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RESUMO 

Este trabalho tem como principal objetivo relacionar a incidência de doenças que atingem 

membros inferiores e coluna vertebral em professores com a permanência na posição em pé 

por longos períodos. Apresenta um levantamento geral das doenças ocupacionais que afetam 

estes profissionais. Enfatiza a importância da ergonomia no ambiente de trabalho e os fatores 

ergonômicos que colaboram para melhorar sua condição. Compara os prós e os contras do 

trabalho realizado em pé e do trabalho realizado sentado. Relaciona dados de pesquisas 

realizadas com professores em vários locais do Brasil, informando os principais problemas de 

saúde que os afetam. Apresenta a análise estatística dos dados obtidos a partir da aplicação de 

um questionário anônimo que abordou temas como: tempo de permanência na posição em pé, 

uso de escada, uso e transporte de materiais e equipamentos, desconfortos e partes do corpo 

atingidas, prática de atividade física, entre outros, mostrando como principais resultados: 

61,7% dos professores pesquisados informaram ter algum tipo de desconforto, sendo ombros, 

pescoço e coluna as partes do corpo mais atingidas; cansaço e dor foram os desconfortos mais 

referidos; 53,1% dos professores que referiram desconforto associam-no à permanência na 

posição em pé; a faixa etária mais acometida por desconforto é a compreendida entre 50 e 59 

anos; 66,7% dos participantes do estudo praticam alguma atividade física com frequência; a 

prática de atividade física interfere diminuindo a sensação de desconforto. Finaliza 

recomendando um programa de ginástica laboral, a prática de atividade física e a divulgação 

destes conhecimentos. 

Palavras-chave: Professor. Posição em Pé. Ergonomia. Doenças ocupacionais. 

 



 

ABSTRACT 

This work has as main objective to relate the incidence of diseases in inferior limbs and 

vertebral column in teachers with being on your feet for a long time. It presents a general 

survey of occupational diseases that affect these professionals. It emphasizes the importance 

of ergonomics in the work environment and the ergonomic factors that help out to improve 

this condition. It compares the pros and cons of the standing work and the sitting work. It 

relates data of the researches realized with teachers in several places in Brazil, providing the 

main health problems that affect them. It presents the statistical analysis of data obtained from 

the anonymous questionnaire that approached subjects as: how long be on your feet, to go 

down/up stairs, to use and to transport materials and equipments, discomforts and affected 

body parts, physical activities practice, among others, showing as main results: 61,7% of the 

searched teachers informed that they have some kind of discomfort, shoulders, neck, and 

vertebral column were the body parts more affected; tiredness and pain were the more 

reported discomforts; 53,1% of the teachers that referred discomfort associate it with being on 

your feet; the most affected age group for discomfort is between 50 and 59 years old; 66,7% 

of the participants of the study practice some physical activity frequently; the physical activity 

practice interferes decreasing the discomfort sensation. It finishes recommending a labor 

exercise program, the physical activities practice, and the divulgation of this knowledge. 

Keywords: Teacher. Be on your feet. Ergonomics. Occupational diseases. 
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1 INTRODUÇÃO 

O impacto do trabalho na saúde dos trabalhadores, sendo o responsável pela 

ocorrência de doenças e morte, é tão importante que gera a necessidade de um envolvimento 

cada vez maior do setor saúde no sentido de atuar nas causas que provocam acidentes do 

trabalho, doenças ocupacionais e morte, visando a prevenção dos mesmos (MENDES, 1988). 

Exemplificando este impacto, dados da Previdência Social – no período de 

1980 a 1985 – mostram que foram registrados 7.182.959 acidentes de trabalho liquidados, 

cujas consequências foram: simples assistência médica (12,8%), incapacidade temporária 

(84,3%), incapacidade permanente (2,4%) e óbito (0,4%). No entanto, esses números referem-

se apenas às informações de acidentes registrados e, devido ao provável sub-registro e ao fato 

de que boa parte da população economicamente ativa não está incluída nessa estatística, 

possivelmente podem ser triplicados (MENDES, 1988). 

Com estas poucas informações, pode-se ter alguma idéia do ônus médico, 

social e econômico que os acidentes de trabalho e as doenças ocupacionais impõem à 

sociedade (MENDES, 1988). 

No Brasil, assim como em outros países com o mesmo grau de 

desenvolvimento, a incidência de doenças ocupacionais, segundo estatísticas oficiais, é muito 

baixa. Possivelmente, isso se deve à falta de diagnóstico e ao sub-registro, o que é 

evidenciado em vários inquéritos e estudos epidemiológicos sobre a exposição de 

trabalhadores a agentes desencadeantes de doenças ocupacionais (MENDES, 1988). 

Ainda segundo Mendes (1988), a morbidade e a incapacidade de adultos estão 

fortemente associadas à ocorrência de lesões no aparelho locomotor. Contudo, afecções dessa 

natureza podem ser prevenidas pela implantação de medidas ergonômicas, organização do 

trabalho e educação para a saúde. 

Em relação ao ano de 2006, foram registrados 537.457 acidentes do trabalho 

liquidados, distribuídos da seguinte forma: assistência médica (16,0%), incapacidade 

temporária (81,9%), incapacidade permanente (1,6%) e óbito (0,5%) (BRASIL, 2007 a). 

A tabela 1, montada a partir de dados obtidos de anuários estatísticos do 

Ministério da Previdência Social (BRASIL, 2007 a; BRASIL, 2007 b), apresenta a 

distribuição do número de acidentes de trabalho registrados em geral e daqueles que atingiram 

dorso e membros inferiores, no período de 2002 a 2006. De acordo com as informações, 

pode-se observar que, em média, 5,5% do total dos acidentes registrados lesam dorso e 

24,7%, membros inferiores, representando mais de 30% dos acidentes de trabalho. 
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Tabela 1 – Distribuição do número de acidentes de trabalho registrados 

Ano 
Acidentes de trabalho 

em geral 

Acidentes de trabalho 

no dorso 

Acidentes de trabalho em 

membros inferiores
1
 

2002 393.071 20.819   98.939 

2003 399.077 22.318   99.191 

2004 465.700 26.973 113.394 

2005 499.680 28.352 120.439 

2006 503.890 26.093 127.053 

Fonte: Adaptado do Ministério da Previdência Social (2007 a, não paginado). 

Mendes (1988) enfatiza que as principais afecções no aparelho locomotor são: 

dores de coluna (dor lombar, lombalgias e dores nas costas), osteoartroses, cérvico-

branquialgias, tenossinovites, peritendinites, traumatismos agudos que resultam em fraturas, 

luxações, amputações e perda de substância. 

Para Dul e Weerdmeester (2000), as doenças do sistema músculo-esquelético e 

as psicológicas são as principais responsáveis pelo absenteísmo e pela incapacitação para o 

trabalho. 

Estudos feitos em vários países mostram que boa parte dos trabalhadores refere 

sentir dor lombar, cujas principais causas são problemas relacionados à ergonomia e a 

traumas (MENDES, 1988). 

Alexandre, Angerami e Moreira Filho (1996) ressaltam que profissionais 

como: enfermeiros, professores, motoristas de ônibus e trabalhadores da indústria pesada, são 

acometidos por lombalgia e Abreu et al. (2007) informam que este problema atinge grande 

parcela da população em geral, sendo mais frequente em adultos e idosos do que em crianças 

e adolescentes. 

Com relação ao trabalho docente, sabe-se que estes profissionais passam 

grande parte do dia em pé por conta de suas atividades, principalmente, em sala de aula. Sabe-

se também que a permanência na posição em pé provoca sobrecarga nos membros inferiores, 

tendões, ligamentos, músculos, articulações, pernas e pés, favorecendo o aparecimento de 

varizes por ocasião da dificuldade do retorno venoso, além de sensação de peso nas pernas, 

sensação dolorosa nos pés, joelhos e quadris, podendo se tornar ainda mais penosa quando os 

braços permanecem acima dos ombros e quando há inclinação ou torção do tronco (GRAÇA; 

ARAÚJO; SILVA, 2006; BRASIL, 2001). 

Muitos profissionais responsáveis por projetar os planos de trabalho, no intuito 

de colaborar com os empregadores para evitar dispêndios, acabam privilegiando o trabalho 

                                                 

1
 O termo “membros inferiores” corresponde a: artelho, articulação do tornozelo, coxa, joelho, membros 

inferiores, pé, perna e quadris. 
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realizado na posição em pé ao invés de adaptar o plano de trabalho. No entanto, esse tipo de 

adaptação demanda investimentos muito menores do que os danos sofridos pelos 

trabalhadores ao longo do tempo (BRASIL, 2001). 

Infelizmente, no caso dos professores, essa realidade não pode ser mudada, 

afinal permanecer em pé é inerente à sua atividade. Portanto, uma saída é conceber o plano de 

trabalho priorizando locais providos dos aparelhos e equipamentos necessários e do 

mobiliário adequado à realização do trabalho. 

