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O aumento da incidência de Lesões por Traumas Cumulativos (LCT) 

em postos de trabalho tem sido o principal motivo da realização de 

pesquisas em ergonomia. No entanto, apesar do grande aumento de 

usuários de computador, pouco sabe-se sobre aa relação entre o nível 

técnico da digitação e a postura corporal assumida. Sendo assim, o 

principal objetivo deste estudo foi analisar os efeitos do treinamento de 

digitação, em teclado tradicional de microcomputador com diferentes 

inclinações, na postura das extremidades superiores (cabeça, punho, 

cotovelo e ombro) e no desempenho (frequência de toques por minutos 

e na taxa de erros). O estudo foi iniciado após aprovação do comitê de 

ética da UFSC (Processo 023/08). Foram coletadas filmagens da 

atividade de digitação sem (6º) e com (10º) o uso das hastes de 

inclinação do teclado, em dois períodos: pré e pós-treinamento de 

digitação. Foi utilizado um software de análise de movimento DgeeMe, 

versão 0,98b para análise dos quadros, os quais posteriormente foram 

classificados segundo os critérios de avaliação da postura indicados 

na literatura. Por meio do software “Dedos & Movimentos” obteve-se 

a velocidade em toques por minuto e a taxa de erros. Foi utilizada a 

estatística descritiva e aplicou-se o teste não-paramétrico de Mann-

Whitney. Adotou-se o nível de significância de 0,05. Os resultados do 

estudo indicaram que o treinamento de digitação, em conjunto com a 

utilização das hastes de teclado tradicional de microcomputador, 

apresentaram efeitos significativamente positivos na postura da cabeça 

e do punho. Estes resultados também foram encontrados para as 

articulações do cotovelo e do ombro, todavia tanto no pré como pós-

treinamento estas articulações apresentaram-se na maior parte do 
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tempo em posturas consideradas ideais. Constatou-se que o 

treinamento de digitação também acarretou em uma melhora do 

desempenho, já que foi percebido um aumento da velocidade 

(toques/min) e uma diminuição da taxa de erros. Recomenda-se que 

sejam realizados estudos com um número maior de participantes para 

verificar a relação entre estas variáveis de desempenho (velocidade e 

taxa de erros) com as variáveis angulares do pescoço e das 

articulações do punho, cotovelo e ombro. 

 

Palavras-chaves: Postura, extremidade superior, interface usuário-

computador, análise de desempenho 
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1. Introdução 

O desenvolvimento da Ergonomia aconteceu inicialmente na área do trabalho, projetando 

máquinas e equipamentos de segurança com desenho adequado à população que a utilizaria, 

organizando corretamente as atividades ocupacionais, a fim de minimizar o estresse sobre o 

sistema músculo-esquelético decorrente da permanência prolongada nas posturas em pé e 

sentado ou do excesso de repetitividade de movimentos (ANARUMA; CASAROTO, 1996). 

Vários estudos vêm afirmando sobre a necessidade de melhorias nos postos de trabalho 

informatizados, com o objetivo de evitar alguns dos efeitos causados pelo uso do computador, 

como dores nos dedos, antebraços, braços, ombros, pescoço, bem como na parte inferior das 

costas (BOONE et al., 2001). Santos (2005) recomenda que aqueles que utilizam 

preferencialmente o teclado para textos e planilhas, devem aprender a digitar as cegas, isto é, 

sem olhar para o teclado. Segundo a mesma autora, manter o olhar abaixo requer retificação 

da curva cervical, abolindo a lordose, e consequentemente, em longo prazo, acarretar dores de 

cabeça constantes, hérnias cervicais e artroses precoces. 

Algumas recomendações de postura durante o uso do computador são realizadas por 

diferentes autores. Iida (2005) relata que as dores no pescoço começam a aparecer quando a 

cabeça inclina mais de 30º para frente (flexão), e recomenda a realização de ajustes no posto 

de trabalho para restabelecer a postura vertical da cabeça com até 20º de inclinação. De 

acordo com Couto (2007) o pescoço com posicionamento estático fletido a mais de 40º e o 

posicionamento estático com objeto visualizado acima da linha horizontal dos olhos são 

classificadas como posturas de alto risco ergonômico. Zipp et al. (1983) relatam que a pressão 

no túnel do carpo é menor quando as mãos estão numa faixa de operação natural de 15º de 

extensão do punho e menor que 20º de flexão. E para Brandimiller (2002) a posição indicada 

para os ombros é de 0º a 25º de flexão, e para ter-se conforto nos cotovelos é recomendado 

um ângulo entre 90º e 110º de flexão, facilitando a posição das mãos e antebraços alinhados e 

apoiados. 

