO 

 

113

 
Figura. 64 Barra cilíndrica para empunhar força 

 
 

Balcão de atendimento: Posto de trabalho de muita circulação, e muitas vezes 

produz stress no profissional do atendimento por ter que lidar com o público que vem 

nervoso por diversos motivos que não são inerentes a U.I., mas com a capacidade de 

transferir e causar no funcionário stresser. Observando postos de trabalho durante uma 

semana, em média de 30 minutos por dia, foi possível verificar que o tipo de mobília 

utilizado nesse ambiente pode contribuir em muito para essa patologia, como também 

para outras, conforme é mencionado em bibliografias que tratam do referido assunto, 

osteomusculares. Um balcão de atendimento com dimensões inadequadas como sugere 

a figura 65, onde não tem espaço suficiente para o teclado bem como para as pernas, 

cadeiras como sugere o balcão da figura 66 , sendo que o modelo de balcão 

recomendado para esse posto e como sugere a figura 67, veja mais em (ANEXO B). 

Os modelos inadequados são causadores de má postura que podem acarretar lesões 

osteomusculares em profissionais que utilizam essa mobília. 
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Figura. 65 Balcão inadequado 

 
 

 
Figura. 66 Balcão inadequado 
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Figura. 67 Balcão adequado 

 
 

Estantes: móvel utilizado para dispor as obras no acervo, que deve ter segundo 

a Profª Evanda12, 1 metro de largura e 30 centímetros de profundidade, com 6 

prateleiras por estante e 40 livros por prateleira, o que facilitará a seus usuários a 

localização e retirada da obra da estante, e aos profissionais da U.I. agilidade para 

guarda-los. Posturas inadequadas na guarda das obras podem causar lesões do sistema 

músculo-esqueletico. A maneira mais apropriada para ser feita a guarda de livros nas 

estantes superiores, e com o uso de uma escada de dois degraus conforme mostra a 

figura 68, pois os braços do profissional deverão ter sempre um ângulo de 90º. No 

remanejamento das obras nas prateleiras segundo Costa, F.; Oliveira; Sobral (2003, fl. 

40), o ideal e que seja feito em quantidade de livros que não force o corpo, o que 

evitaria dores na região lombar. 

                                                 
12 Quadro apresentado em sala de aula pela Profª Evanda Verri da Paulino, no âmbito da disciplina Administração de Bibliotecas para o 
sexto semestre/2004 
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Figura. 68 Escada dobrável 

Fonte: disponível em <http://www.reidasescadas.com.br/aluminio/domestica/banqueta_Alu.htm> 

 

 

6.1.2 Conforto Ambiental 

Fator vidal para o conforto dos profissionais da U.I. e para a preservação conservação 

do acervo a umidade relativa do ar deve permanecer entre 40º a 55º, conforme 

quadro13 abaixo: 

CONDIÇÕES AMBIENTAIS 
1. CONFORTO ACÚSTICO   =   ABNT  -  NBR 10.152 
LOCAL dBA 

Sala de Leitura 35-45 
Circulação 45-55 
Padrão internacional 43-45 

 Fonte Interna: usar material absorvente 
 Fonte externa: usar material isolante 

2. CONFORTO TÉRMICO   =   ABNT  -  NBR [10152] 
LOCAL Cº 

Para Pessoas 18-20º 
Depósito 15-16º 

Padrão internacional 21-24º 
                                                 
13 Quadro apresentado em sala de aula pela Profª Evanda Verri da Paulino, no âmbito da disciplina Administração de Bibliotecas para o 
sexto semestre/2004. 
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  Umidade Relativa do Ar = 45 – 55º 

3. ILUMINAÇÃO   =   ABNT  -  NBR 5413 
LOCAL LUX 

Setor de Leitura 500 
Setor de Estantes 300 

Padrão internacional 500 (leitura) 
300 (depósito) 

 Portaria 3214 / 78  =  400 Lux 

 Iluminação Natural:  cor, bloqueios e ângulos de incidência 

 Iluminação Artificial:  área, cor e tipos de luminárias 

4. PESO   =    NB 5 
 Quilos / m2   

ABNT 734 
Padrão internacional 1.200 

5. DECORAÇÃO    =     cor, móveis e objetos 

Quadro 5 Condições ambientais 

 
 

Esse quadro que nos foi apresentado como opção para montar uma biblioteca, tem 

como objetivo somente exemplificar a importância da ventilação no ambiente de 

trabalho, visto que a temperatura do posto de trabalho pode e deve variar para cada 

tipo de função que esteja desenhando. 