1.1 OBJETIVOS 

Considerando a relevância e a magnitude do problema entre as doenças 

ocupacionais que afetam professores, categoria que tem grande representatividade na 

sociedade pelo número de profissionais ativos e pelo seu papel na educação, este estudo tem 

como objetivos rever a literatura e sistematizar o conhecimento a respeito de posturas 

adequadas e confortáveis para o trabalho de docentes, além de analisar estatisticamente os 

dados reais obtidos através da aplicação de questionário que relaciona problemas de saúde 

com a permanência na posição em pé, posição esta comumente adotada pelos professores da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

Estudos com professores têm apontado a incidência de distúrbios em membros 

inferiores e coluna vertebral, como varizes, dores e lombalgia. No entanto, a maioria destes 

estudos tende a enfatizar problemas psicológicos e nas cordas vocais, não se aprofundando na 

relação da permanência na posição em pé por longos períodos com os acometimentos à saúde 

de professores. No intuito de colaborar para preencher esta lacuna, este estudo tem o 

propósito de estudar justamente esta relação. 

1.3 METODOLOGIA 

Foi realizada pesquisa bibliográfica nos sites Google e Google Acadêmico e 

em bibliotecas. As buscas foram feitas utilizando-se os termos: ergonomia, professor, trabalho 

em pé, posição em pé, postura, indicadores de problemas na coluna, membros inferiores, 

varizes. 
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A seleção dos livros e artigos, localizados através das buscas, ocorreu pela 

abordagem de assuntos relacionados à postura, à ergonomia e ao trabalho dos professores. A 

maioria dos artigos selecionados foi publicada em revistas científicas. 

Também foram consultados o site do Ministério da Previdência Social, para a 

coleta de informações a respeito de acidentes do trabalho ocorridos nos últimos anos, e o site 

do Ministério do Trabalho e Emprego, para consulta à Nota Técnica 060/2001 e à Norma 

Regulamentadora (NR) 17 que tratam do tema Ergonomia, além do site do Sindicato dos 

Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (APEOESP). 

Para a realização deste estudo foi necessário conhecer os problemas de saúde 

enfrentados por professores e relacionados à permanência na posição em pé. Para tanto, fez-se 

uso de um questionário anônimo (Apêndice A) a fim de caracterizar essa situação, cujas 

questões abordaram temas como: carga horária, uso de escada, uso e transporte de materiais e 

equipamentos, desconfortos e partes do corpo atingidas, uso de medicação e acessórios, entre 

outros. 

O questionário utilizado foi baseado no “Censo de Ergonomia” de autoria de 

Couto e Cardoso (200-), tendo algumas questões adaptadas às condições de trabalho de 

professores e incluídas outras questões de interesse para este estudo. 

A população escolhida é formada pelos professores da Escola de Engenharia da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, que responderam ao questionário e posteriormente o 

depositaram em uma urna específica para questionários. O Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido foi depositado em urna distinta, a fim de não identificar o respondente. 

Os dados obtidos através da aplicação dos questionários foram digitados em 

uma planilha do programa Excel e analisados no programa Minitab, sendo, posteriormente, 

realizada análise estatística criteriosa. 

As tabelas contendo as estatísticas descritivas fazem parte do Apêndice B, e 

são fiéis aos dados de saída do programa Minitab. 

No Apêndice C, encontra-se cópia da Carta de Informação ao Sujeito da 

Pesquisa e Termo de Consentimento Livre e Esclarecido de concordância quanto à realização 

da pesquisa na Escola de Engenharia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

O presente estudo também foi submetido à Comissão de Ética em Pesquisa da 

Escola de Engenharia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, tendo sido aprovado pela 

mesma. 
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2 ERGONOMIA 

A Ergonomia nasceu em 12 de julho de 1949, durante a 2ª Guerra Mundial, 

com o objetivo de aperfeiçoar equipamentos, como aeronaves e submarinos, utilizados na 

indústria bélica. Apenas recentemente, por volta dos últimos dez anos, esses conhecimentos 

vêm sendo utilizados para fins de segurança, conforto e eficiência no trabalho (IIDA, 2003; 

DUL; WEERDMEESTER, 2000). 

O termo “Ergonomia” deriva de duas palavras gregas: ergo que significa 

trabalho e nomos que significa regras (IIDA, 2003; DUL; WEERDMEESTER, 2000). 

Atualmente, a gama de conhecimentos ergonômicos é bastante grande e a sua 

aplicação pode trazer inúmeros benefícios tanto no ambiente de trabalho, reduzindo o 

sofrimento dos trabalhadores e melhorando a produtividade, quanto na qualidade de vida da 

população em geral. Isso é possível porque a Ergonomia engloba uma grande variedade de 

temas, como antropometria, biomecânica, fisiologia, toxicologia, engenharia mecânica, 

desenho industrial, eletrônica e informática entre outros, estudando a postura e os movimentos 

corporais, os fatores ambientais, controles, cargos e tarefas (IIDA, 2003; DUL; 

WEERDMEESTER, 2000). 

Segundo Iida (2003), os benefícios da Ergonomia incluem o conforto e a 

segurança dos trabalhadores, mas são difíceis de serem mensurados em termos financeiros em 

curto prazo. Daí, vem a resistência na implantação de medidas ergonômicas, pois os custos, 

percebidos a curto prazo, são mais fáceis de calcular do que os benefícios, que tendem a 

aparecer apenas a longo prazo, sendo percebidos pela diminuição da incidência de doenças 

ocupacionais e de acidentes do trabalho. 

Por outro lado, a ergonomia não resolve todos os problemas, pois os projetos 

são elaborados para atender a 95% da população e, com essa medida, os extremos (obesos, 

pessoas muito altas ou muito baixas, gestantes, idosos e deficientes físicos) acabam por ter 

dificuldade de adaptação a equipamentos, sistemas e tarefas projetados para o uso coletivo 

(DUL; WEERDMEESTER, 2000). 

2.1 CORPO HUMANO 

Os músculos, ligamentos e articulações do corpo humano são acionados 

quando o indivíduo adota posturas ou realiza movimentos. Cada um desses elementos tem 

uma função específica: os músculos são responsáveis pela força, os ligamentos são auxiliares 
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e as articulações possibilitam os movimentos entre as partes do corpo. Portanto, posturas e 

movimentos inadequados prejudicam estas estruturas, causando dores, por exemplo no 

pescoço, nas costas, nos ombros e nos punhos (DUL; WEERDMEESTER, 2000). 

Os músculos transformam energia química em contrações, sendo responsáveis 

pelos movimentos. No corpo humano há três tipos de músculos: estriados ou esqueléticos, 

lisos e do coração, mas apenas os músculos estriados respondem aos comandos voluntários. O 

corpo humano tem aproximadamente 40% de músculos estriados, totalizando 434 músculos. 

No entanto, apenas 75 pares deles estão relacionados às posturas e aos movimentos globais, 

os outros estão relacionados a movimentos menores (IIDA, 2003). 

Os músculos e os ligamentos são minimamente tensionados quando as 

articulações estão em posição neutra, e é nessa posição que os músculos podem exercer sua 

força máxima (DUL; WEERDMEESTER, 2000). 

As mulheres, por terem a musculatura mais fina, têm a potência muscular 

diminuída em 30% com relação aos homens, possuindo metade da força deles para levantar 

pesos (IIDA, 2003; IIDA, 2005). 

As bursas são pequenos sacos gelatinosos localizados entre ossos, músculos e 

tendões, com a função de diminuir o atrito durante o movimento das articulações, e podem 

sofrer danos à medida que algum membro permanece flexionado por muito tempo (SAÚDE & 

PERFORMANCE ATIVIDADE FÍSICA LTDA/ME, 200-?). 

Segundo Lorete (200-?), os joelhos sustentam aproximadamente 70% do peso 

do corpo e colaboram com a locomoção, sendo vulneráveis em posições laterais. 

Para Dul e Weerdmeester (2000), trabalhar por muito tempo com os braços 

elevados e sem apoio pode ocasionar dores no pescoço e nos ombros. Dores nos punhos, 

cotovelos e ombros podem ter origem em trabalhos que exigem posturas inadequadas de mãos 

e punhos, podendo levar também à inflamação dos nervos, caso os punhos permaneçam 

inclinados e, neste caso, os sintomas serão dores e formigamento nos dedos. 

Além disso, quando os braços ou pernas permanecem elevados, a cabeça 

abaixada e o tronco inclinado, as articulações não estão em posição neutra e, eventualmente, 

os professores adotam estas posturas para escrever no quadro ou atender a solicitação de 

algum aluno (DUL; WEERDMEESTER, 2000). 

Por ocasionar dores e lesões, Dul e Weerdmeester (2000) aconselham evitar as 

atividades em que as mãos e os cotovelos permaneçam acima do nível dos ombros e, se isto 

não for possível, então que estas atividades tenham duração limitada. Também recomendam a 

alternância de posturas e movimentos, pois a permanência em uma mesma posição por longo 
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período ou movimentos repetitivos pode lesar músculos e articulações e, para reduzir a fadiga 

muscular, recomendam pausas curtas ao longo da jornada de trabalho. 

2.2 COLUNA VERTEBRAL 

A coluna vertebral é formada por 33 vértebras, classificadas em: 

a) Cervicais – sete vértebras localizadas no pescoço; 

b) Torácicas ou dorsais – 12 vértebras localizadas na região do tórax; 

c) Lombares – cinco vértebras localizadas na região do abdômen; 

d) Sacrococcigeanas – são as nove últimas, sendo que as cinco penúltimas são fundidas 

formando o sacro e as quatro, localizadas na extremidade inferior, formam o cóccix (IIDA, 

2005). 

O desenho 1 mostra a distribuição das vértebras que formam a coluna 

vertebral. 

