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Eu aprendi... 

...que as oportunidades nunca são perdidas; alguém vai aproveitar as que você perdeu.  

 

Eu aprendi... 

...que quando o ancoradouro se torna amargo a felicidade vai aportar em outro lugar;  

 

Eu aprendi... 

...que não posso escolher como me sinto, mas posso escolher o que fazer a respeito;  

 

Eu aprendi... 

...que todos querem viver no topo da montanha, mas toda felicidade e crescimento ocorre 

quando você esta escalando-a;  

 

Eu aprendi... 

...que quanto menos tempo tenho, mais coisas consigo fazer. 

(Boa noite , Amor ) 

 

 

 

 

William Shakespeare 

 

 

 

http://pensador.uol.com.br/autor/william_shakespeare/


~ 20 ~ 

AGRADECIMENTOS 

 

À Deus, por me dar força e determinação para alcançar meus objetivos, saúde durante esta 

trajetória e sabedoria nos momentos difíceis. 

Aos meus pais, Ana Maria Moreira Altoé e Aldir Roberto Altoé que me propiciaram uma 

vida digna onde eu pudesse crescer, acreditando que tudo é possível, desde que sejamos 

honestos, íntegros de caráter e tendo a convicção de que desistir nunca seja uma ação 

contínua em nossas vidas; que sonhar e concretizar os sonhos só dependerão de nossa 

vontade. 

Aos meus irmãos, pelo apoio incondicional e presença constante em minha caminhada. 

À toda minha família e amigos, que compreendeeram minhas ausências em momentos 

importantes.  

Ao meu namorado, Vinícius Barbosa Salles de Azeredo pelo amor e paciência dedicados 

a mim e por sempre acreditar e apoiar meus sonhos, minhas idéias. 

À minha querida orientadora,  Prof
a
. Dr

a
. Cristina Lavoyer Escudeiro pelo apoio e 

dedicação na concretização desse sonho com sua experiência e carinho. 

À minha querida coorientadora, Prof
a
. Dr

a
. Zenith Rosa Silvino pela dedicação, apoio  e 

importante contribuição para a realização deste estudo. 

Aos colegas auxiliares, técnicos de enfermagem e enfermeiros que se dedicaram e 

foram voluntários para a concretização dessa dissertação. 

À Universidade Federal Fluminense e a todos os professores pela oportunidade de 

realizar o Mestrado Profissional em Enfermagem. 

Agradeço, a todos que de forma direta ou indireta contribuíram para o meu crescimento 

pessoal e profissional na realização deste estudo. 

Trabalho patrocinado pelo Conselho Regional de Enfermagem - RJ 



~ 21 ~ 

Créditos:  

Revisão de Português: Carolina Maria de Vilar Moreira Vieira. 

Tradução: Mariana Vargas Altoé 

Vídeo: Vitor Carvalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 22 ~ 

RESUMO 

O trabalho de enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva é caracterizado por situações 

geradoras de riscos a saúde. Para que esse trabalho possa ser executado de forma eficaz, é 

necessário realizar modificações e/ou adaptações no ambiente laboral para que a tarefa seja 

realizada de maneira adequada. Nesse contexto, em busca por melhores condições de 

trabalho surge a ergonomia, a fim de assegurar qualidade de vida e segurança aos 

trabalhadores em relação ao meio laboral. A ergonomia tem como objetivo estudar a 

atividade de trabalho, no sentido de minimizar ou abolir eventuais sobrecargas de caráter 

físico, cognitivo ou organizacional sobre ao indivíduo no desenvolvimento de sua 

atividade, tendo como objetivo o desempenho eficiente deste sistema. O estudo tem como 

objeto as posturas corporais dos trabalhadores de enfermagem no cuidado do paciente em 

Terapia Intensiva e objetiva: descrever as posturas adotadas pelos trabalhadores de 

enfermagem na assistência ao paciente crítico na Unidade de Terapia Intensiva; comparar 

as posturas adotadas pelos trabalhadores de enfermagem nas atividades assistenciais junto 

ao paciente crítico com as posturas adequadas preconizadas na literatura e propor método 

para desenvolvimento de vídeo educativo com as posturas adequadas para os trabalhadores 

de enfermagem no cuidado ao paciente crítico. Trata-se de um estudo de caráter 

exploratório e descritivo com abordagem qualitativa, realizado na Unidade de Terapia 

Intensiva de um hospital especializado privado em Niterói. Os sujeitos foram 20 técnicos/ 

auxiliares de enfermagem. A coleta de dados se deu através da observação de campo não 

participante e entrevista semiestruturada, com análise dos dados através da análise de 

conteúdo. Os resultados apontam que o cenário pesquisado é um ambiente que ainda 

necessita de ajustes para realização do trabalho da enfermagem. Observou-se que o 

trabalhador de enfermagem realiza posturas incorretas como: inclinação e rotação de 

tronco, flexão cervical, extensão, rotação e elevação de ombro, além da flexão do cotovelo. 