As hastes de inclinação são dispositivos acoplados ao teclado que de acordo com Tirloni et al. 

(2008a) quando não utilizadas por um inoperante (indivíduo que não domina a técnica de 

digitar com todos os dedos sem olhar para o teclado) o punho permanece, a maior parte do 

tempo, numa postura classificada como neutra segundo critérios propostos por Moore e Garg 

(1995). O uso das hastes de inclinação do teclado pode provocar mudanças na postura do 

punho (movimentos de flexão ou extensão). Todavia para Brandimiller (2002) uma pequena 

inclinação do teclado de 5º a 13º melhoram o conforto dos dedos.  

O aumento da incidência de Lesões por Traumas Cumulativos (LCT) em postos de trabalho 

tem sido o principal motivo da realização de pesquisas nesta área (FAGARASANU; 

KUMAR; NARAYAN, 2005; GILAD; HAREL, 2000; VERHAGEN et al., 2007), 

possibilitando a contribuição da intervenção ergonômica, principalmente na postura do 

indivíduo e nos acessórios utilizados. No entanto, apesar do grande aumento de usuários de 

computador (IBGE, 2003) pouco sabe-se sobre a técnica de digitação dos mesmos. Além 

disso, na literatura os estudos (BAKER et al., 2007; FAGARASANU; KUMAR; 

NARAYAN, 2005; GALEN; LISKER; HAAN, 2007) não descrevem a relação da técnica da 

digitação com todos os dedos e a postura corporal assumida durante a digitação. Para Karni et 

al. (1995, apud BASTOS et al., 2004) o aprendizado gradual produz diminuição no erro 

embutido na tarefa, produz aumento da coordenação e maior agilidade e velocidade na 

execução do movimento, implicando dessa forma no nível de desempenho na digitação. Gertz 
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et al. (2005) reforçam que aquele que domina a técnica de uso do teclado não precisa 

visualizar a tecla que será acionada. 

Moore e Garg (1995) constataram que os fatores mais associados com as lesões em postos de 

trabalho informatizados são a intensidade do esforço, o ajuste da postura do punho e o ritmo 

do trabalho. Dessa maneira é observada a necessidade de estudar o desempenho e a postura 

corporal dos membros superiores durante a digitação, com diferentes inclinações do teclado, 

antes e após um treinamento de digitação. Sendo assim, o principal objetivo deste estudo é 

analisar os efeitos do treinamento de digitação, em teclado tradicional de microcomputador 

com e sem as hastes de inclinação, na postura das extremidades superiores (cabeça, punho, 

cotovelo e ombro) e no desempenho (frequência de toques por minutos e na taxa de erros). 

2. Métodos  

Este estudo foi iniciado após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos 

(CEPSH) da UFSC (Processo nº 023/2008), o qual possuindo abordagem quantitativa e design 

pré-experimental (design de um grupo com pré e pós-teste) avaliou o efeito do treinamento de 

digitação em um indivíduo do sexo masculino (30 anos de idade, 1,7m de estatura e 72kg de 

massa corporal). A pesquisa foi realizada em uma escola de informática localizada na cidade 

de Florianópolis (SC), antes e após o treinamento de digitação (setembro de 2008 e outubro 

de 2008, respectivamente), e os dados foram analisados no Laboratório de Biomecânica do 

Centro de Desportos da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Tanto para as coletas de dados (pré e pós-treinamento) quanto para o treinamento de digitação 

(aulas), foi utilizada uma mesa de escritório convencional, um computador (CPU HP
® 

Vectra 

VL410 e Monitor CRT ProView
®

 14’) e um teclado tradicional HP
®

 ABNT-2 com 108 teclas. 

Foi utilizado o Software “Dedos & Movimentos”, que guia o aluno ao longo de 30 lições alfa-

numéricas, com 4 exercícios em média para cada lição. Estas lições são progressivas iniciando 

no conhecimento da fileira base e das teclas de referência (F e J) do teclado até a digitação de 

textos inteiros sempre controlando a velocidade em toques por minuto, os erros e os dados 

estatísticos de desempenho. Cada exercício tem seus parâmetros de avaliação do aluno em 

relação ao número de erros realizados e o tempo de digitação, para então, ocorrer a liberação 

do próximo exercício. Durante as aulas de digitação o indivíduo utilizava as hastes de 

inclinação do teclado. As inclinações do teclado foram determinadas pelo uso das hastes, que 

de acordo com a verificação das imagens de fotografias exportadas para o software 

CorelDRAW X3, encontrou-se 10
o
 de inclinação do teclado com a utilização das hastes e 6

o
 

sem a utilização das hastes.  

