
Data: ......../......./........ Local:......................................................................................................... 

Avaliador: ................................................................................................. Horário: ....................... 

Tirar fotos do posto de trabalho com trabalhador (frente, atrás e lados direito e esquerdo). 

Checklist para avaliação simplificada das condições biomecânicas do posto de trabalho 

1 
A bancada de trabalho/máquina está localizada em altura correta 
(trabalho pesado: a nível do púbis; trabalho moderado: na altura do 
cotovelo; trabalho leve: a 30 cm dos olhos)? 

Não (0) Sim (1) 

2 
A bancada ou máquina tem regulagem de altura de forma a 
possibilitar ao trabalhador adequar a altura do posto de trabalho à 
sua? 

Não (0) Sim (1) 

3 
Tem-se que sustentar pesos com os membros superiores para evitar 
seu deslocamento, seja na vertical ou na horizontal? 

Sim (0) Não (1) 

4 
Tem-se que apertar pedais estando de pé, em frequência maior que 
três vezes por minuto? 

Sim (0) Não (1) 

5 O trabalho exige a elevação dos braços acima do nível dos ombros? Sim (0) Não (1) 

6 
O trabalho exige ficar parado na posição de pé durante grande parte 
do tempo (mais que 60%)? 

Sim (0) Não (1) 

7 
No caso de se trabalhar sentado, há espaço suficiente para as 
pernas? 

Não (0) Sim (1) 

8 
A cadeira tem inclinação correta, compatível com o trabalho 
executado? 

Não (0) Sim (1) 

9 
O corpo trabalha no eixo vertical natural, ou em ângulo de 100 graus 
entre as coxas e o tronco (no caso do trabalho sentado)? 

Não (0) Sim (1) 

10 Os membros superiores têm que sustentar pesos? Sim (0) Não (1) 

11 Fica-se de pé, parado, durante a maior parte da jornada? Sim (0) Não (1) 

12 Estando sentado, fica-se em posição estática? 
Sim 
(0) 

Não 
(1) 

NA* 
(1) 

13 

Existem pequenas contrações estáticas, porém por muito tempo (por 
exemplo, pescoço excessivamente estendido, braços suspensos, 
sustentação dos antebraços pelos braços, falta de apoio para os 
antebraços)? 

Sim (0) Não (1) 

14 
Os objetos e materiais de uso frequente estão dentro da área de 
alcance (distância do cotovelo ao dedo médio, com cotovelo próximo 
ao tronco)? 

Não (0) Sim (1) 

Legenda: NA = não se aplica.  Fonte: adaptado de Couto (1995). 

Critério de interpretação: 

 13 ou 14 pontos: condição biomecânica excelente 

 10 a 12 pontos: boa condição biomecânica 

 7 a 9 pontos: condição biomecânica razoável 

 4 a 7 pontos: condição biomecânica ruim 

 Menos de 4 pontos: condição biomecânica péssima  


