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Introdução: A construção civil é uma das atividades com maior perigo para o trabalhador, dela emana acidentes de 

trabalho fatais e não fatais. Dos não fatais, as doenças ocupacionais vêm ganhando maior participação na morbidade 

ocupacional, especialmente as musculoesqueléticas. A atividade dos serralheiros envolve trabalhos manuais com corte, 

solda e construção de materiais de ferro e alumínio em geral. Para identificar as não adequações do ponto de vista 

ergonômico, análises de atividade, postura e organização do trabalho são utilizadas, o que podem minimizar os 

possíveis riscos físicos e mentais nestes trabalhadores. Objetivo: Realizar uma busca a fim de levantar a aplicabilidade 

da ergonomia nas atividades de serralheria. Material e Métodos: esta revisão sistemática inclui estudos que descrevem 

a ergonomia na indústria de serralheria de 2001 a 2018. Foi conduzida através de uma busca nas bases de dados BVS, 

LILACS, SciELO, Google Scholar e EBSCO host. Resultados e Discussão: Foram encontrados 10 estudos. 3 (30%) 

descreveram a exposição ocupacional a ruídos e perda auditiva, destes 1(10%) comprovou-se o efeito deletério dessa 

exposição; 1 (10%) considerou o trabalho insalubre e foram sugeridas intervenções pelos autores, como a redução do 

tempo de exposição a fontes ruidosas e utilização dos EPIs; 1 (10%) detectou-se risco a saúde auditiva dos 

trabalhadores e indicaram a implementação do Programa de Conservação Auditiva (PCA). 1 (10%) trabalho apontou a 

grande frequência de trauma ocular ocupacional por corpo estranho superficial e indicou o uso de proteção adequada. 

Os demais 6 (60%) autores evidenciaram outros riscos ergonômicos, conhecimento sobre segurança e saúde do 

trabalhador além de acidentes como incêndios, atividades perigosas. Dentre as análises realizadas encontram-se a 

macroergonômica, observacional, participativa de riscos e estudo de sensores de profundidade para avaliação de 

posturas. Apesar dos distúrbios osteomusculares e demais riscos encontrados na serralheria, é ascendente as 

pesquisas que visam sua prevenção. Conclusão: O fato de haver poucos trabalhos envolvendo esta temática não 

representa ausência de reflexão, pelo contrário, os artigos indicam uma preocupação com a aplicação da ergonomia, 

principalmente de correção e conscientização, visando a promoção de saúde e prevenção de acidentes e doenças do 

trabalho na serralheria.
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