Para a coleta de dados foi utilizada uma câmera filmadora digital JVC
®

 GR-D90U, 60 Hz, 

posicionada a 75,5cm de altura e a uma distância de 170cm até a articulação do cotovelo e 

disposta perpendicularmente ao plano sagital do corpo do digitador; e um calibrador 

composto por quatro pontos de referência formando um quadrado (25x25cm). Para realizar as 

filmagens da atividade de digitação em duas fases distintas (com e sem hastes de inclinação 

do teclado) foram necessários realizar os seguintes passos nos momentos pré e pós-

treinamento: posicionar a filmadora; assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido; 

ajustar ergonomicamente o posto de trabalho conforme as características antropométricas do 

avaliado; demarcar os pontos anatômicos (terceira articulação metacarpo-falângica, ponto 

médio entre o processo estilóide do rádio e cabeça da ulna, epicôndilo lateral do úmero, 

ângulo acromial da escápula, trocânter maior, articulação têmporo-mandibular - ATM e 

glabela); filmar o indivíduo realizando a tarefa de digitação por 2 minutos no teclado 
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utilizando as hastes de inclinação e 2 minutos sem a utilização das hastes de inclinação; filmar 

o indivíduo numa posição neutra; filmar o calibrador com os pontos demarcados.  

A fotografia na posição neutra do indivíduo olhando em direção ao computador foi tratada no 

software CorelDRAW X3, onde foi calculada a posição angular neutra da cabeça (PN) 

utilizando o ponto da glabela e uma linha horizontal traçada sobre o ponto ATM (Figura 1) 

obtendo assim, um PN = 25º e 26º, pré e pós-treinamento, respectivamente. Utilizou-se o 

software de análise de movimento DgeeMe, versão 0,98b para analisar 899 quadros em 30s da 

atividade de digitar em cada posição do teclado (com e sem hastes de inclinação), 

selecionados pelos pesquisadores dentre os dois minutos coletados. Após a análise dos dados, 

os quais foram realizadas no hemicorpo direito, obteve-se os valores angulares da cabeça 

(estes foram posteriormente corrigidos através da PN) e das articulações do punho, cotovelo e 

ombro de cada quadro durante a digitação. Por meio do software “Dedos & Movimentos” 

obteve-se a velocidade em toques por minuto e a taxa de erros (Tabela 5). Posteriormente os 

quadros foram classificados segundo os critérios de avaliação da postura da cabeça de Iida 

(2005) e Hignett e McAtamney (2000) (Tabela 2), para a postura do punho foram utilizadas as 

recomendações de Moore e Garg (1995) (Tabela 3), para o cotovelo e o ombro as 

recomendações de Brandimiller (2002) (Tabela 4).  

Os dados foram organizados no programa SPSS 11.5 para Windows. Os dados descritivos 

foram apresentados em forma de média, desvio-padrão (DP), frequência (f) e percentual (%). 

Para o tratamento estatístico das variáveis angulares cinemáticas foi testada a normalidade dos 

dados utilizando o teste de Kolmorogov-Smirnov. Tendo sido constatado que os dados não 

apresentaram distribuição normal, aplicou-se o teste não-paramétrico de Mann-Whitney para 

comparação das variáveis independentes. Adotou-se o nível de significância de 0,05. 

3. Resultados 

Na Tabela 1 estão apresentados os valores angulares médios (DP) da posição da cabeça e das 

articulações do punho, cotovelo e ombro, assim como os resultados dos testes estatísticos da 

comparação desses valores pré e pós-treinamento. 