 

Descritores: condições de trabalho; ergonomia; enfermagem do trabalho. 
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ABSTRACT 

Nursing work in the Intensive Care Unit is characterized by situations that generate health 

risks. So that this work can be effectively performed, it is necessary to make changes and / 

or adjustments to the work environment for the task to be properly performed. In this 

context, the search for better ergonomics work conditions arises, in order to ensure life 

quality and workers’ safety in relation to the working environment. Ergonomics aims to 

study the work activity, in order to minimize or abolish any physical, cognitive or 

organizational overload on the individual in their activity development, having as its goal 

the efficient performance of this system. The study has as an object the bodily postures of 

nursing on patient care in objective and Intensive Therapy : to describe the adopted 

postures by nursing workers in assisting critical patients in the Intensive Care Unit; 

compare the postures adopted by workers in nursing care activities along the critical 

patient with the correct postures outlined in the literature and propose a method for 

developing an educational video with the adequate posture for nursing staff in the care of 

critically ill patients. This is a study of exploratory and descriptive qualitative approach, 

held at the Intensive Care Unit of a specialized private hospital in Niterói. The subjects 

were 20 technicians / nursing assistants. Data collection occurred through nonparticipating 

field observation and semi structured interviews, with data analysis through content 

analysis. The results indicate that the studied scenario is an environment that still needs 

adjustments to carrying out the work of nursing. It was observed that the nursing worker 

performs incorrect postures such as: inclination and rotation of the trunk, cervical flexion, 

extension, rotation and elevation of the shoulder, besides flexion of the elbow. 

 

Descriptors: work conditions, ergonomics, work nursing. 
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I - Introdução 

1.1 Considerações iniciais 

O trabalho é considerado por muitos estudiosos como uma forma de socialização 

entre os seres humanos. Seu significado propicia criatividade, imaginação, o progresso 

para alguns, porém, para outros, o sofrimento, a insatisfação e a doença
1
. Sob esse enfoque, 

o trabalho pode expôr o homem a riscos provenientes de suas atividades laborais. 

Dentre as diversas atividades exercidas pelos homens, esse estudo direciona-se 

aos serviços de saúde, em especial ao trabalhador de enfermagem, uma vez que é a 

categoria nesses serviços que abrange a maior força de trabalho, portanto, considerada a 

que mais está exposta a riscos provenientes de sua ocupação. 

A realidade das condições de trabalho, somadas à carência de materiais e recursos 

humanos, a carga psicológica como o fato de conviver com a morte, dor e o sofrimento, faz 

com que os trabalhadores de enfermagem em sua profissão mantenham um processo de 

constante adaptação ao seu ambiente de trabalho. 

As condiçoes de trabalho e os riscos ocupacionais podem ser analisados de 

diversas formas, dentre elas, a ergonômica. Para a ergonomia, as condições de trabalho são 

representadas por um conjunto de fatores que podem atuar de forma direta ou indireta na 

qualidade de vida das pessoas
2
. 

A ergonomia tem como definição uma disciplina relacionada à interação entre os 

seres humanos e outros elementos, além da aplicação de teorias, princípios e projetos a fim 

de otimizar o bem estar humano e o desempenho global do sistema
3
.
 
Dessa forma, busca 

apresentar como resultados, projetos com implicações em arranjos físicos, cognitivos e 

organizacionais que participam na manutenção e gestão do trabalho. 

Baseada na preocupação em manter melhores condições de trabalho, a ergonomia 

se tornou fundamental para diminuir as condições inadequadas dos postos de trabalho
a
 

além de assegurar satisfação e segurança aos trabalhadores em relação ao meio laboral, a 

tarefa e ao meio ambiente.  