O recomendável pela NR 17 é que se faça o uso de ar condicionado para controlar a 

temperatura e a umidade relativa do posto de trabalho, conforme a necessidade da 

função. 
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• Iluminação  

Causador de distúrbios oculares em profissionais de U.I., devido sua má distribuição, a 

iluminação deve ser seguida rigorosamente conforme a disposição dos moveis e ou vice versa, 

aproveitando sempre que possível a luz natural conforme exemplifica a figura 69, para que 

não dificulte o trabalho dos olhos. Levando em consideração que a quantidade de luz para 

leitura deve ser maior que a quantia para a tela de computador, pois causa reflexo, e 

necessário que na mesa de trabalho do profissional tenha algum tipo de controlador de 

luminosidade, pois ele está constantemente visualizando na tela do computador como também 

lendo obras que estão sendo processadas (BRANDIMILLER,1999, p. 95). 

 

 
Figura. 69 Disposição adequada das mesas com relação às janelas e às luminárias 

Fonte: Brandimiller (1999, p. 95), 
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Um bom sinal para saber se iluminação está adequada, é o próprio olho que acusará 

cansado, irritação, nesse caso o melhor a fazer e parar e procurar oxigenar os olhos piscando 

várias vezes e mudando de ambiente. Brandimiller (1999, p. 95), diz que se “estiver 

trabalhando na tela com um texto sobre fundo branco, ao aumentar o contraste é como se 

estivesse aumentando a luz sobre o documento”, o profissional deve fazer a regulagem 

conforme a sua necessidade do momento, “É útil tentar variar também a quantidade de luz 

sobre os documentos (papéis) que você está lendo, procurando a intensidade que lhe é mais 

confortável”. 

Segundo o Engenheiro ambiental Oswaldo Paulino Filho (2005), trabalho inédito, as 

principais recomendações para uma boa iluminação do ambiente de trabalho que podem ser 

utilizadas em U.I. são as apresentadas no quadro abaixo: 

 

NBR 5413 Iluminação 

Requisitos básicos para uma boa iluminação 

Desempenho visual Conforto visual e agradabilidade 

Economia  

Parâmetros que definem a quantidade e qualidade da iluminação 

Iluminamento Modelagem 

Distribuição de luminâncias no campo visual Qualidade das cores 

Ofuscamento  
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Qualidade da cor 

A cor influencia na saúde, no bom humor e no rendimento das tarefas, propiciando: 

Reações psicológicas positivas Menor fadiga visual 

Aumento de produtividade Redução dos índices de acidentes 

Melhoria no padrão de qualidade  

Conceito físico: 

“A cor é uma parte do espectro eletromagnético que ao estimular o olho humano, permite 

distinguir diferenças na qualidade de sensação visual provocada pela luz”. 

Tipos de cores 

Cores quentes Cores frias 

Laranja Púrpura 

Vermelho-laranja Violeta 

Vermelho Azul-anil 

Amarelo Azul 

Amarelo-limão Azul-turquesa 

Amarelo-ouro Verde 

As cores e os seus efeitos sobre as pessoas: 

Amarelo: oferece o efeito do brilho do sol, da 

ação e da vida, sendo a cor energizante que 

conduz à jovialidade, à alegria e aumento da 

atividade cerebral. 

Azul: traduz calma, recolhimento e descanso, 

conduzindo ao relaxamento. É a cor que 

representa a amplidão e a paz celestial. 
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Vermelho: sugere atividade, fogo e poder, 

estando associado a sentimentos de violência, 

amor, ódio e paixão. É uma cor que tem 

grande poder excitante e estimulante 

Verde: está associado à paisagem dos 

campos, proporcionando às pessoas a 

sensação de otimismo e bem-estar. 

Laranja: é a cor que reúne a intensidade do 

vermelho e a jovialidade do amarelo. 

Violeta: é a cor da sombra e de suas 

proximidades, por isso provoca tristeza e 

melancolia. 

A cor no ambiente de trabalho 

Tetos e forros devem ser pintados com cores 

claras. 

