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Sistema para monitoramento de movimentos repetitivos durante a tarefa de digitação 
como fator de prevenção de distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho 

 
Os esforços repetitivos realizados pelas mãos durante o uso do teclado do 
computador estão associados com os Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao 
Trabalho (DORT). O presente estudo objetiva monitorar os esforços repetitivos e 
identificar os exageros realizados pelas mãos, durante a tarefa de digitação, para 
que se possa contribuir com a prevenção da DORT. Dezessete usuários de 
computador realizaram teste de digitação em duas fases (I e II), utilizando sensores 
afixados nos dedos para mensurar a força exercida pela ponta dos dedos; 
eletrogoniômetro para mensurar a flexão, extensão, desvio radiai e ulnar do punho; e 
um software para contabilizar a freqüência de digitação. Foram comparados o modo 
habitual e o corretivo de digitação, durante a Fase I. Valores toleráveis para flexão 
de punho de 28º até 45º, extensão de 15º até 45º, desvio radial até 15º, desvio ulnar 
de 20º até 25º, freqüência de digitação de 1 a 3 Hz, e força na ponta dos dedos até 1 
N foram utilizados. Durante a Fase II o modo corretivo foi reavaliado, juntamente 
com características individuais e eletromiografia (EMG). Os resultados obtidos estão 
expressos na média ± desvio padrão. No modo habitual, o grupo apresentou flexão 
de punho de 41 ± 15º, reduzindo para 37 ± 18º no modo corretivo. Oito voluntários 
reduziram a flexão do punho (p=0,07). A extensão de punho reduziu de 15 ± 12º 
para 12 ± 11º (p=0,1) em dez voluntários. A freqüência de digitação do grupo 
diminuiu de 3,3 ± 1,0Hz para 2,5 ± 0,6Hz (p=0,01). Houve um decréscimo da força 
nos dedos de 0,46 ± 0,15N para 0,35 ± 0,10N (p= 0,04). Os resultados obtidos 
durante a Fase II foram comparados com o modo habitual registrado durante a Fase 
I: a força na ponta dos dedos reduziu de 0,32 ± 0,10N para 0,26 ± 0,08N (p= 0,003). 
A Freqüência de digitação reduziu de 3,3 ± 1,0Hz para 2,8 ± 0,6Hz em doze 
voluntários (p= 0,04). Houve um decréscimo na flexão de punho de 24 ± 8º para 14 ± 
4º entre oito voluntários (p= 0,007). A extensão do punho aumentou de 13 ± 10º para 
29 ± 8º em nove voluntários (p= 0,001). Os resultados sugerem que os músculos 
flexores superficiais dos dedos oferecem maior risco de DORT do que os extensores 
radiais do carpo (p= 0,00008). As características individuais influenciam nos riscos 
de DORT. Concluiu-se que os limites toleráveis estabelecidos, não devem ser 
generalizados para todo o grupo, mas sim individualizados. 
 
 
Palavras chaves: DORT/LER. Monitoramento computadorizado. Movimentos 
repetitivos. Prevenção. Eletromiografia. Distúrbios osteomusculares. 

  



 

 

 

 

System for monitoring repetitive movements during taping task as preventive factor of 
work related musculoskeletal disorders 

 
The repetitive exertion of hands is associated with the development of Work Related 
Musculoskeletal Disorders in computer users. The aim of this study was identify its 
extreme to help prevent Musculoskeletal Disorders through a computerized electronic 
instrumentation. Seventeen computer users performed a typing test divided into two 
phases (I and II), using: sensors to measure the force exerted by the fingertips; an 
electrogoniometer to measure wrist flexion/extension and radial/ulnar deviations; and 
software to count the typing frequency. During Phase I, subjects typed a previously 
selected text, according to their usual work habits, and then they tried to correct their 
vulnerabilities. During Phase II, the corrected mode was repeated and compared to 
their usual work habits recorded during Phase I. The individual characteristics were 
evaluated together. The results of test from Phase II were also analyzed through 
EMG. The tolerable values were used as parameters of comparison (wrist flexion 
from 28 to 45, wrist extension from 15 to 45, radial deviation of 15, ulnar deviation 20 
to 25, typing frequency from 1 a 3 Hz, and fingertip force up to 1 N). The results 
obtained were reported in mean ± standard deviation. The average wrist flexion from 
the group which was 41 ± 15° decreased to 37 ± 18°. Among seventeen subjects, 
eight reduced wrist flexion (p= 0.07). The wrist extension decreased from 15 ± 12° to 
12 ± 11° (p= 0.10) in ten subjects. The average typing frequency in the group 
decreased significantly from 3.3 ± 1.0Hz to 2.5 ± 0.6Hz (p= 0.01). The fingerstip force 
decreased significantly from 0.46 ± 0.15N to 0.35 ± 0.10N (p= 0.04). The results 
obtained during Phase II were also compared to the usual work habits of subjects 
recorded during Phase I. Their fingertip force decreased significantly from 0.32 ± 
0.10N to 0.26 ± 0.08 (p= 0.003). The typing frequency reduced significantly (p= 0.04) 
from 3.3 ± 1.0Hz to 2.8 ± 0.6Hz in twelve subjects. The group presented a significant 
decrease (p= 0.007) in wrist flexion of 24 ± 8° to 14 ± 4° for eight subjects. The wrist 
extension increased significantly (p= 0.001) from 13 ± 10° to 29 ± 8° in nine subjects. 
The results suggest that the flexor digitorum superficialis offers an increased risk for 
musculoskeletal disorders compared to extensor carpi radialis (p=0.00008). The 
individual characteristics seems to influence the risks of acquiring Work Related 
Musculoskeletal Disorders. The tolerable values used while training computer users 
should be customized for each person. 
 