 

Desenho 1: Classificação das vértebras da coluna 

vertebral 

Fonte: Iida (2005, p. 75). 

Das 33 vértebras da coluna, 24 são flexíveis, sendo que as cervicais e as 

lombares têm maior mobilidade. As vértebras localizadas na base da coluna vertebral são 

maiores do que aquelas localizadas na parte superior, porque sustentam todo o peso do corpo 

contido acima delas (IIDA, 2005). 
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Entre as vértebras estão presentes os discos cartilaginosos e os ligamentos, que 

possibilitam os movimentos da coluna vertebral (IIDA, 2005). 

O equilíbrio da coluna é possível graças à presença de três curvaturas: lordose 

cervical, cifose torácica e lordose lombar. A coluna vertebral é tanto rígida quanto móvel: 

rígida para sustentar o corpo e móvel para permitir movimentos para frente, para trás e de 

rotação lateral, possibilitando a movimentação da parte superior do corpo (IIDA, 2005; 

LEÃO; PERES, 2004). 

Abreu et al. (2007) esclarecem que a coluna vertebral depende do bom 

funcionamento de vértebras, músculos, discos intervertebrais e ligamentos para as funções de 

sustentação e movimento, por isso indicam a prática de atividades físicas que incluam 

exercícios abdominais e alongamento dos músculos paravertebrais com o propósito de 

fortalecer a musculatura antilordogênica e manter a mobilidade em flexão, prevenindo dessa 

forma a lombalgia crônica. 

Manejo de cargas, posturas, superfície de deslocamento e vibrações são 

considerados fatores de risco para lombalgia e, para prevenir lombalgias, Leão e Peres (2004) 

recomendam: manter os músculos em boas condições, levantamento seguro de cargas, bem 

como, evitar os fatores de risco. Apontam postura, prática de exercícios e controle de peso 

como soluções para uma condição física deficiente e, para posturas forçadas, recomendam a 

troca de postura, o relaxamento e a adaptação de alturas. 

2.3 POSIÇÃO EM PÉ E POSIÇÃO SENTADA 

As três posturas básicas assumidas pelo corpo são: deitada, sentada e em pé. A 

postura deitada é a melhor posição para o repouso e para a recuperação da fadiga, porém não 

é recomendada para o trabalho por dificultar os movimentos. A posição em pé é útil no caso 

de atividades que exigem deslocamentos frequentes, no entanto a posição parada em pé é 

extremamente fadigosa, por exigir trabalho estático da musculatura. Já a posição sentada, 

exige atividade dos músculos dorsais e ventrais e consumo de energia maior do que o 

necessário para a permanência na posição em pé, em torno de 3 a 10% (IIDA, 2005). 

Segundo Dul e Weerdmeester (2000), a posição sentada é menos cansativa que 

a posição em pé porque nesta posição o corpo tem vários apoios – piso, assento, encosto, 

braço da cadeira e mesa – o que diminui o cansaço gerado com relação à posição em pé, que é 

mais adequada para as atividades que exigem deslocamentos e o uso de força. 

Porém, permanecer sentado por longo período também tem seus 
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inconvenientes: pouca atividade física, acúmulo de sangue em membros inferiores e adoção 

de posturas inadequadas que podem provocar dores (LEÃO; PERES, 2004). 

Para Biazus (2000), o problema do trabalho sentado localiza-se, 

principalmente, nos sintomas dolorosos de fadiga que atacam o sistema nuca-ombros-braços, 

sistema este que suporta o trabalho estático realizado. 

Com relação à permanência na posição em pé realizando alguma 

movimentação, como caminhar por exemplo, não traz malefícios, o problema está em 

permanecer em pé e imóvel, o que exige trabalho estático da musculatura. Neste caso, até o 

coração é penalizado pela dificuldade em bombear sangue para as extremidades (LEÃO; 

PERES, 2004). 

Além disso, longos períodos em pé podem provocar fadiga nas costas e pernas 

e, se a cabeça e o tronco permanecerem inclinados, também causam dores no pescoço e nas 

costas. As dores nos ombros podem ser consequência do trabalho com os braços para cima e 

sem apoio (DUL; WEERDMEESTER, 2000). 

Permanecer em pé por muitas horas aliado ao uso de sapatos inadequados, 

como os de salto por exemplo, ocasiona dor e fadiga muscular. Também causa contração 

muscular estática que, por sua vez, dificulta o fluxo sanguíneo, podendo provocar varizes e 

edema de tornozelos. Movimentos repetitivos somados à flexão do ombro acima de 90 graus 

ocasionam tendinites e bursites e as dores cervicais podem ter origem em posturas estáticas ou 

incorretas da cabeça (APEOESP, 2008; BIAZUS, 2000). 

Permanecer em pé imóvel pode ocasionar: acúmulo de sangue nas pernas, o 

que pode causar sensação de pernas pesadas a varizes; dor nas articulações que suportam o 

peso do corpo; dificuldade na realização de trabalhos de precisão (LEÃO; PERES, 2004). 

Quando se permanece em pé e reto, os músculos trabalham com esforço 

mínimo, no entanto se houver qualquer inclinação para frente ou para os lados tem-se um 

trabalho muscular unilateral. A posição de trabalho unilateral por longo período ocasiona 

tensão muscular, distúrbios circulatórios e aumento da produção de ácido lático, provocando 

dor. Portanto, torna-se importante privilegiar o trabalho com variações de tensão muscular 

para prevenir esses inconvenientes (SAÚDE & PERFORMANCE ATIVIDADE FÍSICA 

LTDA/ME, 200-?). 

A penosidade natural da postura em pé é reforçada por tudo que aumente o 

esforço estático ligado a esta postura: trabalho com os braços acima dos 

ombros, inclinação do corpo para frente ou torção lateral, que aumentam a 

tensão muscular necessária para manter o equilíbrio (LEÃO; PERES, 2004, 

p. 49). 
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Iida (2005, p. 166) relaciona condições posturais inadequadas com o risco de 

dores pelo corpo, como segue: 

a) Em pé: dores em pés e pernas e ocorrência de varizes; 

b) Sentado sem encosto: dores em músculos extensores do dorso; 

c) Assento muito alto: dores na parte inferior de pernas, joelhos e pés; 

d) Assento muito baixo: dores no dorso e pescoço; 

e) Braços esticados: dores em ombros e braços; 

f) Pegas inadequadas em ferramentas: dores no antebraço; 

g) Punhos em posições não-neutras: dores nos punhos; 

h) Rotações do corpo: dores na coluna vertebral; 

i) Ângulo inadequado assento/encosto: dores nos músculos dorsais; 

j) Superfícies de trabalho muito baixas ou muito altas: dores na coluna vertebral, cintura 

escapular. 

Com relação à má postura, Iida (2005) informa que pode provocar danos 

principalmente nas situações em que há: trabalho estático que envolve postura parada por 

longo período; trabalho que exige muita força; trabalho que exige posturas desfavoráveis. 

De acordo com a Nota Técnica 060/2001 (BRASIL, 2001), os efeitos nocivos 

da postura são função do tempo de permanência em uma mesma posição, e a escolha da 

postura de trabalho é feita principalmente pela necessidade da produção, quando deveria 

primar pelo conforto do trabalhador. 

Seguindo o mesmo raciocínio, Leão e Peres (2004), lembram que a boa postura 

é aquela escolhida pelo próprio trabalhador durante a execução de seu trabalho, sendo 

conveniente a alternância de posturas, pois quanto maior o tempo em uma mesma posição 

maiores são as chances de danos e, para tanto, deve-se considerar o tempo unitário, quando 

não é possível mudar de posição, e o tempo total durante a jornada de trabalho. 

Por esse motivo, Dul e Weerdmeester (2000) recomendam alternar as tarefas 

que devem ser executadas na posição sentada com aquelas realizadas em pé ou andando, pois 

esta alternância “[...] permite que os músculos recebam seus nutrientes e não fiquem 

fatigados” (BRASIL, 2001, p. 7). A NR 17 – Ergonomia, por sua vez, propõe o uso de 

assentos, acessíveis a todos os trabalhadores, para descanso durante as pausas de trabalho 

(BRASIL, 1999). 
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2.4 EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E TRANSPORTE DE CARGAS 

A NR 17 – Ergonomia estabelece parâmetros para a adaptação das condições 

de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores e à natureza do trabalho a ser 

executado. Dentre as condições de trabalho previstas nesta norma regulamentadora estão 

mobiliário, equipamentos e levantamento e transporte de materiais (BRASIL, 1999). 

As bancadas que serão utilizadas por várias pessoas devem ter altura regulável, 

e a faixa de ajuste deve ser no mínimo de 25 cm. Além disso, os usuários devem receber 

instrução suficiente para ajustá-la, evitando assim a fadiga (DUL; WEERDMEESTER, 2000). 

Sob bancadas e máquinas deve haver espaço livre suficiente para acomodar de 

forma confortável as pernas e os pés, evitando assim que o trabalhador curve o tronco ao se 

aproximar do campo de trabalho. Este espaço também deve permitir mudanças de postura 

através dos movimentos de pernas e pés (DUL; WEERDMEESTER, 2000). 

O desenho 2 mostra o espaçamento para acomodar pernas e pés durante a 

realização do trabalho em pé com o uso de bancada. 

 

Desenho 2: Bancada com espaço para 

pernas e pés 

Fonte: Dul e Weerdmeester (2000, p. 33). 