Superfície de trabalho: devem ser pintadas 

sem brilho 

Paredes e colunas devem ser pintadas de modo 

a não causarem grandes diferenças. (ex.: 

máquina verde-floresta, parede verde-clara). 

Máquinas: devem ser pintadas de modo a não 

perturbar a atenção do trabalhador. 

Pisos devem ser mais escuros do que o teto e 

as paredes. 
 

A cor na sinalização 

Sinalização geral (informativa, direcional, identificadora) 

Ex.: para temperatura: 

Verde = normal Vermelho = quente 

amarelo = frio  

Sinalização de segurança 

NR 26 da Portaria 3214/78 do MT 

Quadro 6 Iluminação 

Existem causas atribuídas a defeitos na iluminação como ofuscamentos, reflexos na 

tela e grandes variações de luminosidade no campo de visão (BRANDIMILLER, 1999). 
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• Astenopia  

Um trabalhador de U.I. está constantemente lendo documentos tais como livros, 

jornais, normas de uso próprio da área de atuação, trabalhos de alunos para padronização, 

entre outros, pois este ramo de atividade exige em muito a leitura. Estes documentos podem 

estar em meio impresso, eletrônico ou magnético, e muitas vezes, devido à concentração e o 

tempo exigido, este profissional apresentará um certo desconforto visual. 

Segundo Brandimiller (1999), o esforço visual intenso não causa defeitos de visão, 

porém quem já tinha algum tipo de problema e não sabia, o trabalho no computador pode 

acelerar a sensação de desconforto, assim como quem já usa óculos ou lentes há bastante 

tempo e há algum tempo não faz uma consulta ao oftalmologista. 

Para termos o que representa um ideal, ou seja, o conforto visual, será necessário uma 

série de medidas, tais como consultar um oftalmologista periodicamente, evitando alguns 

tipos de desconforto, como astigmatismo, miopia, etc. 

Condições que facilitem o trabalho dos olhos devem ser levadas em conta como a 

iluminação adequada em quantidade e qualidade. (veja o capítulo anterior), a distância para 

leitura como recomenda Brandimiller (1999), deve ser de cerca de 80 cm, desde que as letras  

sejam legíveis e não muito pequenas. 

Em terminais de computador recomenda-se manter a mesma distância que nos 

documentos impressos, pois dá mais trabalho aos músculos dos olhos ajustarem seguidamente 

o foco e a convergência (BRANDIMILLER, 1999). 
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6.2 Doenças Biológicas  

Os agentes biológicos além de sua agressão na saúde do profissional oferecem um 

risco também ao acervo. Por isso é necessário a higienização dos documentos melhorando o 

ambiente e garantindo uma durabilidade do acervo.(CASSARES, 2000). 

 Ainda Cassares (2000), diz que para o profissional da unidade de informação 

desenvolver um trabalho seguro a sua saúde, é necessário tomar alguns cuidados em relação 

ao ambiente de trabalho, obedecendo aos seguintes conceitos: 

• Preservação é um conjunto de medidas e estratégias de ordem 

administrativa, política e operacional que contribuem direta ou indiretamente 

para a preservação da integridade dos materiais. 

• Conservação é um conjunto de ações estabilizadoras que visam desacelerar 

o processo de degradação dos objetos, por meio de controle ambiental e de 

tratamentos específicos como higienização, reparos e seu caráter histórico. 

• Restauração é um conjunto de medidas que objetivam a estabilização ou a 

reversão de danos físicos ou químicos adquiridos pelos documentos ao longo 

tempo e do uso, intervindo de modo a não comprometer sua integridade e 

seu caráter histórico. 

 

 Processos de higienização 

• Limpeza do acervo 

O processo de limpeza de acervos de bibliotecas se restringe a limpeza de superfície 
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do volume. A técnica é aplicada com o objetivo de reduzir poeira, partículas sólidas, 

incrustação, resíduos de excremento de insetos na superfície dos volumes. Nesse processo, 

não se usam agentes químicos. A limpeza da superfície do volume é uma etapa independente 

de qualquer tratamento mais intenso de conservação, é porém, sempre a primeira etapa a ser 

realizada (CASSARES, 2000). 

Segundo Cassares (2000) as medidas a serem adotadas para manter os acervos sob 

controle de infestação de fungos são de estabelecer política de controle ambiental, 

principalmente temperatura, umidade relativa do ar e praticar a higienização do centro de 

informação. 