 

 Pré-treinamento Pós-treinamento  

Com hastes Média (DP) Média (DP) p 

Cabeça -24,33 (7,74) -18,99 (7,71) <0,001 

Punho 30,76 (4,99) 17,6 (4,01) <0,001 

Cotovelo 107,35 (1,95) 101,82 (0,98) <0,001 

Ombro 16,94 (2,15) 16,71 (1,11)   0,276 

Sem hastes Média (DP) Média (DP) p 

Cabeça -20,84 (7,56) -23,07 (7,61) <0,001 

Punho 25,82 (6,24) 23,31 (3,91) <0,001 

Cotovelo 100,83 (4,06) 105,11 (0,88) <0,001 

Ombro 12,06 (5,01) 17,14 (0,91) <0,001 

Valores negativos = flexão da cabeça abaixo da PN 

Tabela 1 - Apresentação das diferenças estatísticas entre os dados angulares (graus) da posição da cabeça e das 

articulações do punho, cotovelo e ombro, pré e pós-treinamento 

Na Tabela 2 estão apresentadas as classificações da postura da cabeça de acordo com critérios 

de Iida (2005) e Hignett e McAtamney (2000) em forma de frequência (f) e percentual (%).  

 

Classificação Tipo de movimento Angulação 
Pré-treinamento Pós-treinamento 

Com hastes Sem hastes Com hastes Sem hastes 
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f % f % f % f % 

Não ideal 
Flexão 

<-20º 590 66 496 55 480 53 554 62 

Ideal -20º a 0º  309 34 403 45 419 47 345 38 

Não ideal Extensão >0º - - - - - - - - 

  Total 899 100 899 100 899 100 899 100 

Valores negativos = flexão da cabeça abaixo da PN; Valores positivos = extensão da cabeça acima da PN 

Tabela 2 - Classificação da postura da cabeça de acordo com Iida (2005) e Hignett e McAtamney (2000) 

Conforme observado na Tabela 2, com o treinamento de digitação a cabeça passou a 

permanecer mais tempo (de 34% para 47%) na faixa considerada ideal quando utilizadas as 

hastes de inclinação do teclado. Porém foi observado que sem o uso das hastes, a cabeça 

permaneceu mais tempo numa faixa considerada ideal no pré-treinamento quando comparado 

com pós-treinamento.  

Na Tabela 3 estão apresentadas as classificações da postura da mão e do punho de acordo com 

critérios de Moore e Garg (1995) em forma de frequência (f) e percentual (%). 

 

Caracterização Classificação  Angulação 

Pré-treinamento Pós-treinamento 

Com 

hastes 

Sem  

hastes 

Com  

hastes 

Sem  

hastes 

f % f % f % f % 

Desvio próximo ao 

extremo 
Muito ruim 

F
le

x
ão

 

< -50º - - - - - - - - 

Desvio nítido Ruim -50º a -31º - - - - - - - - 

Não neutro Razoável -30º a -16º  - - - - - - - - 

Próximo ao neutro Boa -15º a -6º - - - - - - - - 

Neutro Muito boa -5º a -0º - - 6 1 - - - - 

Neutro Muito boa 

E
x

te
n

sã
o
 

0º a 10º - - 18 2 57 6 - - 

Próximo ao neutro Boa 11º a 25º 154 17 258 29 797 89 643 72 

Não neutro Razoável 26º a 40º 741 82 617 69 45 5 256 28 

Desvio nítido Ruim 41º a 55º 4 - - - - - - - 

Desvio próximo ao 

extremo 
Muito ruim > 55º - - - - - - - - 

   Total 899 100 899 100 899 100 899 100 

Valores negativos = flexão do punho; Valores positivos = extensão do punho 

Tabela 3 - Caracterização da postura da mão e punho de acordo com critérios de Moore e Garg (1995)  

Com o treinamento de digitação a articulação do punho passou a permanecer mais tempo 

numa faixa considerada recomendável pela literatura, utilizando ou não as hastes de 

inclinação do teclado (Tabela 3). 

Na Tabela 4 estão apresentadas as classificações da postura do cotovelo e do ombro de acordo 

com critérios de Brandimiller (2002) em forma de frequência (f) e percentual (%). 

 

   Pré-treinamento Pós-treinamento 

Classificação Tipo de movimento Angulação 

Com  

hastes 

Sem  

hastes 

Com  

hastes 

Sem  

hastes 

f % f % f % f % 

   COTOVELO 

Não ideal 

Flexão 

<90º - - 36 4 - - - - 

Ideal 90º a 110º 878 98 863 96 899 100 899 100 

Não ideal >110º 21 2 - - - - - - 
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  Total 899 100 899 100 899 100 899 100 

   OMBRO 

Não ideal Hiperextensão <0º - - 42 5 - - - - 

Ideal 
Flexão 

0º a 25º 899 100 857 95 899 100 899 100 

Não ideal >25º - - - - - - - - 

  Total 899 100 899 100 899 100 899 100 

Tabela 4 - Classificação da posição do cotovelo e do ombro segundo Brandimiller (2002) 

Após o treinamento de digitação a articulação do cotovelo passou a permanecer todo o tempo 

numa faixa considerada ideal pela literatura, tanto com (98% para 100% do tempo) como sem 

(96% para 100% do tempo) o uso das hastes de inclinação do teclado (Tabela 4). 