No caso de bancada para o trabalho em pé, recomenda-se que a altura de sua 

superfície esteja de 5 a 10 cm abaixo da altura do cotovelo. Se a bancada for fixa, é 

recomendável que seja dimensionada para os trabalhadores mais altos e que um estrado, com 

altura de até 20 cm, seja disponibilizado para os trabalhadores mais baixos. Em todos os 

casos, deve haver um recuo de pelo menos 10 x 10 cm junto ao piso para acomodar a ponta 

dos pés, permitindo que o trabalhador permaneça o mais próximo possível do plano de 

trabalho sem adotar posturas inadequadas, de acordo com o desenho 3 (IIDA, 2005; LEÃO; 

PERES, 2004). 
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Desenho 3: Espaço para os pés sob bancada 

Fonte: Iida (2005, p. 148). 

O desenho 4 mostra as alturas de uma bancada recomendadas para homens e 

mulheres médios, de acordo com o tipo de trabalho a ser realizado. No entanto, não é indicado 

projetar um plano de trabalho baseado no homem médio, pois o mesmo será inadequado para 

cerca de 2/3 dos trabalhadores (LEÃO; PERES, 2004). 

 

Desenho 4: Alturas recomendadas para superfícies horizontais de trabalho 

Fonte: Iida (2005, p. 147). 

A NR 17 – Ergonomia determina que “para as atividades em que os trabalhos 

devam ser realizados de pé, devem ser colocados assentos para descanso em locais em que 

possam ser utilizados por todos os trabalhadores durante as pausas” (BRASIL, 1999, não 

paginado). 
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Com relação ao mobiliário, a NR 17 recomenda que o posto de trabalho, 

sempre que possível, seja planejado para a posição sentada (BRASIL, 1999) e para o trabalho 

sentado, é necessário que a cadeira seja estofada, sendo recomendável que o estofamento 

possa ser comprimido em 2,5 cm e possua densidade máxima de 50 kg/m
3
, evitando-se o 

revestimento em material plástico (LEÃO; PERES, 2004). 

As dimensões recomendadas para um posto de trabalho composto por mesa, 

cadeira e apoio para os pés são apresentadas no desenho 5 a seguir: 

 

Desenho 5: Dimensões recomendadas para o conjunto mesa, cadeira e apoio para os pés 

Fonte: Iida (2005, p. 145). 

Segundo Iida (2005), a altura da mesa pode variar de 54 cm a 74 cm, o espaço 

entre o assento e a mesa deve ser de 20 cm no mínimo e a altura inferior da mesa deve ser 

suficiente para acomodar e permitir a mobilidade das pernas. Se necessário, deve-se 

providenciar apoio para os pés para que estes fiquem apoiados, nunca suspensos (IIDA, 

2005). 

Para projetar postos de trabalho com computador, Iida (2005, p. 215) indica as 

dimensões apresentadas no desenho 6 e também recomenda observar o seguinte: 

Com relação ao assento 

• Altura do teclado: as coxas devem ficar na horizontal, quando o joelho fizer 90º; 

• Ângulo do assento/encosto: deve ser ajustável, com uma média de 110º. 

Com relação ao teclado 

• Altura do teclado: deve ficar na altura do cotovelo ou até 3 cm abaixo; 

• Altura da mesa: deve seguir a altura do teclado, da tela e o espaço para as pernas. 

Com relação ao espaço para as pernas 

• Altura: deve permitir a acomodação e movimentação das coxas; 

• Profundidade: profundidade de 60 cm na altura dos joelhos e 80 cm no nível do piso; 

• Largura: deve permitir movimentação lateral das pernas. 
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Com relação à tela 

• Altura: a altura é medida entre o centro da tela e o piso; 

• Distância visual: a distância depende do tipo de tarefa e preferências pessoais; 

• Ângulo visual: é medida para baixo, a partir da horizontal no nível dos olhos. 

 

Desenho 6: Dimensões recomendadas para o posto de trabalho com computador 

Fonte: Iida (2005, p. 215). 

O desenho 7, a seguir, mostra as áreas de alcance para o trabalhador sentado, 

apresentando as distâncias para o alcance máximo, o alcance ótimo e a área ótima para o 

trabalho com as duas mãos. 

 

Desenho 7: Áreas de alcance para o trabalhador sentado 

Fonte: Iida (2005, p. 146). 

O transporte de peso gera tanto esforço dinâmico geral quanto esforço estático 

nos músculos flexores do cotovelo. Há autores que recomendam o transporte de até 10 a 12 kg 
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para indivíduos jovens do sexo masculino (LEÃO; PERES, 2004). 

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), em seu artigo 198, limita a 60 kg 

o peso máximo que um empregado pode remover individualmente (BRASIL, 1977). A 

Convenção nº 127 do Ministério do Trabalho e Emprego preconiza em seu artigo 3º que “não 

se deverá exigir nem permitir a um trabalhador o transporte manual de carga cujo peso possa 

comprometer sua saúde ou sua segurança” (BRASIL, 1967). 

O National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) estabelece 

23 kg como sendo o peso aceitável de carga unitária que 99% dos homens e 75% das 

mulheres podem carregar sem causar nenhum dano físico (IIDA, 2005). 

Com relação ao transporte manual de materiais, deve ser feito utilizando-se as 

duas mãos. Usar apenas uma das mãos causa tensão assimétrica no corpo e para evitar esta 

situação Dul e Weerdmeester (2000) aconselham dividir a carga ou usar uma mochila. 

Para o transporte de cargas, Iida (2005) recomenda que sejam simétricas, 

mantidas próximas do corpo, suspensas apenas aquelas que estiverem a 40 cm acima do piso, 

além do uso de carrinhos e pegas adequadas. Exemplos de pega adequada e inadequada 

podem ser observados no desenho 8. 

 

Desenho 8: Pegas tipo pinça e manuseios de agarrar 

Fonte: Iida (2005, p. 186). 

Torção do tronco associada ao levantamento de peso, deslocamento de peso 

por cima dos ombros e transporte assimétrico de peso são considerados posturas que 

colaboram com o risco de danos provocados quando do manejo de cargas (LEÃO; PERES, 

2004). 
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3 TRABALHO DOCENTE 

Tanto Delcor et al. (2004) quanto Polato, Guimarães e Rodrigues (2008) 

concordam que o trabalho tem caráter duplo, por um lado é fonte de realização, satisfação e 

prazer, e por outro pode ser nocivo à saúde. 

Atualmente, o trabalho do professor ultrapassa o âmbito profissional. Além de 

mediar os conhecimentos de seus alunos, também tem um papel crucial na interligação 

escola-comunidade, tratando-se de “uma dedicação mais ampla, a qual se estende às famílias 

e à comunidade” (GASPARINI; BARRETO; ASSUNÇÃO, 2005, p. 191). 

Para Biazus (2000), o professor tem controle sobre o seu trabalho, mesmo 

tendo que cumprir um programa, podendo determinar o seu ritmo de trabalho à sua maneira. 

Ele empenha todos os seus conhecimentos técnicos, éticos e relacionais para lidar com as 

situações únicas que se apresentam no seu dia-a-dia. 

Os professores têm um quê de romantismo, e diferente de outros profissionais 

suportam as condições precárias e os baixos salários com o objetivo de “transformar a si 

mesmo e ao outro com o seu trabalho, a partir de seu próprio gesto” (BIAZUS, 2000, p. 31). 

O professor é um profissional que deve estar sempre atualizado, 

acompanhando as mudanças, ter conhecimento em várias áreas e saber de assuntos cotidianos 

para usar em suas explanações e, para tanto, é necessário ter flexibilidade para adaptar 

conteúdo e metodologia aos cursos e alunos (BIAZUS, 2000). 

Sabendo-se que as turmas são heterogêneas, formadas por alunos com 

experiência e conhecimentos prévios e também por alunos sem conhecimento algum sobre o 

tema abordado em aula, o professor demanda exigências cognitivas para apresentar a aula de 

modo que todos os alunos a compreendam, necessitando de atualizações permanentes e 

conhecimentos tecnológicos, metodológicos e da natureza humana (BIAZUS, 2000). 

O interesse do aluno é um facilitador do trabalho, enquanto que o desinteresse 

e turmas heterogêneas dificultam o trabalho (BIAZUS, 2000). 

Segundo Gasparini, Barreto e Assunção (2005), há um déficit de professores na 

rede de ensino na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. Já, o número 

de professores no ensino superior vem crescendo à medida que cresce o número de matrículas 

nas instituições de nível superior, tendo aumentado em 20,3% de 1990 a 1998. Também 

cresce o número de professores de cursos superiores com algum tipo de pós-graduação 

(BIAZUS, 2000). 
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A literatura científica que relaciona as condições de trabalho com a saúde dos 

professores é recente, crescendo a partir da década de 1990 e explorando, particularmente, os 

efeitos do trabalho na saúde mental (DELCOR et al., 2004). 

Porto et al. (2004) também concordam que apenas recentemente conta-se com 

vários estudos que relacionam a saúde dos professores com as condições de trabalho, mas 

também informam que poucos deles baseiam-se nos diagnósticos das doenças ocupacionais. 