 
Keywords: RSI. Repetitive movements. Computerized monitoring. Prevention. 
Electromyography. Musculoskeletal disorders.
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1 INTRODUÇÃO 

Atualmente, com o crescente uso de computadores, as Desordens 

Músculoesqueléticas Relacionadas ao Trabalho (DMERT), também conhecidas 

como Distúrbio Osteomuscular Relacionado ao Trabalho (DORT), ou ainda Lesões 

por Esforços Repetitivos (LER), vêem se tornando comum. Ao longo deste trabalho o 

termo DORT será priorizado. 

De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego (2006), mundialmente, 

dentre os custos com doenças e acidentes ocupacionais, a DORT representa 40% 

destes gastos. Vários fatores contribuem para um possível surgimento e prevalência 

da DORT em usuários de computador. Estes fatores são abordados por diversos 

autores citados ao longo do presente estudo. Suas conseqüências envolvem lesões 

nos tendões, músculos e articulações pela utilização do computador por período 

prolongado, pelo seu uso de forma inadequada, tendendo a agravar o problema 

(DOUWES et al., 2007). 

Alguns fatores de risco para a DORT estão associados com esforços 

repetitivos realizados pelas mãos, associados com a postura inadequada dos 

membros superiores, os quais podem ser treinados durante uma intervenção 

ergonômica. Nesse sentido, Coelho e Duarte (2009) investigaram a demanda do 

Sistema Nervoso Central (SNC) para a manutenção do controle da postura. Kennedy 

et al. (2010) recomendam o ajuste de estação de trabalho e treinamentos para a 

adaptação ergonômica, voltados para a saúde ocupacional. 

O mobiliário ergonômico permite uma postura mais adequada para o tronco, 

pescoço, pernas e braços. No entanto, os esforços repetitivos, durante a tarefa de 

digitação, também são fatores ergonômicos contribuintes para o surgimento de 

doenças músculoesqueléticas. 

Esforços repetitivos realizados pelo punho, durante a tarefa de digitação, 

podem resultar na síndrome do túnel do carpo ou epicondilite. "A epicondilite lateral 

é uma doença comum associada ao uso repetitivo dos tendões extensores do punho 

que afetam o extensor radial do carpo" (BIGORRE et al., 2011), enquanto que, a 

síndrome do túnel do carpo (STC) resulta da compressão do nervo mediano no 

punho, causada por diferentes fatores (PIAZZINI et al., 2007). Além disso, o uso 

excessivo e repetitivo dos tendões está associado ao processo inflamatório (BARBE; 
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BARR, 2006). Conhecida como tenosinovite, tal infermidade afeta os tendões e a 

membrana sinovial (ESHED et al., 2009). Somando outros parâmetros a estes 

riscos, Szeto et al. (2005) relatam que indivíduos que executam trabalhos repetitivos 

diários, aplicando intensa velocidade e força, podem desenvolver desordens 

musculoesqueléticas em extremidades superiores. Adicionalmente, Serina et al. 

(1997) relatam que pessoas que aplicam força acima de 1N durante a tarefa de 

digitação, com freqüência acima de 1 Hz estão sujeitas à lesões 

musculoesqueléticas nas mãos. 

Segundo a IN7, na prevenção da LER/DORT, deve ser analisado o modo 

como as tarefas são realizadas, especialmente as que envolvem movimentos 

repetitivos, uso de força, posições forçadas por tempo prolongado, além de aspectos 

psicológicos. 

Acredita-se que esforços pequenos, porém repetitivos, causam micro-lesões e 

subseqüente inflamação nos tendões. Como agravante, segundo Wang (2006), a 

carga mecânica em tendões inflamados prejudica seu processo natural de 

recuperação, impossibilitando a recomposição das células que compõem os 

referidos tendões. 

Diante da problemática da DORT, onde os exageros praticados na força 

exercida pela ponta dos dedos, na freqüência de digitação, na flexão e extensão de 

punho, no desvio radial e ulnar do punho, são considerados fatores de risco. 

Observou-se ausência de métodos que apresentassem uma solução integrada para 

mensurar a força exercida pela ponta dos dedos, freqüência de digitação, flexão e 

extensão de punho, desvios radial e ulnar do punho que possam ser utilizadas em 

tempo real, durante a tarefa de digitação a fim de minimizar os riscos de adquirir a 

DORT. 

Alguns dispositivos foram encontrados nas literaturas, cuja solução de 

engenharia objetiva mensurar parâmetros isolados, como por exemplo: a força e 

freqüência de digitação em uma tecla isodada (SERINA et al., 1997); ou análise a 

postura do punho durante esforço isométrico, por meio de um goniômetro 

apresentado por Fagarasanu et al., (2004); ou ainda avaliação dos limites para 

postura do punho durante tarefas manuais apresentado por McGorry et al., (2004); 

entre outros. 

A realidade observada durante uma pesquisa de campo realizada durante o 

presente estudo, demonstrou que os usuários de computador não recebem 

  
 



     13 

 

orientações que os auxiliem na correção da postura das mãos, movimentos e força 

exercida pela ponta dos dedos. A literatura aborda poucos métodos para quantificar 

os exageros praticados durante o uso do teclado do computador. 

Acredita-se que um treinamento adequado, composto de monitoramento 

periódico dos esforços repetitivos realizados pelas mãos durante a tarefa de 

digitação, possam contribuir para minimizar os riscos de DORT associados à 

freqüência de digitação, flexão e extensão do punho, desvio radial e ulnar, e força 

exercida pela ponta dos dedos. 
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1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo geral 

O presente estudo objetiva monitorar os esforços repetitivos e identificar os 

exageros realizados pelas mãos durante a tarefa de digitação visando contribuir com 

a prevenção da DORT. 

1.1.2 Objetivos específicos 

 Propor um método com base no uso de uma instrumentação eletrônica 

computadorizada que permita mensurar os esforços repetitivos praticados 

pelas mãos durante a tarefa de digitação, associando os exageros aos 

riscos de se adquirir a DORT. 

 Projetar a instrumentação eletrônica para mensurar a postura de flexão, 

extensão, desvio radial e ulnar do punho. Além de mensurar, também a 

força exercida pela ponta dos dedos durante a tarefa de digitação. 