 

• Razões que levam a realizar a limpeza do acervo 

As manchas ocorrem quando as partículas de poeira se umedecem, com a alta umidade 

relativa ou mesmo por ataque de água, e penetram rapidamente no papel. A sujeira e outras 

substâncias dissolvidas se depositam nas margens das áreas molhadas, provocando a 

formação de manchas. A remoção dessas manchas requer a intervenção de um restaurador 

(ANEXO C). 

Outras razões são os poluentes atmosféricos que altamente ácidos e portanto, 

extremamente nocivos ao papel. São rapidamente absorvidos, alterando seriamente o ph do 

papel. 

Outra razão é a contaminação no profissional da U.I. devido a criação de condições 

propicias a formação de colônias de  bactérias e fungos: 
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• Materiais usados para limpeza do acervo 

Para a higienização de toda unidade de informação podem ser utilizados os seguintes 

materiais e equipamentos conforme quadro abaixo: 

Materias E.P.Is14 
- Trincha (pincel); - Luva de látex 
- Tecidos de algodão (fralda); - Máscara 
- Sabonete neutro; - Capa 
- Boneca de tecido e algodão;  
- Desinfetante (antibactericida, fungicida)  
- Água;  
- Flanela;  
- Aspirador de pó com baixa potência e 
proteção de boca:  

Quadro 7 Materiais e EPIs para conservação e higienização do acervo 

 
 

 
Figura. 70 Materiais utilizados para higienização da unidade de informação 

Fonte disponível em: http://www.saesp.sp.gov.br/cf5.pdf 
 

• Procedimento da utilização dos materiais. 

o Retirar os volumes da prateleira obedecendo ao sentido da esquerda para 

direita, colocando-os na mesma posição em um carrinho; 

                                                 
14 Equipamentos de Proteção Individual 
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o Colocar em um balde, água e desinfetante; 

o Molhar a fralda e torcer até que saia a ultima gota de água; 

o Passar a fralda umedecida sobre a prateleira removendo toda a poeira; 

o Secar a prateleira com pano seco; 

o Passar a trincha sobre os cortes da cabeça, pé e frente do volume; 

o Abrir o volume e passar a trincha sobre as guardas da frente e do final do 

volume. 

Para a realização dos serviços citados acima é necessário que o profissional da U.I. 

esteja adequadamente protegido contra a exposição dos agentes ambientais utilizando 

os Equipamentos de Proteção Individual (E.P.I). 

Segundo Campos (2004), o E.P.I não evita acidentes, pois o agente continua presente. 

Seu uso possibilita apenas reduzir a possibilidade de dano, ou seja, os E.P.Is servem 

para minimizar as conseqüências. 

As vestimentas que o profissional da U.I devem utilizar para realização da 

higienização no ambiente de trabalho: 

-  Luva de látex descartável: serve pra proteger contra agressão por substancias 

químicas e biológicas; 

-  Máscara descartável: serve para proteger contra poeira e outro agentes biológicos; 

- Capa: serve para proteger respingo de substancia químicas e biológicas. 
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Figura. 71 Vestimenta de proteção e equipamentos para higienização 

Fonte disponível em: http://www.saesp.sp.gov.br/cf5.pdf 
 
 

 
Figura. 72 Utilização de luvas para proteção do contagio de fungos e bactérias 

Fonte disponível em: http://www.saesp.sp.gov.br/cf5.pdf 

 

• Limpeza do espaço fisco 

A limpeza geral do espaço físico do centro de informação também requer cuidados 

especiais, pois os volumes estarão vulneráveis a todo tipo de ação da limpeza externa. 

A forma mais eficiente e adequada de limpeza do piso é com aspirador de pó, pois 

remove a sujidade sem transferir parte da mesma para outras áreas. Deve-se evitar a água, 

pois sua interferência, por menor que seja, desequilibra a umidade relativa do ambiente, faz 

com que se prolifere o fungo no acervo.(CASSARES, 2000). 
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Figura. 73 Livro com ataque de fungos 

Fonte disponível em: http://www.saesp.sp.gov.br/cf5.pdf 
 

As estantes também podem ser limpas com aspirador de pó. Caso seja necessário 

remover a sujidade muito intensa pode ser usada uma solução de água mais álcool a cinqüenta 

porcento, passada com o pano muito bem torcido. As estantes mais adequadas são as de metal 

esmaltado. A madeira não revestida ou de fórmica não é recomendada, pois a  madeira  é um 

fácil abrigo para bactéria e fungo.(CASSARES, 2000) 