No Estado de São Paulo, que conta com 250 mil professores, registra-se 30 mil 

faltas diariamente. Em 2006, o número de licenças médicas ficou próximo de 140 mil, 

durando em média 33 dias. Anualmente, o custo desta realidade aos cofres públicos estaduais 

gira em torno de 235 milhões de reais, valor suficiente para construir, mobiliar e equipar 330 

escolas de Educação Infantil (POLATO; GUIMARÃES; RODRIGUES, 2008). 

Em uma pesquisa realizada pela APEOESP (entre 2003 e 2009) sobre as 

condições de trabalho e as consequências para a saúde dos professores, concluiu-se que dentre 

os problemas físicos relacionados à permanência na posição em pé por muito tempo e a 

assentos não ergonômicos estão as sobrecargas musculares e no sistema circulatório. 

A mesma pesquisa aponta que a incidência de doenças tipicamente 

profissionais é maior em docentes do sexo feminino do que em docentes do sexo masculino e 

isso pode ser observado quando se compara o número de faltas justificadas de professoras e 

professores. Essa suscetibilidade das mulheres aos acidentes de trabalho e às doenças 

ocupacionais, doenças crônicas e depressão está associada à dupla jornada de trabalho 

praticada pelas mulheres (APEOESP, entre 2003 e 2009). 

Outra pesquisa, esta realizada pela Revista Nova Escola e pelo Instituto 

Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (IBOPE), em 2007, com professores de redes 

públicas das capitais, revelou que pelo menos 50% dos 500 professores participantes do 

estudo sofrem de estresse e 40% de dores musculares, além de que boa parte deles referiu 

sofrer regularmente de alguma doença ou mal-estar. Outra conclusão deste estudo foi que 

metade das 59 horas semanais, em média, que os professores consomem em atividades 

laborais, eles permanecem em sala de aula (POLATO; GUIMARÃES; RODRIGUES, 2008). 

Os professores que sofrem com frequência de insônia e dores de cabeça são os 

mesmos que desfrutam de menos de seis horas por semana em atividades de lazer (POLATO; 

GUIMARÃES; RODRIGUES, 2008). 

As condições físicas precárias de algumas escolas prejudicam as aulas, 

causando desgaste e prejudicando a produtividade tanto de professores quanto de alunos. 

Problemas com mobiliário, ventilação, iluminação e acústica podem causar danos 
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osteomusculares e à voz ou agravar os já existentes. Para piorar a situação, no Brasil, um terço 

dos professores sente que a sociedade tem diminuído o apoio aos educadores (POLATO; 

GUIMARÃES; RODRIGUES, 2008). 

Para Biazus (2000), os professores acabam realizando várias tarefas que são 

inerentes à atividade escolar, como preparação de aulas e provas, correção de provas e 

trabalhos, pesquisa, entre outros, em suas casas porque o número de equipamentos é 

insuficiente para atender todos os profissionais. 

Por outro lado, as atividades extra-classe são realizadas em casa, pois a jornada 

de trabalho, que no Brasil é de aproximadamente 45 horas semanais, mostra-se insuficiente 

para a realização de todo o trabalho necessário. Essas horas de trabalho dedicadas em casa, 

não são remuneradas, causando aumento no nível de estresse sofrido por professores 

(APEOESP, entre 2003 e 2009). 

Estudos realizados na Bahia sobre doenças que acometem professores 

abrangeram doenças do aparelho respiratório, lesões por esforços repetitivos / distúrbios 

osteomusculares relacionados ao trabalho (LER/DORT), varizes e distúrbios psíquicos. Entre 

os sintomas, foram citados: dores nos membros e dorso, dor de garganta, rouquidão e cansaço 

mental (PORTO et al., 2004). 

Porto et al. (2004) informam que, em estudo baseado nos atendimentos a 

professores pelo Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador (CESAT) de Salvador – Bahia, 

entre 1991 e 2001, movimentos repetitivos, exposição ao pó do giz, uso excessivo da voz e 

postura inadequada foram identificados como os riscos mais importantes no ambiente de 

trabalho. Também foram apontados exposição à poeira, esforço físico e trabalho em pé, 

porém identificados como de menor risco. 

Estudos realizados em Salvador – Bahia, em 1996, apontavam dores nas costas 

e pernas, cansaço mental e nervosismo como as queixas de saúde mais frequentes de 

professores do ensino particular (DELCOR et al., 2004). 

Permanecer em pé e correção de trabalhos escolares foram apontados como 

esforços físicos frequentes ou muito frequentes em estudo epidemiológico com professores de 

Vitória da Conquista em 2001, que também apontou queda, torções e acidentes de trânsito 

como situações de médio e alto risco referidas pelos professores (DELCOR et al., 2004). 

Como aspectos negativos para a realização do trabalho, os professores 

indicaram: ritmo acelerado, postura inadequada e incômoda, atividade física rápida e contínua 

e posições inadequadas da cabeça e dos braços (DELCOR et al., 2004). 
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As queixas de saúde que mais se destacaram foram: dores nos braços ou 

ombros, costas e pernas; cansaço mental; problemas relacionados com a voz e dor de 

garganta. Varizes em membros inferiores, gastrite ou esofagite, infecções urinárias, sinusite e 

calos nas cordas vocais foram os diagnósticos mais frequentes (DELCOR et al., 2004). As 

queixas de saúde referidas como frequentes e muito frequentes relacionadas à postura 

corporal são apresentadas na tabela 2 a seguir: 

Tabela 2 – Problemas relacionados à postura corporal 

Queixas de saúde referidas n Frequência simples Frequência relativa (%) 

Dor nos braços/ombro 242 126 52,1 

Dor nas costas 243 125 51,4 

Dor/formigamento nas pernas 242 115 47,5 

Dor na coluna 241 104 43,2 

Inchaço nas pernas 240   26 10,8 

n = número de professores incluídos na análise 

Frequência simples = número de professores que referiu a queixa de saúde 

Frequência relativa = relação entre frequência simples e n, em porcentagem 

Fonte: Delcor et al. (2004, p. 191). 

Os professores da rede particular de ensino de Vitória da Conquista, Bahia, 

referiram os seguintes diagnósticos médicos: varizes em membros inferiores (36,1%), gastrite 

e esofagite (24,0%), infecção do trato urinário (18,0%), sinusite crônica (17,6%), lesões por 

esforços repetitivos (17,6%), calos nas cordas vocais (13,3%), anemia (12,5%), hipertensão 

arterial (7,7%), dermatite (7,3%), faringite crônica (6,4%), asma (4,7%) e lombalgia (3,9%), 

enquanto que 26,6% referiram nunca ter tido diagnóstico de problemas de saúde (DELCOR et 

al., 2004). 

Em artigo, cuja fonte foi o Relatório da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 

de 2003, no período de maio de 2001 a abril de 2002 os principais diagnósticos responsáveis 

por afastamentos do trabalho entre servidores da educação foram: transtornos psíquicos 

(15%), doenças do aparelho respiratório (12%) e doenças do sistema osteomuscular e do 

tecido conjuntivo (11%) (GASPARINI; BARRETO; ASSUNÇÃO, 2005). 

Gasparini, Barreto e Assunção (2005) informam que falta de projetos de 

educação continuada, turmas muito numerosas, infra-estrutura física inadequada, desinteresse 

das famílias na educação dos alunos, indisciplina, desvalorização e baixo salário foram 

citados como agravantes do estresse sofrido pelos professores, em um estudo com docentes do 

ensino fundamental para alunos com necessidades de educação especiais, realizado em Santa 

Maria (RS). 

Com relação aos professores de escolas particulares de Salvador (BA), “salas 

inadequadas, trabalho repetitivo, exposição ao pó de giz, ambiente de trabalho estressante, 
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ritmo acelerado de trabalho, desempenho das atividades sem materiais e equipamentos 

adequados e posição de trabalho incômoda” foram condições associadas às queixas de saúde. 

Em Vitória da Conquista (BA), na rede particular de ensino, as principais queixas de saúde 

foram: “cansaço mental, dor nos braços e ombros, dor nas costas, formigamento nas pernas, 

dor na garganta e rouquidão”, e como principais esforços físicos: “permanecer em pé e 

corrigir trabalhos escolares” (GASPARINI; BARRETO; ASSUNÇÃO, 2005, p. 196). 

Em 1995, um estudo realizado pelo Sindicato dos Professores no Estado da 

Bahia apontou esforço físico relacionado ao trabalho em pé, à escrita no quadro negro, a subir 

e descer escadas e ritmo acelerado de trabalho como as principais queixas relacionadas às 

atividades do trabalho docente. Os professores relacionaram presença de varizes e dores nas 

pernas, costas e coluna à postura corporal adotada (BIAZUS, 2000). 

Os professores adotam as posturas em pé, em equilíbrio estático ou dinâmico, e 

sentado, na interação com seus alunos, explanando suas aulas, escrevendo no quadro, quando 

utilizam equipamentos como computadores, retroprojetores, datashow, ou andando pela sala 

ou laboratório e, em muitas situações, relatam cansaço, apresentando dores nas pernas no fim 

da jornada de trabalho (BIAZUS, 2000). 

Problemas de saúde como tendinite, bursite, dores na coluna, síndrome do túnel 

do carpo e varizes podem estar associados à postura, estresse e trabalho excessivo 

(APEOESP, 2008). 