 Desenvolver um software que permita o cadastro dos usuários, que 

controle a aquisição dos sinais, faça a processamento dos sinais, registre 

a freqüência de digitação e forneça um feedback para o usuário permitindo 

a correção dos exageros praticados. Os parâmetros mensurados são: 

força aplicada pela ponta dos dedos; freqüência de digitação; flexão e 

extensão de punho; desvio radial e ulnar do punho. 

 Registrar os esforços repetitivos de flexão e extensão de punho, desvios 

radial e ulnar do punho, a freqüência de digitação, e a força aplicada pela 

ponta dos dedos durante o uso do computador em tempo real. 

 Avaliar o resultado obtido e observar os exageros cometidos na realização 

de tais esforços repetitivos. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

À seguir, é apresentado um referencial teórico o qual aborda questões 

relacionadas às leis brasileiras, normas e protocolos que definem as doenças 

ocupacionais, regulamentam procedimentos, definem responsabilidades trabalhistas 

e conduta médica diante de uma queixa que possa ser diagnosticada como DORT. 

Considerando que durante o presente trabalho foi desenvolvido um software, este 

referencial teórico apresenta ainda, definições específicas sobre Engenharia de 

software. 

2.1 Doenças ocupacionais 

O Conselho Nacional de Secretários de Saúde do Brasil (CONASS - no 

volume 13, 1 edição, 2011) trata, dentre outros, de um conjunto de atividades que 

se destina à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores. Define que todo o 

segmento trabalhista (trabalhador, sindicato, etc), deve ser informado sobre os riscos 

de acidentes de trabalho e doença profissional e do trabalho. Também na 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 consta que: 

“Art. 7 - XXII, São direitos do trabalhador a redução de riscos 

inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e 

segurança.” 

Na Lista de Doenças Relacionadas com o Trabalho de 2001 do Ministério da 

Saúde e do Ministério da Previdência Social, consta todas as doenças que podem 

ser relacionadas ao trabalho, e seus respectivos códigos presentes na lista de 

Código Internacional de Doenças (CID-10). A lista possui inúmeros itens, dentre os 

quais destacamos alguns por serem referentes à doenças que acometem usuários 

de computador, e por se enquadrarem no grupo de doenças do sistema 

osteomuscular relacionadas ao trabalho na referida lista: 
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 Sinovites e tenossinovites, cujo código no CID é M65, possui suas 

variações, como por exemplo, a Tenossinovites do estilóide radial 

conhecida como Tenossinovites De Quervain, cujo código CID é M65.4. 

 Lesões no ombro possuem código CID M75 e suas variações. 

 Bursite possui código CID M70. 

 Epicondilite lateral está codificada no CID como M77.1. 

Embora a Síndrome do Túnel do Carpo seja uma das doenças mais 

estudadas pelos pesquisadores, como decorrente da má postura e dos desvios 

extremos do punho durante a tarefa de digitação, não faz parte da lista de doenças 

osteomusculares, mas sim, das doenças do sistema nervoso e que, de qualquer 

forma, está relacionada ao trabalho e possui o código CID G56.0. Ao longo deste 

trabalho, a mesma está inclusa no termo DORT. 

A Instrução Normativa (IN) do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) nº 

98 de 05 de dezembro de 2003 trata os fatores de risco relacionados a LER/DORT 

no ambiente de trabalho. A IN7 prioriza a caracterização da exposição aos fatores de 

risco, considerando: 

a) a região anatômica exposta aos fatores de risco; 

b) a intensidade dos fatores de risco; 

c) a organização temporal da atividade (por exemplo: a duração do ciclo de trabalho, 

a distribuição das pausas ou a estrutura de horários) e  

d) o tempo de exposição aos fatores de risco. 

2.1.1 Leis e normas que amparam os trabalhadores em relação à DORT 

A Norma Regulamentadora NR 17, originada da Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT), cuja redação está contida na Lei n° 6.514 de 22 de dezembro de 

1977, atualizada em 23 de novembro de 1990 pela Portaria n° 3.751, deixa de 

contemplar apenas os digitadores para abranger todas as atividades profissionais 

cuja função principal seja a entrada eletrônica de dados via teclado. Assim, tal termo 

permite que outras funções nas empresas sejam favorecidas pela norma NR 17, e 

não apenas os digitadores. 
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De acordo com o Manual de Aplicação da Norma Regulamentadora NR 17 na 

sua 2ª edição publicada em 2002 pelo Ministério do Trabalho, o elevado índice de 

aposentadoria por invalidez decorrente da DORT tem sua origem na forma com que 

o trabalho tem sido realizado. 

Neste mesmo manual está determinado que o empregador não pode exigir 

uma velocidade de digitação superior a 8.000 toques por hora trabalhada, 

equivalente a 2,2 Hz, e a temperatura do ambiente deve estar entre 20 e 23°C. Ao 

trabalhador deve ser concedido 10 minutos de pausa a cada 50 minutos 

trabalhados. O manual não apresenta especificações diferenciadas para homens e 

mulheres nos itens mencionados. 

2.1.2 Fases da DORT 

A evolução da doença segue várias etapas, classificadas por Graus de 0 a 5, 

apresentados a seguir, com base em Ismail e Shaharuddin (2008): 

0- nenhuma doença; 

1- queixa subjetiva de dor recorrente no membro superior com duração de 

mais de dois dias, mas não há qualquer sinal físico; 

2- Além dos sintomas em grau 1, há sinais físicos, tais como: inchaço ou 

espasmo na região do ombro, pescoço ou membro superior; 

3- Além dos sintomas de grau 2, o paciente apresenta perturbação 

neurológica ou sensorial, dormência e/ou fraqueza; 

4- Muitos dos sintomas no grau 3, com mais perturbação sensorial e 

diminuição da força muscular; 

5- Mais grave do que a fase 4 com dificuldades/impossibilidades para o 

trabalho e atividades diárias. 