Assim como o cotovelo, após o treinamento de digitação, a articulação do ombro também 

passou a permanecer todo o tempo numa faixa considerada ideal pela literatura, sem o uso das 

hastes de inclinação do teclado (95% para 100% do tempo conforme Tabela 4). Quando 

utilizando as hastes de inclinação do teclado, tanto pré como pós-treinamento, a articulação do 

ombro permaneceu praticamente todo o tempo numa postura considerada ideal (100% do 

tempo conforme Tabela 4). 

Ao verificar os resultados dos testes estatísticos para comparar a postura da cabeça e das 

articulações do punho, cotovelo e ombro entre as duas inclinações do teclado (6º e 10º) 

verificaram-se diferenças significativas (p<0,001) para todas estas variáveis, tanto pré como 

pós-treinamento de digitação. Sendo que no pré-treinamento o uso das hastes de inclinação 

acarretou em um aumento da flexão da cabeça e aumento da extensão do punho induzindo 

estes a uma postura considerada não recomendável. O uso das hastes de inclinação também 

induziu a um aumento da extensão do cotovelo e a um aumento da flexão do ombro, porém, 

tanto sem como com o uso das hastes, estas articulações permaneceram por um maior período 

de tempo numa postura considerada ideal.  

Pós-treinamento, o uso das hastes de inclinação do teclado induziu a uma diminuição da 

flexão da cabeça e da extensão do punho levando estes a uma postura considerada ideal. O 

uso das hastes de inclinação também induziu a uma diminuição da flexão do cotovelo e da 

extensão do ombro, porém, tanto com como sem o uso das hastes, estas articulações 

permaneceram por um maior período de tempo numa postura considerada ideal.  

Na Figura 1 estão representados os gráficos das variáveis angulares da postura da cabeça e das 

articulações do punho, cotovelo e ombro, pré e pós-treinamento de digitação, com e sem as 

hastes de inclinação do teclado. 

 

 

Figura 1 - Gráficos das variações angulares da postura da cabeça e das articulações do punho, cotovelo e ombro, 

pré e pós-treinamento de digitação, com e sem o uso das hastes de inclinação do teclado 
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Na Tabela 5 está apresentado o desempenho do indivíduo pré e pós-treinamento no que se 

refere a velocidade de digitação (toques/min) e a taxa de erros (frequência de erros em 2 

minutos digitando).  

 

 Pré-treinamento Pós-treinamento 

 Com hastes Sem hastes Com hastes Sem hastes 

Velocidade (toques/min) 100,5 116 122,5 128 

Taxa de erros (f) 15 6 1 2 

Tabela 5 - Apresentação do desempenho (velocidade e da taxa de erros) pré e pós-treinamento de digitação 

4. Discussões 

Estudos vêm mostrando uma relação do uso do teclado de computador com dor na região 

superior do corpo (CHIU et al., 2002; HÜNTING; LÄUBLI; GRANDJEAN, 1981; PALMER 

et al., 2001). Palmer et al. (2001) ao examinar a relação dos sintomas da região superior do 

corpo com o uso do teclado de computador, através de questionários distribuídos para sujeitos 

entre 16 a 64 anos, constataram que o uso do teclado foi associado com o desconforto nos 

ombros, punhos e mãos. O mesmo resultado foi observado no estudo de Chiu et al. (2002), os 

quais, avaliando os possíveis fatores de riscos da dor no pescoço em 800 universitários de 

Hong Kong durante um ano, por meio de questionários, verificaram que 46,7% dos sujeitos 

apresentaram dor no pescoço, e que esta foi associada significativamente com a postura da 

cabeça (inclinação para frente) durante a digitação. 