Para Biazus (2000), os problemas relacionados à postura, sobrecargas de tensão 

muscular e dores estão relacionados ao fato do trabalho docente demandar a permanência, por 

muito tempo seguido, nas posições em pé e sentada. Também informa que cansaços físico e 

vocal podem estar relacionados com o número de aulas, alunos, disciplinas e compactação de 

horários de aulas e recomenda que para aulas muito longas, estas precisam ser planejadas para 

alternar atividades que exigem muita concentração com aquelas que são mais dinâmicas. 

Para evitar os problemas de saúde, recomenda-se: carga horária de trabalho 

adequada; pausas para descanso; sapatos confortáveis, evitando o salto alto; adoção de 

posturas adequadas; evitar movimentos repetitivos; prática regular de atividade física; limitar 

o peso a ser carregado; alternar as atividades em sala de aula; não ignorar dores e sintomas; 

procurar ajuda profissional sempre que necessário e evitar a automedicação (APEOESP, 

2008). 

Com relação aos trabalhos em que há solicitação intelectual e atenção 

constantes, que é o caso dos professores, a NR 17 recomenda que o nível de ruído esteja de 

acordo com o que estabelece a ABNT NBR 10152, o índice de temperatura efetiva esteja na 
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faixa de 20 a 23º C, a velocidade do ar seja de até 0,75 m/s e a umidade relativa do ar seja 

superior a 40%. Também recomenda que a iluminação seja adequada à atividade a ser 

executada (BRASIL, 1999). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O quadro docente da Escola de Engenharia da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie é formado por 215 professores, sendo 77% do sexo masculino e 23% do sexo 

feminino, com idades que variam de intervalos de 21 a 30 anos a 81 a 90 anos. A maior parte 

dos professores (62%)  encontra-se na faixa de 41 a 60 anos. 

Para a realização deste estudo, foi entregue um questionário para cada um dos 

professores da Escola de Engenharia, sendo respondidos 60 deles. Como a pesquisa foi 

realizada de 22 a 26 de junho de 2009, período que coincide com o final do semestre letivo, 

não foi possível obter um número maior de respondentes. 

Por se tratar de uma pesquisa tipo survey, o número de respostas obtido é 

suficiente para caracterizar a população alvo do estudo, pois o principal resultado, que se 

refere à informação sobre a sensação de desconforto, foi afirmativo para 37 dos 60 

professores que responderam os questionários, número que representa 61,7% da totalidade, 

com intervalo de confiança de 49% a 74%. Este percentual é satisfatório para uma primeira 

ideia sobre o assunto, no entanto, para conhecer melhor essa população é necessária a 

realização de outro estudo com um maior número de participantes e divulgação mais eficiente 

da pesquisa, a fim de convencer a população que será estudada da importância de sua 

participação. 

A seguir são apresentados os principais resultados deste estudo. 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO 

Da população estudada 78,9% são homens e 21,1%, mulheres. Nota-se, pelo 

gráfico 1, que a idade dos professores está concentrada principalmente entre 40 a 59 anos 

(57,6%). 

Os professores que participaram desta pesquisa lecionam para: graduação 

(95,0%), especialização (21,7%), mestrado (8,3%) e doutorado (3,3%). 

Com relação ao tempo de magistério, este variou de acordo com o gráfico 2. 

Nota-se que a maior parte (40,0%) leciona há 30 anos ou mais. 

No questionário aplicado, havia duas questões sobre carga horária semanal, 

uma relacionada ao Mackenzie e outra relacionada a outras escolas. No entanto, ambas foram 

descartadas por não haver padronização nas respostas referidas. Alguns professores 

informaram a carga horária em horas, outros em hora x aula e outros não identificaram a 
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unidade de medida. Como não foi possível padronizar as respostas para estabelecer a variação 

da carga horária, as questões foram utilizadas apenas para identificar que 23,3% dos 

professores lecionam em outras instituições de ensino, além de lecionar no Mackenzie. 

1,7%

15,3%

25,4%

32,2%

15,3%

8,5%

1,7%

0%

10%

20%

30%

40%

de 20 a

29 anos

de 30 a

39 anos

de 40 a

49 anos

de 50 a

59 anos

de 60 a

69 anos

de 70 a

79 anos

de 80 a

89 anos  

Gráfico 1: Distribuição por faixa etária 
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Gráfico 2: Distribuição por tempo que leciona 

4.2 PERMANÊNCIA NA POSIÇÃO EM PÉ 

Os professores permanecem em pé por mais tempo na terça-feira (33,9%) e na 

quinta-feira (32,2%), como pode ser observado no gráfico 3. 

Com relação ao tempo máximo seguido na posição em pé, a distribuição foi a 

seguinte: menos de 1 hora (1,7%); de 1 hora a menos de 6 horas (65,5%); de 6 horas a menos 

de 11 horas (25,9%); de 11 horas a menos de 16 horas (6,9%). 

Já para o tempo máximo total na posição em pé, a distribuição foi: de 1 hora a 

menos de 6 horas (44,6%); de 6 horas a menos de 11 horas (41,1%); de 11 horas a menos de 

16 horas (12,5%); de 16 horas a menos de 21 horas (1,8%). 
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Gráfico 3: Dia da semana com maior tempo em atividades em pé 

A distribuição por tempo em atividades em pé é apresentada no gráfico 4. 

Observa-se que, tanto para o tempo máximo seguido quanto para o tempo máximo total, a 

maior parte permanece em pé por tempo que varia de 1 hora a menos de 6 horas. 
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Gráfico 4: Tempo em atividades em pé 

Todos os professores utilizam escadas, seja para o acesso às salas de aula ou 

aos laboratórios do Mackenzie, seja nas atividades pessoais ou profissionais em outros 

lugares, sendo que a maioria (42,1%) sobe de 3 a 4 andares por dia. O número máximo de 

andares diários está representado no gráfico 5. 
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Gráfico 5: Número máximo de andares diários 

4.3 USO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 

Quanto ao uso de equipamentos ou aparelhos, 83,1% dos professores utilizam 

computador, laptop, datashow e retroprojetor durante suas aulas, sendo que entre os que 

utilizam estes aparelhos, 14,3% referem que os mesmos são inadequados. 

Com relação ao transporte de materiais, 96,7% dos professores carregam 

livros, cadernos e apostilas. A tabela 3 mostra como os professores avaliaram o peso que 

carregam em relação ao seu porte físico. 

Tabela 3 – Opinião dos professores sobre o peso que carregam com relação ao próprio porte físico 

Condição n Frequência simples Frequência relativa (%) 

Sempre são adequados 56 16 28,6 

Muitas vezes são adequados 56 16 28,6 

De vez em quando são adequados 56 16 28,6 

Poucas vezes são adequados 56   6 10,7 

Nunca são adequados 56   2   3,6 

Pode-se observar que para 14,3% dos professores o peso carregado é 

inadequado ou poucas vezes adequado. 

4.4 DESCONFORTO 

Quanto à sensação de algum desconforto, 61,7% dos participantes informaram 

ter algum tipo de desconforto. Destes, 55,2% associam esta condição ao seu trabalho atual, 

enquanto que 53,1% associam à permanência na posição em pé. 

A tabela 4 mostra a distribuição de partes do corpo atingidas por algum tipo de 

desconforto. Percebe-se que as partes do corpo mais referidas com desconforto foram ombros 
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(31,7%), pescoço (26,7%) e coluna (23,3%), seguidos de joelhos (21,7%) e pernas (20,0%). 

Tabela 4 – Parte do corpo atingida por algum tipo de desconforto 

Local n Frequência simples Frequência relativa (%) 

Ombros 60 19 31,7 

Pescoço 60 16 26,7 

Coluna 60 14 23,3 

Joelhos 60 13 21,7 

Pernas 60 12 20,0 

Quadril 60  7 11,7 

Tornozelos/pés 60  6 10,0 

Braços 60  5   8,3 

Cotovelos 60  5   8,3 

Coxas 60  3   5,0 

Mãos 60  3   5,0 

Punho 60  3   5,0 

Antebraços 60  1   1,7 

Outros 60  1   1,7 

Conforme o gráfico 6, pode-se observar que quinta e sexta-feira são os dias da 

semana com maior incidência de desconforto, caindo bruscamente no final da semana, sendo 

possível supor que a sensação de desconforto tem efeito cumulativo ao longo da semana e 

que, provavelmente, está relacionada ao trabalho. 
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Gráfico 6: Sensação de desconforto ao longo da semana, para os que 

informaram algum desconforto 

Comparando-se o gráfico 3 com o gráfico 6, nota-se que quinta-feira foi 

referida como o segundo dia da semana com maior tempo de permanência na posição em pé e 

o dia com a maior incidência de sensação de desconforto, favorecendo a relação entre 

permanência na posição em pé com a sensação de desconforto. 

A maioria dos professores (64,9%) apontou apresentar algum desconforto há 

mais de 6 meses. A distribuição do tempo em que sente o desconforto está apresentada no 

gráfico 7. 
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Gráfico 7: Tempo que sente o desconforto 

A tabela 5 traz a distribuição dos desconfortos sentidos pelos professores. 

Pode-se notar que os desconfortos mais apontados foram cansaço (43,3%) e dor (43,3%). 

