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Introdução. Através do uso da ergonomia o fisioterapeuta avalia os riscos e adapta os postos de trabalho às ca-
pacidades do indivíduo, maximizando sua funcionalidade e evitando o aparecimento de novas limitações. Objetivos. 
Avaliar ergonomicamente um posto de trabalho ocupado por um trabalhador com deficiência física e verificar possíveis 
riscos à saúde do mesmo. Método: Estudo de caso único descritivo e exploratório. Instrumentos utilizados para 
coleta de dados: Método de Adaptación Ergonômica de Puestos de Trabajo para Personas con Discapacidad/Instituto 
de Biomecánica de Valencia (ErgoDis/IBV/ES) que calcula riscos ergonômicos de postos de trabalho de pessoas com 
deficiência. Também foram utilizados: máquina digital e fita métrica para realizar as medidas antropométricas. Esta 
pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Católica de Brasília (CEP/UCB98/2007). Re-
sultados: Trabalhador  do sexo masculino, 45 anos de idade, com deficiência física (paraplegia) sequela de Trauma-
tismo Raquimedular nível C5, usuário de cadeira de rodas. Mobilidade e força ausente em MMII, mobilidade grosseira 
preservada em MMSS. Limitação na mobilidade de tronco e de pescoço preservada. Capacidade funcional para digitar 
e escrever com utilização de ajudas técnicas (clipe palmar com fixação de punho, apontador e liga de borracha), alter-
nava entre o uso do computador e o de telefone adaptados (touch mouse e head set) respectivamente. As medidas da 
mesa de trabalho estavam inadequadas na altura (71 cm) e na profundidade livre (50 cm). A baixa altura da mesa im-
possibilitava a aproximação da cadeira de rodas do trabalhador, de forma que os equipamentos do posto ficavam além 
da área de alcance ótimo, exigindo maior esforço de MMSS e mais sobrecarga das estruturas osteomioarticulares. A 
altura do centro do monitor (102 cm) também estava abaixo da ideal o que o obrigava a trabalhar em permanente 
flexão cervical. De acordo com o método ErgoDis/IBV, foram encontrados riscos relevantes quanto à carga física, 
sendo classificado como risco 3 (moderado). Conclusão: Os resultados colocam em relevo a importância da 
avaliação ergonômica para identificar os riscos ergonômicos que favorecem agravos e riscos à saúde do trabalhador, 
contribuindo assim a evitar o aparecimento de novas lesões ou agravamento das deficiências existentes. O instrumento 
utilizado para avaliação do posto de trabalho (ErgoDis/IBV) demonstrou ser eficaz para detectar estes riscos e auxiliar 
nos ajustes ergonômicos.
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