No entando, Szeto, Straker e Raine (2002) objetivando avaliar e comparar a postura da cabeça 

e do pescoço de dezesseis mulheres trabalhadoras de escritórios com e sem sintomas nestas 

regiões, não observaram diferença significativa entre os grupos nos escores de conforto, no 

entanto os resultados da análise do movimento apresentaram uma tendência de aumento do 

ângulo de flexão da cabeça (60,6±76,1º vs. 57,1±6,2º; diferença de 5%; p=0,182) e do 

pescoço (59,3±10,0º vs. 52,5±7,1º; diferença de 13%; p=0,134) nos sujeitos com sintomas de 

dor nesta região, quando comparados com os demais, porém essas diferenças não se 

apresentaram significativas. 

No presente estudo, durante o pré-treinamento de digitação, o uso das hastes de inclinação do 

teclado acarretou um aumento da flexão da cabeça quando comparada com a digitação sem o 

uso destas, induzindo a cabeça a uma postura considerada não recomendável. Em 

contrapartida, o estudo de Liao e Drury (2000) verificou que a postura de seis trabalhadores 

durante duas horas digitando uma tarefa em três níveis de alturas do teclado (altura da postura 

cotovelo ou superfície da mesa, 60 mm acima do primeiro, e 120 mm acima do primeiro), não 

apresentaram diferenças significativas na postura da cabeça durante a digitação nas três 

alturas do teclado, ou seja, as alterações ergonômicas na mesa nesse estudo não interferiram 

na postura da cabeça. 

No período pós-treinamento deste estudo, o uso das hastes de inclinação do teclado induziu a 

um aumento da extensão da cabeça, levando a uma postura considerada ideal. Corroborando 

com estes resultados, Peirão et al. (2008a) constataram em indivíduos inoperantes (que não 

dominavam a técnica de digitar com todos os dedos e que necessitavam olhar frequentemente 

para o teclado) que a digitação sem o uso das hastes de inclinação do teclado tradicional 

proporciona uma maior flexão da cabeça e consequentemente maiores condições de 

desconforto nesta região e riscos ergonômicos, quando comparados com o uso das hastes.  
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Um estudo realizado por Bergqvist et al. (1995) apontou uma forte associação entre um grupo 

de trabalhadores (entrada de dados) que dispunham de pouco tempo para descanso, com o 

aumento significativo de desconforto nas regiões do ombro e do pescoço, assim como das 

mãos e braços, quando o teclado estava inclinado abaixo da posição do antebraço. Do mesmo 

modo, Costa e Xavier (2006) com o objetivo de avaliar a relação entre as queixas de dores nos 

ombros e pescoço de 6 funcionários de uma empresa de informática com a utilização dos 

laptops, constataram que as dores nesta região do corpo passaram a ser mais frequentes com o 

uso exclusivo desses computadores, os quais induzem a uma posição inclinada da cabeça para 

frente devido à disposição da tela. Como no presente estudo o posto de trabalho foi ajustado 

conforme as características antropométricas e as avaliações foram realizadas em computador 

padrão e a altura do monitor não foi modificada nas duas situações (pré e pós-treinamento), 

este não foi um fator de interferência nos resultados do posicionamento da cabeça.  

O mesmo resultado foi observado no estudo de Sommerich et al. (2002), os quais 

investigaram a postura da cabeça e do pescoço durante a digitação em notebooks; no 

notebook mais o mouse externo posicionado a direita; e no notebook mais o mouse 

posicionado a direita e mais um teclado externo posicionado abaixo do computador (17º 

acima do ângulo de visão das outras configurações). Os resultados da postura da cabeça e do 

pescoço indicaram que na terceira configuração (notebook+mouse+teclado) a média do 

ângulo da cabeça foi cerca de 16,5º com a horizontal. Para as outras duas configurações a 

media foi de 35º, sendo que esta diferença foi causada pela localização do monitor. O melhor 

resultado da postura da cabeça e do pescoço foi durante a digitação na terceira configuração 

onde se observou uma inclinação da cabeça de 5º a 15º e do pescoço cerca de 5º. 

Em relação a postura do punho, o presente estudo constatou que, no período de pré-

treinamento, o uso das hastes de inclinação do teclado acarretou um aumento da extensão 

dessa articulação, induzindo estes a uma postura considerada não recomendável. Porém, no 

pós-treinamento o uso das hastes de inclinação do teclado induziu a uma diminuição da 

extensão do punho levando estes a uma postura considerada ideal. Reis et al. (2008) 

verificaram os efeitos da utilização das hastes de inclinação do teclado no comportamento 

angular da articulação do punho durante a digitação, em digitadoras operantes (aquele que 

domina a técnica de digitar com todos os dedos sem olhar para o teclado) e inoperantes, e 

constataram que, em todas as digitadoras o comportamento angular da articulação do punho 

sem o uso das hastes proporcionou uma maior permanência em posturas consideradas neutras. 