Tabela 5 – Desconforto 

Desconforto n Frequência simples Frequência  relativa (%) 

Cansaço 60 26 43,3 

Dor 60 26 43,3 

Peso 60  9 15,0 

Estalos 60  7 11,7 

Formigamento ou adormecimento 60  5   8,3 

Limitação de movimentos 60  4   6,7 

Perda da força 60  4   6,7 

Choques 60  1   1,7 

Outros 60  2   3,3 

Os professores informaram que o desconforto aumenta principalmente durante 

a jornada de trabalho e à noite, e a grande maioria referiu perceber diferença na sensação de 

desconforto nos dias de folga. A relação do aumento do desconforto com o período e a 

sensação de diferença nos dias de folga são apresentadas na tabela 6. 

Com relação à melhora na sensação de desconforto, os docentes referiram que 

há melhora com o repouso nas seguintes situações: à noite (69,4%), nos finais de semana 

(50,0%), nas férias (41,7%) e durante o revezamento em outras tarefas (16,7%). 

Quando comparada faixa etária com presença de desconforto, verificou-se que 

quem tem idade entre 50 e 59 anos tem mais desconforto em relação aos demais, que o 

esperado. 

Quando comparado o tempo que leciona com a presença de desconforto, 

verificou-se que quem leciona há menos de 20 anos tem menos desconforto em relação aos 

demais, que o esperado. 

Quando comparado o tempo máximo total em pé com a presença de 
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desconforto, verificou-se que não interferiu ao nível de significância de 5,0%. No entanto, 

como o nível descritivo foi de 7,3%, há indicação para a realização de novas pesquisas com 

maior número de respostas. O número máximo de andares também não interferiu na sensação 

de desconforto. 

Tabela 6 – Aumento do desconforto em relação ao período e sensação de diferença nos dias de folga 

Desconforto 

Aumenta durante 

a jornada de 

trabalho (%) 

Aumenta durante 

as horas extras 

(%) 

Aumenta 

à noite 

(%) 

Percebe 

diferença em 

dias de folga (%) 

Cansaço 40,0   8,0   64,0   95,8 

Estalos 16,7 33,3   50,0   75,0 

Dor 56,5   4,3   56,5   84,0 

Formigamento ou adormecimento 40,0   0,0 100,0 100,0 

Peso 62,5   0,0   37,5   85,7 

Perda da força 66,7   0,0   66,7 100,0 

Limitação de movimentos 33,3 33,3   66,7 100,0 

Os professores fizeram algumas sugestões para minimizar o desconforto 

gerado pelo trabalho, sendo as mesmas classificadas em cinco categorias, apresentadas a 

seguir: 

a) Edificação e instalações: instalação de elevadores, retirar tablados, melhorar a acústica 

para diminuir o ruído, melhorar a climatização nas salas, melhorar a altura dos degraus das 

escadas, salas de aula em forma de auditório, sala de repouso; 

b) Lazer: atividades em família, vida espiritual, divertimento; 

c) Saúde: prática de alguma atividade física, melhorar a postura, ginástica laboral, dormir 

bem, boa alimentação e ingestão de água, emagrecer, uso de meia elástica; 

d) Organização do trabalho: melhor distribuição da jornada de trabalho, aumento de salário, 

carregar menos peso, diminuir o tamanho das turmas, intervalos entre as aulas, diminuir 

deslocamentos, redistribuição de aulas em andares superiores, trabalhar na aula com outras 

atividades em grupo; 

e) Equipamentos e mobiliário: cadeiras adequadas, laptop de peso menor, altura do quadro 

de anotações deve ser menor, acesso do computador mais fácil, equipamentos em sala de 

aula (datashow). 

4.5 USO DE MEDICAÇÃO E ACESSÓRIOS 

Entre os professores que referiram algum tipo de desconforto, 43,2% usam 

alguma medicação, emplastro ou compressa para poder trabalhar e 37,8% informaram usar 

algum acessório, como meia elástica ou palmilha, para tentar aliviar a sensação de 

desconforto. 



 37 

A frequência de uso de medicação, emplastro ou compressa e acessório é 

apresentada na tabela 7. Nota-se que mais da metade refere nunca fazer uso de remédio, 

emplastro ou compressas (56,8%) e acessórios (62,2%). 

Tabela 7 – Uso de remédio, emplastro, compressas e acessórios 

Frequência 
Sempre 

(%) 

Quase 

sempre 

(%) 

Às 

vezes 

(%) 

Raramente 

(%) 

Nunca 

(%) 

Uso de remédio, emplastro ou compressas   5,4 2,7 18,9 16,2 56,8 

Uso de acessórios (meia elástica, palmilha, etc.) 10,8 5,4 13,5   8,1 62,2 

Entre os professores que referiram algum tipo de desconforto, 51,4% 

procuraram algum profissional ou serviço de saúde para resolver o desconforto sentido, sendo 

que destes: 89,5% usaram o seu plano de saúde ou convênio, 26,3% procuraram médico ou 

serviço de saúde particular e 10,5% recorreram ao serviço de saúde no trabalho. Ninguém 

usou o serviço público de saúde. 

4.6 TRATAMENTO MÉDICO 

Do total de participantes do estudo, 41,7% fizeram algum tratamento médico 

por distúrbio ou lesão em membros superiores, coluna e membros inferiores. Os tratamentos 

realizados foram: fisioterapia (79,2%), acupuntura (50,0%), uso de medicamento (alopata ou 

homeopata) (33,3%) e outros tratamentos (8,3%). O gráfico 8 mostra a distribuição dos 

tratamentos realizados. 
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Gráfico 8: Distribuição dos tratamentos realizados 

Os principais distúrbios apontados pelos professores foram na coluna vertebral 

e nos joelhos. 
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4.7 PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA 

Quanto à prática de atividade física, 66,7% dos respondentes referiram praticar 

alguma atividade regularmente. A frequência das atividades físicas é apresentada no gráfico 9. 
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Gráfico 9: Frequência de prática de atividade física 

Dentre as atividades físicas praticadas as mais referidas foram: caminhada, 

bicicleta ou ciclismo, natação e corrida. 

Quando associada a prática de alguma atividade física com a sensação de 

desconforto,  notou-se que quem pratica atividade física tem menos desconforto em relação 

aos demais que o esperado. 
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5 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

Os professores passam a maior parte do tempo em sala de aula na posição em 

pé e isso dificilmente será mudado, porque esta postura é a mais eficaz para chamar a atenção 

dos alunos durante as aulas. 

No entanto, como apontam vários estudos realizados no Brasil, existe uma 

relação incontestável entre a permanência por longos períodos na posição em pé e a utilização 

de assentos não ergonômicos com a presença de dores nas costas, pernas, braços e ombros, 

além de formigamento, inchaço e varizes em membros inferiores. 

No presente estudo, 61,7% dos participantes referiram algum tipo de 

desconforto, sendo que destes 53,1% associam o desconforto à permanência na posição em 

pé. 

Como propõe a Ergonomia, o trabalho deve ser organizado de modo a permitir 

a alternância entre as posições em pé e sentado, evitando posturas prolongadas, e o ritmo de 

trabalho deve ser determinado pelo trabalhador, que neste caso é o professor. Além disso, 

deve haver alternância entre as atividades que exigem muita concentração com as mais 

dinâmicas. 

O mobiliário deve ser adequado e permitir ajustes, com a presença de suporte 

para o apoio dos pés, se necessário, para aliviar tensões nas pernas e coluna, e espaço 

suficiente para acomodar pernas e pés, para trabalhos realizados em bancadas. 

Recomenda-se a implantação de um programa de ginástica laboral com 

exercícios de alongamento e prática frequente de alguma atividade física para o 

fortalecimento da musculatura do corpo, além da divulgação destes conhecimentos, que levam 

à conscientização de trabalhadores e empregadores quanto à necessidade da adoção de 

posturas mais adequadas à execução do trabalho, prevenindo lesões temporárias e doenças 

ocupacionais em membros inferiores e coluna vertebral o que, consequentemente, evita o 

afastamento do trabalho, as lesões permanentes e as doenças crônicas. 

Por fim, sugere-se repetir o mesmo estudo com um número maior de 

professores da categoria estudada neste trabalho, para conhecer melhor a população, e a 

realização de um novo estudo com professores que lecionam para todos os níveis de 

escolaridade (ensino infantil, 1º grau, 2º grau, ensino superior e pós-graduação) a fim de 

comparar diferenças na sobrecarga relacionada à permanência na posição em pé com relação 

ao nível de escolaridade para o qual o docente leciona, pois é muito provável que haja 

solicitações diferenciadas de trabalho de acordo com a idade e as necessidades dos alunos. 
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APÊNDICE A – Questionário Aplicado 
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APÊNDICE B – Estatísticas Descritivas 