2.1.3 Diagnóstico 

O Novo Código Civil Brasileiro de janeiro de 2002, nos Artigos 186, 187 e 927 

respalda demandas trabalhistas, se comprovada que a presença de DORT tenha 
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causado danos e prejuízo financeiro. Cabendo ainda, argumentos que ressaltam 

como consequência a violação do direito ao trabalho, decorrente do não exercício da 

profissão devido às limitações que a DORT possa ter proporcionado. O direito ao 

trabalho também pode ser interrompido devido à lesão corporal em músculos, 

tendões e articulações, bem como transtornos psiquiátricos, visto que quadros 

depressivos se instalam em pacientes com DORT em grau avançado, conforme 

relatado por Barbosa (2007). 

Quando o paciente não recebe o diagnóstico adequado, o diagnóstico de 

DORT decorrente do trabalho realizado na empresa por ele, mantém-se oculto. 

No entanto, ao omitir o que viu, alterando a verdade sobre o fato, o 

profissional da saúde descumpre o artigo 299 e 302 do Código Penal: 

“Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, 

declaração que dele deveria constar, com o fim de prejudicar 

direito, criar obrigações ou alterar a verdade sobre o fato 

juridicamente relevante”. 

“Art. 302 - É falsidade de atestado médico dar o médico, no 

exercício da sua profissão, atestado falso”. 

Neste sentido, o profissional da saúde não deverá, contudo, utilizar os termos 

LER/DORT como diagnóstico sem ter efetuado a análise do ambiente de trabalho de 

seu paciente, o que desrespeita a Resolução 76.034/97 do Conselho Regional de 

Medicina do Estado de São Paulo e a Resolução 1488/98 do Conselho Federal de 

Medicina (SIENA; HELFENSTEIN, 2009). 

O médico do trabalho da empresa deve buscar o diagnóstico preciso. A 

empresa deve emitir a Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT), a qual é 

utilizada pelo INSS para fins de concessão de benefícios e estatística sobre a 

doença. Em termos legais, no artigo 159 do Novo Código Civil Brasileiro de janeiro 

de 2002, consta que: 

“Art.159 - Aquele que por ação ou omissão voluntária, 

negligência, ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a 

outrem fica obrigado a reparar o dano”. 

Além disso, o Código Penal considera crime expor a vida ou a saúde de 
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outrem a perigo direto e iminente (Art. 132). 

Portanto, um diagnóstico cujo CID esteja relacionado com algum tipo de 

DORT pode criar direitos e gerar obrigações. 

2.1.4 Estatística sobre a DORT 

De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego (2006), dentre tais 

doenças ocupacionais, destacam-se as doenças respiratórias; problemas mentais; 

doenças de pele e cardíacas; acidentes, tumores, LER/DORT, e as relacionadas 

com o sistema nervoso. 

Mesmo com diagnóstico de LER/DORT, as empresas evitam abrir a CAT. 

Desta forma, se torna difícil uma estatística coerente com a realidade. 

O Anuário Estatístico do INSS (2005) mostra que para o código internacional 

de doenças (CID-10), dentre aqueles relacionados ao trabalho, os mais incidentes 

foram os casos de DORT. Destacam-se a sinovite e tenossinovites identificados 

como M65 na lista de códigos do CID-10 representando 24,3% dos casos de DORT. 

Em segundo lugar foram as lesões no ombro identificadas como CID M75, 

representando 13,7%, do total de pessoas acometidas pela DORT. 

Segundo o último anuário estatístico de acidentes de trabalho, elaborado pelo 

Ministério da Previdência Social do Brasil em 2011, os casos de LER/DORT são a 

segunda maior causa de concessão de benefício auxílio doença acidentário. Em 

2010 foram registrados 80.980 casos no INSS, além dos que não foram enviados ao 

INSS por meio do CAT. Assim sendo, uma comparação com outros países seria 

imprecisa, uma vez que nem todos são registrados no INSS. 

Contudo, o que esta pré-contextualização sugere é que a prevenção da 

DORT poderia evitar que trabalhadores adoecessem. Evitaria, também, o acréscimo 

do número de trabalhadores inválidos no país. Além disso, evitaria que as empresas 

sejam responsabilizadas por este tipo de acidente de trabalho, e diminuiria o ônus 

financeiro demandado aos órgãos públicos, como por exemplo, ao INSS, além da 

segregação social do trabalhador, que possivelmente será acompanhada de 

quadros de depressão. 

O presente estudo aborda a questão DORT e apresenta um sistema 
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computadorizado composto de sensores e software para auxiliar na sua prevenção. 

Por este motivo, o próximo tópico deste referencial teórico traz uma abordagem 

sobre engenharia de software. 

2.2 Engenharia de Software (ES) 

Software é um termo usado para referir programas de computador. 

Engenharia de Software (ES) é uma coleção de métodos que fornece técnica 

(como fazer) para a construção de software, contribuindo para a sua concepção e 

desenvolvimento de forma sistematizada (PRESSMAN, 2005). 

Uma busca nas literaturas permitiu observar que as publicações científicas 

em Engenharia Biomédica, envolvendo instrumentação eletrônica, não têm 

enfatizado a engenharia do software. 

Pereira et al. (2009) desenvolveram instrumentos para aplicar e avaliar 

treinamento locomotor. Eles construíram um sistema composto de eletro-goniômetro, 

célula de carga e software desenvolvido em ambiente LabVIEW®. Amato et al. 

(2009) desenvolveu um sistema para a área biomédica utilizando Java, MySQL® 

DBMS, e MATLAB®. Não foi descrito o projeto do software. 

Existem várias abordagens para ES, e cada uma leva a uma metodologia 

específica. Análise estruturada de sistemas é uma das metodologias vastamente 

utilizada por vários profissionais, dentre eles encontram-se Nakanish et al. (2009). 

