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Introdução. A organização ocupacional atual está estruturada de maneira a atingir altos índices de produtividade, 
diminuição dos custos e uma integração progressiva entre o homem e a função que ele executa. O trabalho do operador 
de caixa de supermercado contém o fator básico para ocorrência de lesões por esforço repetitivo nos membros: a re-
petitividade dos movimentos. Práticas inadequadas no trabalho geram impactos negativos na saúde física e emocional 
dos empregados, além de danos financeiros. Objetivos. Identificar o perfil sócio demográfico e traçar a carga de 
trabalho de operadores de caixa de supermercado. Método. Pesquisa não intervencionista, de caráter epidemiológico 
e clínico, descritiva, com abordagem quantitativa, de levantamento e observacional, com coleta entre outubro e novem-
bro de 2015 e aprovada pelo comitê de ética e pesquisa (CAAE- 48830815.0.0000.5289). Foram utilizados dois instru-
mentos subsequentes. Um, elaborado pelos autores, com questões referentes a dados demográficos, antropométricos, 
hábitos de vida, ambientais e profissionais. O segundo, NASA-TLX, multidimensional, composto por subescalas que se 
relacionam ao item principal e fornece uma avaliação quantitativa global da carga geral de trabalho, baseada na média 
ponderada de seis dimensões: exigência mental; física; temporal; nível de realização; nível de esforço e nível de frus-
tração. Na análise estatística foram aplicados testes de normalidade e adotados os testes Qui-Quadrado, Kruskal-Wallis 
e Mann-Whitney, para a comparação das variáveis. Todas as conclusões tiradas considerando uma significância de 
5%. Resultados. A amostra foi constituída por 50 operadores de caixa, sendo maioria do sexo feminino, com média 
de idade de 28 anos, não fumante, não praticante de atividade física, com ensino médio completo e nunca apresentou 
doença ocupacional. Com relação à sintomatologia, 30% sem dor, 18% com dores nos ombros, 14% coluna e 10% no 
punho e mãos. Com respeito às exigências no exercício da profissão, a demanda mental (mediana 9) foi a que mais 
afetou a amostra, seguida pela demanda de esforço (Mediana 6,9). A demanda de desempenho é a menos relatada 
(Mediana 1,65). O tempo de serviço e a demanda temporal foram os domínios mais significantes (p<0.05), quando 
comparados a cada faixa etária. O tempo de Serviço a única variável a interferir significativamente na carga de trabalho 
(p=0,004). Conclusão. Foi observado alto índice de carga de trabalho. A demanda mental é a que mais impacta a 
atividade, assim como o tempo de serviço. Percebe-se uma escassez de estudos sobre o tema. Sugerimos pesquisas 
com metodologia semelhante e amostras maiores.
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