 

 
Figura. 74 Limpeza de estantes com aspirador de pó 

 Fonte disponível em: http://www.saesp.sp.gov.br/cf5.pdf 



 

 

CONCLUSÃO 
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7 CONCLUSÃO 

A implantação de novas tecnologias em ambientes de U.I., possibilitou que os 

profissionais da área reformulassem o método de trabalho e os serviços oferecidos, porém, a 

estrutura do ambiente do trabalho não acompanhou essa evolução de forma apropriada, o que 

levou muitos profissionais a terem sua saúde prejudicada. 

Com a realização desse trabalho observou-se que, posturas incorretas, mobiliário 

impróprio, falta de cuidado no manuseio das ferramentas e com o tratamento inadequado do 

acervo, a saúde do profissional pode ser afetada de modo negativo. 

Diversas são as tarefas desempenhadas por esse profissional em seu posto de trabalho, 

algumas de ações repetitivas ou executadas de maneira inadequada, podem levar a distúrbios 

osteomusculares como verificado na literatura. A implementação de projetos ergonômicos em 

conjunto com a reeducação postural é uma recomendação para que esses problemas possam 

ser minimizados ou sanados. 

Quando não observados os cuidados que devem ser tomados no tratamento de acervos, 

esse profissional também estará sujeito a contaminação biológica. Não podemos esquecer que 

muitos desses acervos são mantidos em locais descabido de condições de guarda, por isso, o 

profissional necessita de cuidados especiais para realização da higienização e conservação, 

como a utilização dos E.P.Is, para prevenção de possíveis contaminações. 

Acreditamos que, com a elaboração deste trabalho, os profissionais de Unidades de 

Informação terão uma referência para possíveis adequações em seu ambiente de trabalho. 
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GLOSSÁRIO 

 
Abdução. [Do lat. Abductione.] s.f. 1. Ato ou efeito de abduzir. 2. Filos.Raciocínio 

cuja conclusão é imperfeita e, portanto, apenas plausível. 3. Filos. Apagogia. 4. Fisiol. 

Movimento que afasta um membro ou segmento de um membro do plano médio do corpo. 5. 

Jur. Rapto com violência, fraude ou sedução. 6. Zool. Movimento muscular que afasta, nos 

vertebrados, duas peças esqueléticas; nos moluscos lamelibrânquios, as valvas das conchas; e 

nos equinodermos, as peças mastigadoras da lanterna-de-aristóteles, armadura bucal dos 

equinóides. 

Acidente do Trabalho expresso na legislação vigente (Lei nº. 8.213 artigo 20 de 24 

de julho de 1991): “Acidente do trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho, a 

serviço da empresa, provocando lesão corporal, ou perturbação funcional que cause a morte, 

ou a perda, ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho”. 

Acrômio projeção mais saliente da espinha da escápula; forma o ponto mais alto do 

ombro. 

Anatomia o estudo da estrutura de um organismo e das relações entre suas partes, 

envolvendo tanto o exame macroscópico como o microscópico. 

Aponeurose, “s. f. Anat. Membrana branca, luzidia e consistente, que envolve e isola 

os músculos e, às vezes, os termina em forma de tendão." 

Aponevroses, ver aponeurose 

Astenopia, “s.f. Oftaml. Fraqueza rápida da vista, acompanhada de dores nos olhos, 

dor de cabeça, turbação da visão etc.” 

Distal mais afastado do centro ou do ponto médio de uma estrutura dos membros; 

mais afastado da origem dos membros. 
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Doença Profissional (Lei nº. 8.213 artigo 20 de 24 de julho de 1991) “doença 

profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar 

a determinada atividade constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do 

Trabalho e da Previdência Social”. 

Esqueleto axial: formado pelo eixo do corpo, é composto pelos ossos da cabeça, 

pescoço e tronco (tórax e abdome). 

Estase [Do gr. Stasis, parada] estagnação, no organismo, de matérias de consistência 

diversas, como urina, sangue, fezes. 

Fáscia, s. f. (l. fascia). Anat. Camada ou faixa de tecido fibroso, que cobre o corpo 

sobre a pele e envolve músculos e certos órgãos. 