Na fase inicial de um projeto de software, os requisitos são definidos de forma 

que ao final do projeto, o mesmo seja comparado com as funcionalidades 

apresentadas pelo software desenvolvido. À partir da lista de requisitos, os 

Diagramas de Entidade e Relacionamentos (DER) são elaborados. Sua função é 

mostrar a composição do banco de dados e mostrar também como os dados são 

inter-relacionados. 

À partir do DER os Diagramas de Fluxo de Dados (DFD) são elaborados. O 

DFD é composto por processos, depósito de dados e entidades externas. O 

processo é responsável pelo processamento dos dados. O depósito de dados é o 

local nominal onde um grupo de dados é armazenado. As entidades externas são 

pessoas que interagem com o sistema. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

À seguir apresenta-se uma revisão de literatura, cujos autores mostram 

relevantes descobertas sobre os fatores de risco em se adquirir a DORT, devido a 

esforços repetitivos realizados pelas mãos. Primeiramente, apresentam-se duas 

figuras (1 e 2) para um melhor entendimento sobre os riscos associados à DORT, 

tratados ao longo do texto. 

3.1 Fatores de risco associados à DORT 

Vários fatores de risco estão associados com o desenvolvimento de 

desordem musculoesquelética em postos de trabalho, incluindo predisposições 

individuais e fatores biomecânicos (BARBE; BARR, 2006). 

A Figura 1 mostra a região da mão onde se localiza o nervo mediano cuja 

compressão provoca a síndrome do túnel do carpo. Mostra também os tendões e a 

membrana sinovial. 
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Figura 1: Instituto Balsini (2011) 

Na Figura 1, no desenho da esquerda, da mão, na região do polegar está o 

osso do radio. O osso da ulna está próximo ao dedo mínimo. Acima deles estão 

representados os tendões e nervos. 

A Figura 2 mostra a região da mão onde se localiza o nervo mediano. Mostra 

também os ossos da ulna e do rádio, cujo desvio extremo pode ocasionar a 

compressão do nervo mediano, gerando assim a síndrome do túnel do carpo. 

 

Figura 2: Nervo mediano, ulna e rádio 

  
 



     24 

 

(Fonte: http://www.docroger.blogspot.com) 

Vários estudos encontraram fatores biomecânicos relacionados aos dedos, 

punho, antebraço e cotovelo como contribuintes para o surgimento de lesão 

musculoesquelética durante o uso do computador. Neste sentido, os autores citados 

ao longo do presente estudo têm estudado a Biomecânica da mão para definir 

limites toleráveis. Dentre eles destacam-se Serina et al. (1997), Fagarasanu et al. 

(2004), Lee et al. (2008), Bigorre et al. (2011), McGorry et al. (2004), Haynes e 

Williams (2008), Nag et al. (2009), entre outros. 

A Tabela 1 apresenta uma síntese de valores limites encontrada na literatura, 

os quais são vistos/adotados como normais pelos respectivos autores. 

Tabela 1: Limites para esforço realizados pela mão durante a tarefa de digitação. 

 

Segundo Serina et al. (1997) e Fagarasanu et al. (2004), quando a pessoa 

excede os limites considerados toleráveis existe o risco de DORT. Características 

individuais também são contribuintes para o surgimento da enfermidade, por 

exemplo, a tenossinovite de Quervain foi associada à mulheres negras com mais de 
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40 anos, de acordo com um banco de dados militar dos Estados Unidos, estudado 

por Wolf et al. (2009). Boz et al. (2004) indicaram diferença entre homens e 

mulheres em relação ao fator de risco para síndrome do túnel do carpo, em 

conseqüência da antropometria da mão. O estudo realizado por Treaster et al. 

(2000), foi um dos poucos trabalhos encontrados sobre antropometria da mão e 

propensão a DORT. Segundo os autores, o tamanho da mão interfere no 

prognóstico médico sobre a propensão a DORT. Cutlip et al. (2009), relatam que a 

freqüência de exposições repetitivas pode ter profundas implicações sobre a 

capacidade de adaptação nos músculos com o avanço da idade. 

Um estudo associado aos riscos de desordem musculoesquelética realizado 

por Lee et al. (2008) durante o uso do mouse, apresenta sugestão de 30° para o 

ângulo de extensão de punho. 

Esforços repetitivos realizados pelo punho, durante as tarefas de digitação, 

podem resultar na síndrome do túnel do carpo ou epicondilite. A epicondilite lateral é 

uma doença comum associada ao uso repetitivo dos tendões extensores do punho 

que afetam o extensor radial do carpo (BIGORRE et al., 2011), enquanto que a 

síndrome do túnel do carpo (STC) resulta da compressão do nervo mediano no 

punho, causada por diferentes fatores (PIAZZINI et al., 2007). Além disso, o uso 

excessivo e repetitivo dos tendões está associado ao processo inflamatório (BARBE; 

BARR, 2006). Conhecida como tenosinovite, tal infermidade afeta os tendões e a 

membrana sinovial (ESHED et al., 2009).  

Usuários de computador que mantêm seu punho em desvio maior que 20° 

estão em risco de desenvolver a síndrome do túnel do carpo (STC) (LIU et al., 2003). 

McGorry et al. (2004) selecionaram a postura do punho a 15º para desvio radial, 25º 

para desvio ulnar, 30º para extensão e 45º de flexão, que segundo eles, 

corresponde à amplitude de movimento para a realização de uma grande variedade 

de atividades diárias. Gerr et al. (2004) identificaram uma associação entre 

distúrbios osteomusculares e desvio ulnar quando este é superior a 20º. Nesta 

mesma direção, Fagarasanu et al.(2004) concluíram que quando o punho trabalha 

em uma postura extrema está em risco de sofrer lesões musculoesqueléticas. Nag et 

al. (2009) afirmam que, quando o usuário aumenta sua extensão de punho acima de 

15º, está sujeito a desenvolver problemas na região do túnel do carpo. 