Descriptive Statistics 
 

Variable Mean StDev CoefVar Minimum Q1 Median Q3 Maximum 

Idade 3,763 1,278 33,96 1,000 3,000 4,000 5,000 7,000 

tempo como professor 23,72 12,41 52,30 1,00 12,50 23,00 34,75 45,00 

carga semanal no Mackenz 27,49 11,94 43,43 8,00 16,50 29,00 40,00 44,00 

carga semanal em outra i 2,183 5,277 241,70 0,000 0,000 0,000 0,000 30,000 

seguido no Mackenzie 5,311 2,400 45,18 1,500 4,000 5,000 6,000 12,000 

seguido fora do mackenzi 1,095 1,920 175,41 0,000 0,000 0,000 2,000 7,000 

tempo seguido total 6,425 3,322 51,70 1,750 4,500 5,000 8,000 18,000 

total no Mackenzie 6,846 3,308 48,32 1,750 4,500 6,000 9,250 18,000 

total fora do Mackenzie 1,339 2,370 177,00 0,000 0,000 0,000 2,000 12,000 

tempo total em pé 8,162 4,061 49,75 1,750 5,000 7,500 10,000 20,000 

andares internos 2ª 3,49 8,22 235,52 0,00 0,00 2,00 4,00 60,00 

andares internos 3ª 3,44 7,96 231,35 0,00 0,50 2,00 3,00 60,00 

andares internos 4ª 3,04 8,01 263,80 0,00 0,00 2,00 3,00 60,00 

andares internos 5ª 3,39 7,95 234,80 0,00 0,50 2,00 3,00 60,00 

andares internos 6ª 3,23 8,05 249,41 0,00 0,00 2,00 3,00 60,00 

andares internos sab 0,0526 0,2941 558,70 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 

max andares internos 5,33 8,00 149,97 1,00 2,00 3,00 6,50 60,00 

andares externos 2ª 1,298 4,071 313,55 0,000 0,000 0,000 1,000 30,000 

andares externos 3ª 0,877 1,351 153,96 0,000 0,000 1,000 1,000 8,000 

andares externos 4ª 1,228 4,000 325,72 0,000 0,000 0,000 1,000 30,000 

andares externos 5ª 0,842 1,347 159,93 0,000 0,000 1,000 1,000 7,000 

andares externos 6ª 1,298 4,119 317,25 0,000 0,000 0,000 1,000 30,000 

andares externos sab 0,193 1,329 688,55 0,000 0,000 0,000 0,000 10,000 

max andares externos 1,831 4,165 227,55 0,000 0,000 1,000 2,000 30,000 

2ª total de andares 4,79 12,09 252,52 0,00 0,00 2,00 4,00 90,00 

3ª total de andares 4,32 8,15 188,86 0,00 1,50 3,00 4,00 60,00 

4ª total de andares 4,26 11,89 279,01 0,00 0,00 2,00 5,00 90,00 

5ª total de andares 4,23 8,10 191,47 0,00 1,00 3,00 4,00 60,00 

6ª total de andares 4,53 11,99 264,82 0,00 0,00 3,00 4,00 90,00 

sab total de andares 0,246 1,366 556,34 0,000 0,000 0,000 0,000 10,000 

max total de andares 7,02 11,86 168,98 1,00 3,00 4,00 8,00 90,00 

andares fora 2ª 1,576 2,762 175,21 0,000 0,000 1,000 2,000 15,000 

andares fora 3ª 1,373 2,677 195,03 0,000 0,000 1,000 2,000 15,000 

andares fora 4ª 1,271 2,348 184,68 0,000 0,000 1,000 1,000 15,000 

andares fora 5ª 1,373 2,326 169,42 0,000 0,000 1,000 2,000 15,000 

andares fora 6ª 1,271 2,340 184,10 0,000 0,000 1,000 2,000 15,000 

andares fora sab 0,881 2,213 251,14 0,000 0,000 0,000 1,000 15,000 

andares fora dom 0,593 1,176 198,27 0,000 0,000 0,000 1,000 5,000 

max andares fora 1,683 2,740 162,78 0,000 0,000 1,000 2,000 15,000 

total max andares 8,74 13,85 158,56 2,00 4,00 5,00 10,00 105,00 
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One-Sample T 
 

Variable N Mean StDev SE Mean 95% CI 

Idade 59 3,763 1,278 0,166 (3,430; 4,096) 

tempo como professor 60 23,72 12,41 1,60 (20,52; 26,93) 

carga semanal no Mackenz 60 27,49 11,94 1,54 (24,41; 30,58) 

carga semanal em outra i 60 2,183 5,277 0,681 (0,820; 3,547) 

carga total semanal 60 29,68 13,33 1,72 (26,23; 33,12) 

seguido no Mackenzie 57 5,311 2,400 0,318 (4,675; 5,948) 

seguido fora do mackenzi 58 1,095 1,920 0,252 (0,590; 1,600) 

tempo seguido total 57 6,425 3,322 0,440 (5,544; 7,307) 

total no Mackenzie 57 6,846 3,308 0,438 (5,969; 7,724) 

total fora do Mackenzie 56 1,339 2,370 0,317 (0,704; 1,974) 

tempo total em pé 57 8,162 4,061 0,538 (7,085; 9,240) 

max andares internos 57 5,33 8,00 1,06 ( 3,21;  7,46) 

max andares externos 59 1,831 4,165 0,542 (0,745; 2,916) 

max total de andares 57 7,02 11,86 1,57 ( 3,87; 10,16) 

max andares fora 60 1,683 2,740 0,354 (0,975; 2,391) 

total max andares 57 8,74 13,85 1,83 ( 5,06; 12,41) 

total de locais 60 1,800 2,342 0,302 (1,195; 2,405) 

tempo de desconfortos 60 5,317 2,281 0,294 (4,727; 5,906) 

quantos desconfortos 60 1,400 1,659 0,214 (0,971; 1,829) 

qual freq ativ física 60 4,517 2,665 0,344 (3,828; 5,205) 

 

 

 

Test and CI for One Proportion 
 

Event = 1 

 

Variable X N Sample p 95% CI 

Aparelhos 49 59 0,830508 (0,734774; 0,926243) 

aparelhos adequados 42 49 0,857143 (0,759165; 0,955121) 

materiais 58 60 0,966667 (0,921246; 1,000000) 

 

Using the normal approximation. 

The normal approximation may be inaccurate for small samples. 

 

 

Test and CI for One Proportion 
 

Event = 1 

 

Variable X N Sample p 95% CI 

pescoço (A) 16 60 0,266667 (0,154772; 0,378561) 

ombros (B) 19 60 0,316667 (0,198963; 0,434370) 

braços (C) 5 60 0,083333 (0,013399; 0,153267) 

coluna (D) 14 60 0,233333 (0,126314; 0,340353) 

cotovelos (E) 5 60 0,083333 (0,013399; 0,153267) 

antebraços (F) 1 60 0,016667 (0,000000; 0,049059) 

punho (G) 3 60 0,050000 (0,000000; 0,105147) 

mãos (H) 3 60 0,050000 (0,000000; 0,105147) 

quadril (I) 7 60 0,116667 (0,035438; 0,197895) 

coxas (J) 3 60 0,050000 (0,000000; 0,105147) 

joelhos (L) 13 60 0,216667 (0,112425; 0,320908) 

pernas (M) 12 60 0,200000 (0,098788; 0,301212) 

tornozelos (N) 6 60 0,100000 (0,024091; 0,175909) 

outo local (O) 1 60 0,016667 (0,000000; 0,049059) 

 

Using the normal approximation. 

The normal approximation may be inaccurate for small samples. 
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Test and CI for One Proportion 
 

Event = 1 

 

Variable X N Sample p 95% CI 

desconforto 2ª_1 7 33 0,212121 (0,072641; 0,351602) 

desconforto 3ª_1 14 33 0,424242 (0,255619; 0,592866) 

desconforto 4ª_1 9 33 0,272727 (0,120776; 0,424678) 

desconforto 5ª_1 20 33 0,606061 (0,439350; 0,772771) 

desconforto 6ª_1 18 33 0,545455 (0,375568; 0,715341) 

desconforto sab_1 4 33 0,121212 (0,009858; 0,232566) 

desconforto dom_1 1 33 0,030303 (0,000000; 0,088789) 

 

Using the normal approximation. 

The normal approximation may be inaccurate for small samples. 

 

 

Test and CI for One Proportion 
 

Event = 1 

 

Variable X N Sample p 95% CI 

Cansaço 26 60 0,433333 (0,307948; 0,558719) 

Choques 1 60 0,016667 (0,000000; 0,049059) 

Estalos 7 60 0,116667 (0,035438; 0,197895) 

Dor 26 60 0,433333 (0,307948; 0,558719) 

formigamemto adormecimen 5 60 0,083333 (0,013399; 0,153267) 

peso 9 60 0,150000 (0,059650; 0,240350) 

perda de força 4 60 0,066667 (0,003550; 0,129784) 

limitação de movimentos 4 60 0,066667 (0,003550; 0,129784) 

outros desconfortos 2 60 0,033333 (0,000000; 0,078754) 

 

Using the normal approximation. 

The normal approximation may be inaccurate for small samples. 

 

 

Test and CI for One Proportion 
 

Event = 1 

 

Variable X N Sample p 95% CI 

procurou profissional 19 37 0,513514 (0,352464; 0,674563) 

fez tratamento 25 60 0,416667 (0,291921; 0,541412) 

medicamento 8 24 0,333333 (0,144736; 0,521931) 

fisioterapia 19 24 0,791667 (0,629189; 0,954144) 

acupuntura 12 24 0,500000 (0,299962; 0,700038) 

outro tratamento 2 24 0,083333 (0,000000; 0,193908) 

atividade física 40 60 0,666667 (0,547387; 0,785946) 

serviço de saúde no trab 2 19 0,105263 (0,000000; 0,243256) 

serviço público de saúde 0 19 0,000000 (       *;        *) 

plano de saúde convênio 17 19 0,894737 (0,756744; 1,000000) 

médico ou serviço partic 5 19 0,263158 (0,065157; 0,461159) 

 

Using the normal approximation. 

The normal approximation may be inaccurate for small samples. 
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APÊNDICE C – Carta de Informação ao Sujeito da Pesquisa e Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido 

 
 