Fletir ou Flectir [Do latim flecter] fazer a flexão de vergar, dobrar, flexionar. 

Iatrogênicas [De iatro + geno + ia] s.f. Med., alteração patológica provocada no 

paciente por tratamento de qualquer tipo: “um dos capítulos mais importantes da ciência 

médica atual é a iatrogenia, que cuida dos males provocados pela ação do médico, ou pelo 

tratamento por este prescrito.” (CLEMENTINO FRAGA FILHO, apud CARLOS 

DRUMMOND DE ANDRADE, Jornal do Brasil, 2.8, 1980). 

Medial dirigido para o plano mediano do corpo. 

Neuropatia [De neur(o) + pat ia] qualquer doença nervosa. 

Patologia 1 especialidade médica que estuda as doenças e as alterações que estas 

provocam no organismo 2 Qualquer desvio anatômico e/ ou fisiológico, em relação à 

normalidade que constitua uma doença ou caracterize determinada doença. 

Patológico15 referente à patologia. 

                                                 
15 É o mesmo que patologia, que estuda as doenças e as alterações que provocam no organismo, ou qualquer desvio anatômico e/ou 
fisiológico. 
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Parestesias do Gr. Pará, defeito + aísthesis, sensação. S.f., Med., desordem nervosa 

caracterizada por sensações anormais e alucinações sensoriais. 

Pressão hidrostática pressão exercida sobre o corpo pelo peso de um fluído em 

repouso. 

Pronussupinação do Lat. Pronu. Adj., poét., inclinado para adiante; dobrado para 

frente; fig., disposto; propenso. 

Pronação, s. f. (1. pronare + cão). 1. Rotação da mão, ficando a palma voltada para 

baixo. 2. Estado da mão nessa posição. 3. Posição de um doente deitado sobre o ventre. 

Sarcoidose s.f., Med., doença crônica, não contagiosa e de causa desconhecida, que 

afecta sobretudo a pele, os pulmões e os gânglios linfáticos, caracterizando-se pelo 

aparecimento de pequenos nódulos fibrosos nos tecidos. 

Sujidade s. f. 1. qualidade de sujo, 2.excremento de insetos 

Supinador adj. E s.m., músculo ou designativo do músculo que no antebraço e na mão 

exerce uma acção oposta à dos pronadores. 

Tubérculo pequena estrutura que forma uma saliência arredondada na superfície de 

um órgão, especialmente em certos ossos e regiões do cérebro. 

Tuberosidade 1 saliência  em forma de tubérculo 2 grande tubérculo ou elevação 

arredondada, especialmente em osso. 

Tuberosidade isquiática pequena estrutura que forma uma saliência arredondada na 

articulação do quadril. 

Umidade relativa relação expressa em porcentagem entre a quantidade de vapor 

d’água contida no ar e a quantidade máxima que o ar poderá conter, à mesma temperatura. 
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ANEXOS A 

 

 
Profissional fechando caixa locada no chão, com postura que força a coluna e todos os membros superiores. 

Postura inadequada para acessar objetos em nível de piso. 
 
 

 
Na guarda de volumes parte superior da estante, profissional força a coluna para alcançar local. 
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Na guarda de volumes parte inferior da estante, profissional força a coluna para alcançar local. 

 
 

 
Profissional sentado sobre sua própria perna para digitação. Podendo causar lesão na coluna vertebral. 
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Mobília com dimensões inadequada desfavorecendo postura correta, caixa de volume em local para as pernas, 

cadeira ergonômica com altura imprópria para o profissional e postura do profissional desfavorável ao bem estar. 
 

 

 
Balcão com altura inadequada, provocando postura incorreta do profissional de atendimento 
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ANEXO B 
 
 

 
Vista lateral de balcão ergonômico 

 
 

 
Vista horizontal de balcão ergonômico 
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Vista interna da profundidade de mesa do balcão ergonômico 

 
 

 
Vista de espaço interno do balcão ergonômico 
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ANEXO C 
 

 
Volume com capa mofada, proveniente de local inadequado 

 
 

 
Volume com bolor 
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Volume com resíduos e marca de mofo 

 
 

 
Volume com marcas de mofo 
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Volume com resíduos de poeira 

 
 

 
Volume com marcas de bolor e mofo 
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