Rempel et al. (2007) avaliaram a performance de digitação em seis modelos 

diferentes de teclado, concluindo que o modelo de teclado ERGO permitiu uma 
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postura mais neutra do punho, e que o teclado convencional influenciou no aumento 

da velocidade de digitação. Nesse sentido, Haynes e Williams (2008) avaliaram o 

impacto de posturas alternativas sobre o desempenho, durante a digitação, e o 

conforto do usuário. Os achados do estudo confirmam que as pessoas com dor 

lombar crônica, ao sentar-se em postura ereta por longo tempo, sentem desconforto 

durante a digitação e conseqüentemente, influencia na velocidade de digitação. 

Dell’Amico et al. (2009) avaliaram o tempo gasto para os dedos alcançarem as 

teclas, quando se utiliza o teclado padrão do tipo QWERTY (Figuras 8 e 9), ou 

modelos alternativos com distribuição das teclas, conforme o idioma do país. 

Segundo os autores, a velocidade de digitação aumenta em função da facilidade na 

localização das teclas nos modelos alternativos. 

Quaine et al. (2003) revelaram que, durante a tarefa de digitação, quando os 

dedos são flexionados, inclinados ou em posição neutra, a magnitude do força tende 

a aumentar de forma igual para os quatro dedos, exceto o polegar. De acordo com a 

Szeto et al. (2005), os trabalhadores que realizam força intensiva e em alta 

velocidade durante a operação do teclado podem adquirir DORT. Eles registraram 

velocidade em 265 toques por minuto (4.4Hz), o qual foi considerado normal. 

Dumas et al. (2009) analisaram o efeito do desenho da mesa na postura da 

extremidade superior de mulheres grávidas durante o trabalho no computador. 

Verificou-se que elas tendem a adotar posturas inadequadas sob o ponto de vista 

musculoesquelético durante o trabalho no computador, a fim de adaptar o seu 

tronco, cotovelo, antebraço e punho devido às suas limitações físicas alteradas 

constantemente. Portanto, sujeitas à DORT. 

Dennerlein et al. (2007) relataram que as articulações dos dedos, punho e 

ombro atuam juntos para criar o movimento de digitação exercido pelos dedos. Os 

movimentos dos dedos podem afetar o túnel do carpo (UGBOLUE et al., 2005). 

Para mensuração dos movimentos e força exercidos pelas mãos, a literatura 

aponta alguns dispositivos a serem discutidos na seção seguinte. 

3.2 Dispositivos de mensuração  

O dispositivo utilizado por Serina et al. (1997) (Figura 3) consistiu de um 

sistema de análise de movimento, com duas câmeras para registrar os movimentos 
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do dedo indicador, enquanto o transdutor de força montado debaixo da tecla 

registrou a força aplicada pela ponta dos dedos. 

 

 

Figura 3: Esquema do experimento. 

Fonte: Serina et al. (1997) 

McGorry et al. (2004) projetaram um goniômetro (Figura 4) para determinar a 

posição adequada do punho durante tarefas manuais. 

 

Figura 4: Goniômetro projetado e utilizado por McGorry et al. (2004) 

Fonte: McGorry et al. (2004) 

Cook et al. (2004) utilizaram um sistema de vídeo-marcadores com adesivos 

refletores (Figura 5), que foram colocados em regiões estratégicas para que as 

câmeras de vídeo 2-D gravassem movimentos dos ombros, flexão e extensão do 

cotovelo e punho, e desvio radial e ulnar do punho. O efeito do descanso de punho e 

apoio de antebraço durante o uso do mouse e teclado foi examinado, observando a 

atividade muscular. 
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Figura 5: Vídeo-marcadores com adesivos refletores 

Fonte: Cook et al. (2004) 

Fagarasanu et al. (2004) utilizaram um eletrogoniômetro (Figura 6) para 

mensurar o desvio do punho durante esforço isométrico. 

 

 

Figura 6: Goniômetro eletrônico 

Fonte: Fagarasanu et al. (2004) 

Zhou et al. (2008) apresentaram um estudo sobre as tecnologias incorporadas 

aos sistemas de mensuração de movimento humano, cujo foco foi o mérito e as 

limitações das tecnologias de sensores. 

Durante o início do presente estudo, observou-se que mensurar a amplitude 

de movimento do punho e força na ponta dos dedos em postura estática é bem mais 

fácil, além de existir vários dispositivos comercializados. Enquanto que, para 

mensurar qualquer parâmetro relacionado ao esforço realizado pela mão, quando 

esta se encontra em movimento contínuo, existem poucas alternativas, como é o 

caso da tarefa de digitação. 

Foram encontrados alguns dispositivos para controlar os movimentos das 

mãos em realidades virtuais voltadas para o entretenimento, ou ainda para 

apredizagem de centros cirúrgicos virtuais, entre outros. Contudo, estes também não 

possuem características funcionais e de engenharia que os permitam ser utilizados 

durante a tarefa de digitação para mensurar a frequência de digitação, força 

exercida pelas pontas dos dedos, amplitude de movimento do punho em flexão, 

extensão, desvio radial e ulnar. Na sua maioria, são luvas revestidas de 
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componentes eletrônicos, cujo software utilizado não fornece um feedback 

satisfatório para observar os exageros e corrigí-los. 

Não se pode esperar que um sistema eletrônico programável trabalhe 

exatamente como necessário em todas as situações e em todas as condições de 

funcionamento (JACOBSON, 2006). Ainda sim, parece haver a necessidade de um 

sistema cuja funcionalidade, e forma de uso, sejam mais indicados para avaliar 

esforços repetitivos realizados pelas mãos durante a tarefa de digitação em teclados 

de computador. 

Segundo Baker e Redfern (2005), há a necessidade de um instrumento válido 

e confiável de observação que possa ser utilizado para documentar e avaliar os 

parâmetros de digitação, incluindo a postura e as ações dos dedos e das mãos, os 

quais podem ser fatores de risco para lesões musculoesqueléticas do membro 

superior. 