O mesmo resultado foi verificado por Tirloni et al. (2008b), os quais, ao comparar as 

variáveis angulares cinemáticas da articulação do punho de duas operantes, na atividade de 

digitação com e sem a utilização das hastes de inclinação do teclado, verificaram uma postura 

mais adequada do punho no teclado sem hastes.  

Em um estudo realizado para verificar a postura do punho durante o uso de um computador 

padrão, de 25 indivíduos que digitavam um texto por 10-15 minutos, foi constatado que as 

posturas do punho esquerdo (23,4±10,9º) e do punho direito (19,9±8,6º) apresentaram-se 

como não neutras, e que dessa forma, o uso do teclado de computador induz à posturas não 

recomendáveis para esta articulação (SERINA; TAL; REMPEL, 1999). Hedge e Powers 

(1995) ao investigarem a digitação de 20 mulheres verificaram que não houve melhora 

significativa na postura do punho quando estas digitavam com e sem suporte para o punho em 

um teclado tradicional, no entanto verificou-se que a extensão do punho só foi reduzida com a 

inclinação do teclado em -12º. Corroborando com estes resultados, uma pesquisa realizada por 

Gilad e Harel (2000) ao analisar a digitação de 7 mulheres em 4 tipos de inclinação do 

teclado, concluíram que o menor esforço muscular na flexão e extensão dos músculos da mão 
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foi ocasionado no teclado com inclinação negativa. Este estudo sugeriu que a possibilidade de 

dor no punho seja devido à extensão do punho, comprovando que existe vantagem 

significativa do design do teclado com inclinação negativa assim como do teclado sem o uso 

das hastes de inclinação. 

Constatou-se com os resultados deste estudo, que no pré-treinamento o uso das hastes de 

inclinação do teclado induziu a um aumento da extensão do cotovelo e a um aumento da 

flexão do ombro. Porém, no pós-treinamento o uso das hastes de inclinação induziu a um 

aumento da flexão do cotovelo e a um aumento da extensão do ombro.  No entanto, no pré e 

pós-treinamento estas articulações permaneceram por maior período de tempo numa postura 

considerada ideal tanto com como sem o uso das hastes de inclinação do teclado.  

Tirloni et al. (2008b) ao compararem as variáveis angulares cinemáticas da articulação do 

cotovelo na atividade de digitação com e sem a utilização das hastes de inclinação do teclado 

em indivíduos treinados, verificaram posturas mais adequadas do cotovelo no teclado sem 

hastes. Szeto, Straker e Raine (2002) constataram que sujeitos com sintomas de dores na 

região do pescoço e dos ombros, durante uma jornada de trabalho em postos informatizados, 

tenderam a realizar uma maior protração acromial (6,40,5cm vs. 5,90,5cm) e maior 

elevação dos ombros (6,10,3cm vs. -5,60,7cm) quando comparados com os sujeitos 

assintomáticos. 

No presente estudo foi verificado que após o período de treinamento de digitação em teclado 

tradicional de microcomputador utilizando as hastes de inclinação, a cabeça passou a 

permanecer mais tempo numa postura considerada ideal de acordo com as recomendações de 

Iida (2005) e Hignett e McAtamney (2000). A possível explicação para este fato pode ser 

apresentada por Gertz et al. (2005), os quais afirmam que aquele que domina a técnica do uso 

do teclado não precisa visualizar a tecla que será acionada, e dessa forma, a cabeça permanece 

mais tempo visualizando a tela, e consequentemente numa postura considerada neutra. No 

entanto, Peirão et al. (2008b) com o objetivo de comparar a postura da cabeça entre usuários 

de computador que dominam (operantes) e que não dominam (inoperantes) a técnica de 

digitar com todos os dedos sem olhar para o teclado, verificaram que o treinamento de 

digitação desenvolvido pelas operantes desse estudo não interferiu na postura da cabeça 

durante a digitação. 

Com o treinamento de digitação deste estudo, a articulação do punho passou a permanecer 

mais tempo numa faixa considerada recomendável pela literatura, tanto utilizando ou não as 

hastes de inclinação do teclado. E também que o treinamento de digitação apresentou 

influência na postura do cotovelo e do ombro, já que estas articulações passaram a 

permanecer todo o tempo numa faixa considerada ideal pela literatura após o treinamento.  