3.3 Conclusão sobre a revisão da literatura 

As literaturas encontradas e supracitadas apresentaram soluções de 

engenharia para mensurar parâmetros isolados, como por exemplo, a força e 

frequência de digitação em uma tecla isodada, ou análise da postura do punho 

durante esforço isométrico, ou ainda postura do dedo e força. 

A relevância do presente estudo é que nenhum estudo anterior foi 

encontrado, onde se apresentasse uma solução integrada para mensurar a força 

exercida pela ponta dos dedos, freqüência de digitação, flexão e extensão de punho, 

desvios radial e ulnar do punho que possa ser utilizada em tempo real durante a 

tarefa de digitação, a fim de minimizar os riscos de adquirir a DORT. 

A influência de características individuais, tais como, antropometria da mão, 

idade e gênero sobre os exageros praticados pelas mãos durante a tarefa de 

digitação, foi investigada durante o presente estudo. 
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5 CONCLUSÕES 

O presente trabalho apresentou uma solução para auxiliar na prevenção de 

doenças decorrentes de esforços repetitivos em usuários de computador. 

Projetou a instrumentação eletrônica para mensurar a postura de flexão, 

extensão, desvio radial e ulnar do punho. Além de mensurar, também a força 

exercida pela ponta dos dedos durante a tarefa de digitação. 

Desenvolveu um software que, além de outras funções, permitiu quantificar 

a freqüência de digitação e fornecendo feedback para o usuário, sobre todos os 

parâmetros mensurados, a fim de possibilitar a correção dos exageros praticados. 

Foi possível notar que a antropometria da mão exerce maior influência no 

risco de lesões durante a tarefa de digitação, do que o gênero. 

Sugere-se que a freqüência de digitação apresenta maior risco para o 

músculo FSD, do que a postura do punho para o músculo ERC. 

Os exageros observados durante o primeiro teste, ou seja, no modo habitual, 

mostram que os usuários de computador sem treinamento preventivo estavam em 

risco de adquirir a DORT. 

E por fim, os valores considerados limites toleráveis para os esforços 

repetitivos da mão, durante o uso do computador, não devem ser generalizados para 

todos os usuários, mas individualizados, dependendo do percentual dos valores da 

EMG. Atenção especial deve ser dada aos usuários de computador que possuem 

maior comprimento da mão e menor largura da palma da mão, pois sugere-se que 

estes apresentam maior risco em adquirir  DORT. 
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Universidade do Vale do Paraíba 

Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento 

 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
Dados de identificação do sujeito da pesquisa ou responsável legal 
Nome do indivíduo:___________________________________________________________ 
Número de identidade: _______________________Sexo:____________________ 
Data de nascimento:___________________________________ 
Endereço:_____________________________________________________n.º_______ 
Apto:_________Bloco:______Bairro:_______________________ 
Cidade:__________________CEP______________Telefone Comercial:____________ e-
mail______________________________CEL:______________________ 
 
Dados sobre a pesquisa científica 

1. Título do protocolo de pesquisa: MONITORAMENTO DE MOVIMENTOS 
REPETITIVOS DURANTE O USO DO COMPUTADOR COMO FATOR DE 
PREVENÇÃO DOS DISTÚRBIOS OSTEOMUSCULARES RELACIONADOS AO 
TRABALHO 

 
Pesquisadores: Gilsa Aparecida de Lima Machado, Osmar Pinto Neto, Regiane Albertini de Carvalho, 
Márcio Magini. 

Avaliação do risco da pesquisa 

sem risco (    )        risco mínimo ( x )             risco médio (      )         risco máximo (      ) 
 

O estudo apresenta risco mínimo, visto que algumas pessoas poderão apresentar algum 
desconforto por estarem utilizando sensores presos no dorso da mão e na ponta dos dedos, durante a 
tarefa de digitação. Entretanto, não há perigo de choques elétricos, enquanto que o sensor que será 
afixado no dorso da mão possui uma base isolante entre a placa de seu circuito e o fundo interno da 
caixa. Os sensores não são ligados na tomada elétrica. Trabalha-se com alimentação a base de pilha 
comum de 3.2V e 9V. Embora exista a alternativa de se utilizar fontes de alimentação, tais fontes são 
seguras para tal uso. 

Trata-se de um procedimento já testado durante ±40 horas para avaliar riscos de choque, mau 
funcionamento da instrumentação. Após o primeiro contato o usuário já se sente confortável para o teste. 
Por este motivo, é previsto apenas alguns minutos para familiarização com o sistema antes de 
efetivamente começar o teste.  
 
Duração da pesquisa: 24 meses 

 

Registros das explicações do pesquisador ao paciente ou seu representante legal sobre a pesquisa 
consignando: 

Justificativa e objetivo da pesquisa: Inúmeros fatores são contribuintes para que um usuário de 
computador venha adquirir Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT), também 
conhecidos como tendinites. Dentre estes fatores cita-se a ergonomia dos móveis, fatores psicológicos e 
movimentos e forças aplicadas pelas mãos, durante o manuseio do mouse e do teclado.  Sugere-se uma 
hipótese de que, ao tornar conhecida à amplitude do movimento do punho, velocidade de digitação e 
força realizada pelo usuário, durante o uso do computador, pode-se apontar possíveis erros cometidos 
pelos usuários e orientá-los para que desenvolvam uma melhor prática. Desta forma, se torna possível 
reeducar o usuário a exercer movimentos e forças adequadas durante o uso do computador, evitando 
alta atividade muscular por período prolongado. Isto poderá diminuir significativamente a fadiga nos 
tendões e músculos associados ao manuseio do teclado. 
 
Procedimentos que serão utilizados e propósitos: 
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Primeiramente os participantes respondem a um questionário o qual visa enquadrá-los no grupo 
de estudo. Os participantes serão instruídos a se familiarizarem com os sensores, observando-os, 
afixando-os nas mãos e digitando uma linha de texto.  