Quanto maior o nível de qualidade técnica do operador de teclado uma menor carga vertical é 

aplicada sobre a superfície da tecla (GERTZ et al., 2005), e de acordo com Bastos et al. 

(2004) o aprendizado de uma tarefa motora durante a datilografia é efetiva nas variáveis: 

tempo de execução de tarefas e número de erros de cada uma. Baddeley e Longman (1978), 

ao pesquisarem sobre o aprendizado da digitação, constataram que o treinamento no teclado é 

razoavelmente bem assimilado pelos aprendizes, no entanto a velocidade e a acurácia regride 

quando a tarefa de digitar não for praticada frequentemente. No presente estudo o avaliado 

frequentava semanalmente o curso de digitação (≥3 aulas), além do mesmo usar o computador 

durante a sua atividade laboral. 

Em uma revisão realizada por Amell e Kumar (1999), foi constatado que apesar de vários 

teclados serem apresentados como alternativas para problemas como os LTC, devido a curva 
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de aprendizagem associada à mudança do teclado, assim como a pouca diferença na 

velocidade da digitação, esses dispositivos não foram aprovados. O treinamento de digitação 

verificado no presente estudo mostrou um aumento da velocidade (toques/min) de digitação e 

uma diminuição da taxa de erros, logo acarretou no aumento do desempenho. O mesmo foi 

encontrado por Fagarasanu, Kumar e Narayan (2005), os quais avaliando o efeito do 

treinamento de digitação (8 horas) em dois teclados ergonômicos (Maltron e Goldtouch), 

verificaram que a velocidade da digitação aumentou 48% em ambos os computadores, 

passando de 39,77 palavras por minutos (ppm) para 58,92ppm no teclado Goldtouch 

(p=0,027) e de 19,71ppm para 29,26ppm no teclado Maltron (p=0,008). Constatou-se que o 

treinamento apresentou um efeito estatisticamente significativo sobre o desempenho da 

digitação indicando que uma formação complementar ou a experiência de digitação em 

teclados alternativos reduzem os riscos de lesões musculoesqueléticas (AMELL; KUMAR, 

1999). Baddeley e Longman (1978), ao pesquisarem sobre o aprendizado da digitação, 

constataram que o treinamento no teclado é razoavelmente bem assimilado pelos aprendizes, a 

velocidade e a acurácia regride quando a tarefa de digitar não for praticada frequentemente. 

A velocidade e a taxa de erros verificadas no presente estudo não apresentaram um padrão 

quando comparadas entre os teclados com e sem o uso das hastes. Baker et al. (2007) ao 

examinarem os efeitos da configuração do teclado na velocidade da digitação e na taxa de erro 

em dois teclados (padrão e ergonômico) comprovaram que estas variáveis não apresentaram 

diferenças significativas entre os dois teclados. O mesmo foi constatado por Galen, Lisker e 

Haan (2007), os quais, ao avaliarem o desempenho (velocidade e taxa de erros) na digitação 

em dois tipos de teclados (um convencional de posição horizontal e um vertical dividido), não 

encontraram diferenças significativas. Concluindo, assim, que as variáveis de desempenho 

como velocidade e taxa de erros podem não variar com a inclinação e o tipo do teclado 

utilizado. 

5. Conclusões 

O treinamento de digitação, em conjunto com a utilização das hastes de inclinação de teclado 

tradicional de microcomputador, apresentaram efeitos significativamente positivos na postura 

da cabeça e do punho. Estes resultados também foram encontrados para as articulações do 

cotovelo e do ombro, todavia tanto no pré como no pós-treinamento estas articulações 

apresentaram-se a maior parte do tempo em posturas consideradas ideais. 

Constatou-se que o treinamento acarreta num aumento do desempenho da digitação (aumento 

da velocidade e diminuição da taxa de erros). No entanto, estas variáveis não apresentaram 

um padrão de diferença entre os teclados com e sem o uso das hastes. 

Sendo assim, recomenda-se que sejam realizados estudos com mais indivíduos para que seja 

possível verificar, com uma melhor eficiência o comportamento de variáveis como velocidade 

de digitação e taxa de erros, e principalmente a relação entre estas variáveis de desempenho 

com as variáveis angulares do pescoço e das articulações do punho, cotovelo e ombro. 
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