-O voluntário se colocará sentado em cadeiras ergonômicas, com o tronco ereto e o braço junto ao 
tronco fletido a 90º, o teclado será posicionado a uma distância de +-10cm da borda da mesa. 

-O voluntário fará a digitação de um texto, utilizando um editor de texto programado para 
contabilizar tempo, velocidade de digitação e quantidade de teclas acionadas.  

-Haverá um tempo de descanso de 10 minutos. 

-O sensor de força, o qual é similar a uma fita plástica, será afixado por uma fita adesiva em baixo 
do dedo do usuário, afixando-o de forma a impedir o deslizamento do sensor, porém garantindo a 
mobilidade do dedo de forma confortável. Tal sensor acusará os valores das forças aplicadas pela 
ponta do dedo, durante a digitação. 

-O voluntário fará uso simultâneo de um segundo sensor para mensuração do ângulo do punho 
durante o uso do mouse e do teclado.  O sensor, o qual se encontra acomodado em uma pequena 
caixinha, será afixado sobre a mão do voluntário por uma fita.   

-O teste consistirá da digitação de um texto. O usuário fará os movimentos das mãos naturalmente 
conforme seu costume.  

-O resultado será exibido na tela do computador e analisado juntamente com o usuário. 

-Após orientações, o usuário repete o teste.  

-O segundo resultado será analisado juntamente com o usuário. O usuário será instruído a partir daí 
a adotar as práticas sugeridas nas orientações.   

- Seis e doze meses depois, ambos os grupos serão convidados a realizar o mesmo teste nas 
dependências da Univap. Desta vez, sinais de eletromiografia (EMG) serão registrados para os 
músculos associados ao movimento/esforço repetitivo. Onde o usuário poderá observar a diferença 
entre uma forma de digira e outra.   

- Ambos os grupos serão convidados a repetir o teste em outras ocasiões pelo prazo de dois anos, 
a fim complementar a pesquisa. No entanto, estão livres para aceitar ou não ao convite.   

Desconfortos e riscos esperados: 
O estudo apresenta risco mínimo, visto que algumas pessoas poderão apresentar algum 

desconforto por estarem utilizando sensores presos no dorso da mão e na ponta dos dedos, durante a 
tarefa de digitação. Entretanto, não há registros de perigo de choques elétricos. Trata-se de um 
procedimento já testado durante ±40 horas. 
 
Benefícios que poderão ser obtidos:  

Este estudo busca identificar se o usuário de computador do grupo de saudáveis apresenta 
vulnerabilidade em se adquirir lesões por esforços repetitivos, relacionados aos 
movimentos/posturas/forças exercidos pelas mãos.  

- Quantificar seus exageros e orientá-lo para que as melhores práticas sejam adotadas como fator 
preventivo. Enquanto que para o grupo de usuários que já adquiriram a doença, o benefício deste 
estudo é reeducar sua forma de trabalhar a fim de retardar os períodos reincidência das crises 
dolorosa. 
 
- Uma correlação entre a forma habitual de usar o computador e seu EMG com a forma preventiva e 
seu EMG possibilita determinar a significância do resultado gerado pelo método que orienta aos 
usuários de computador a evitar lesões por esforços repetitivos oriundas dos movimentos das mãos. 
Quando treinados para que os movimentos das suas mãos se habituem o mais distante possível dos 
valores de riscos em adquirir a DORT. 

 
- Uma análise dos sinais estacionários do EMG pode indicar o efeito maléfico ocasionado pelo 
modo habitual de trabalhar no computador, quando este for um modo inadequado.  

Esclarecimentos dos dados pelo pesquisador sobre garantias do sujeito da pesquisa 
consignando: 
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- Acesso a qualquer tempo, às informações sobre procedimentos, riscos e benefícios relacionados 
à pesquisa, inclusive para esclarecer eventuais dúvidas.  
- Liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e de deixar de participar do estudo, 
sem que isto traga prejuízo à continuidade da assistência. 
- Salvaguarda da confidencialidade, sigilo e privacidade. 

 
Informações do pesquisador 

Informações de nomes, endereços e telefones dos responsáveis pelo acompanhamento da 
pesquisa, para contato em caso de intercorrências clínicas e reações adversas, estarão disponíveis para 
todos os participantes do estudo. 

 
Gilsa Aparecida de Lima Machado – Av Hifumi, 2911 – Urbanova –– SJC/SP (12) 39474642 
gilsalima@yahoo.com.br. 
Osmar Pinto Neto – Av Hifumi, 2911 – Urbanova – SJC/SP (12) 39471125 
Regiane Albertini de Carvalho –Av. Shishima Hifumi, 2911 – Urbanova – SJC/SP (12) 39471121. 
Márcio Magini – Av.  Shishima  Hifumi, 2911 – Urbanova – SJC/SP (12) 39471085 

 
Despesas Decorrentes da Pesquisa 
 As eventuais despesas decorrentes da pesquisa serão arcadas pelos pesquisadores 
responsáveis.    
 
Consentimento pós-esclarecido 

Declaro que após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me foi 
explicado, consinto em participar do presente protocolo de pesquisa, estando ciente que posso desistir a 
qualquer momento, sem qualquer prejuízo. 
 
 

São José dos Campos,.......... de ..................... de 2009. 
 
__________________________________ 
Assinatura do sujeito ou responsável legal 

 
 

____________________________ 
Gilsa Aparecida de Lima Machado 

 
 

___________________________ 
Osmar Pinto Neto 

 
 

___________________________ 
Regiane Albertini de Carvalho 

 
 

___________________________ 
         Márcio Magini 
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APENDICE B: Artigo publicado pela revista Journal of Computer Science 
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APENDICE C: Trabalho publicado na revista International Journal of Industrial 

Ergonomics 
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APENDICE D: Artigo em avaliação na revista Journal of Applied Biomechanics 
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Apêndice E: Artigo em avaliação na revista Journal of Occupational 
Rehabilitation  
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