O interesse em estudar ergonomia adveio desde a graduação em Enfermagem 

durante o estágio extracurricular em uma Unidade de Terapia Intensiva de um hospital 

particular. As situações emergenciais demonstraram a necessidade de atenção à saúde dos 

                                                             
a Posto de trabalho é a configuração física do sistema homem- máquina-ambiente3.  
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trabalhadores deste setor. Esses trabalhadores realizavam ajustes em suas atividades diárias 

e em seus postos de trabalho para melhor exercer sua assistência, gerando situações de não 

conformidade com o previsto em ergonomia, percebendo-se que isto influenciava na 

organização e no processo de trabalho. 

Após a realização desse estágio desenvolveu-se o trabalho de conclusão do curso 

de graduação em Enfermagem direcionado para a temática de Saúde do Trabalhador. Esse 

trabalho teve como objeto de estudo a influência da Síndrome de Burnout nos profissionais 

de enfermagem. Com a conclusão desta pesquisa, constatou-se a necessidade e a 

importância de atentar para a saúde dos trabalhadores de enfermagem que trabalham em 

situações emergenciais devido ao alto nível de estresse e algumas condições de trabalho 

inadequadas.  

 

1.2 Problemática e Relevância do estudo 

 

Desde 2009, ao iniciar a vida profissional como enfermeira plantonista diurna em 

Unidade de Terapia Intensiva, observou-se que os trabalhadores de enfermagem 

necessitavam de um olhar especial em relação aos cuidados com a sua saúde. Dessa forma, 

passou-se a notar as repercussões causadas pelos esforços realizados pelos trabalhadores de 

enfermagem durante a assistência ao paciente crítico. Em 2010, com a especialização em 

Enfermagem do Trabalho, foram adquiridos meios para aprofundar os estudos nesta área. 

Já em 2011, com a especialização em Ergonomia, observou-se que apesar dos avanços na 

área ergonômica representarem conhecimentos necessários a saúde do trabalhador, não se 

verificava muitos estudos na área de enfermagem do trabalho. 

Dessa forma, vem-se observando as condições ergonômicas desfavoráveis para a 

realização da assistência de enfermagem. Nos últimos anos, estudos demonstram que se 

tornou constante o aparecimento de atestados médicos e licenças relacionados a lesões 

musculoesqueléticas
b
 em trabalhadores de enfermagem deste setor. 

Os esforços enfrentados pelos trabalhadores de enfermagem em Unidade de 

Terapia Intensiva e a trajetória profissional da autora constituíram o motivo para a 

realização da dessa dissertação de mestrado. 

                                                             
b O sistema musculoesquelético é composto por articulações, músculos e ossos4. 
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Corroboraram ainda, para a realização da presente pesquisa, elevados índices de 

absenteísmo e turnover
c
 observados em estudos nas últimas décadas, envolvendo 

principalmente os trabalhadores de enfermagem hospitalar demostrando a existência de 

condições ergonômicas inadequadas a que são expostos esses profissionais.  

Ainda sobre a relevância do estudo, estatísticas atuais revelam dados alarmantes, 

entre eles: quatro milhões de brasileiros são submetidos a tratamento em razão de dores 

provocadas pela postura incorreta no trabalho; 60% dos pacientes que procuram 

asssistência nos centros de dor têm dor musculoesquelética; 50% dos brasileiros procuram 

consultórios por dor crônica; as afecções do aparelho locomotor são as causas mais 

frequentes de dor crônica; 50 a 60% dos pacientes tornam-se incapacitados; 80% dos 

brasileiros desenvolverão dor nas costas em algum momento da vida e 40% da população 

brasileira apresenta alguma dor musculoesquelética por mais de uma semana em algum 

estágio da vida
4
. 

Um autor de destaque em estudos na área de ergonomia cita que os problemas 

musculoesqueléticos estão inseridos entre as principais doenças que acometem os 

profissionais de enfermagem
6
.  

Verifica-se ainda, a existência de hiato nas publicações no que diz respeito as 

posturas adotadas pelos trabalhadores de enfermagem no cuidado ao paciente crítico, 

ficando esta, segundo estudos realizados, mais restritas às questões industriais. 

A inexistência da intervenção ergonômica, ou quando esta é realizada 

tardiamente, pode levar o trabalhador de enfermagem a apresentar lesões 

musculoesqueléticas determinadas por posturas e movimentações inadequadas
7
. 

A finalidade do presente estudo é a de aprofundar as questões sobre as posturas 

corporais dos trabalhadores no cuidado ao paciente crítico.  

Faz-se relevante citar que neste mesmo cenário a autora realizou o estágio 

extracurricular na graduação, além de ser o local onde desenvolve atualmente suas 

atividades profissionais, o que gerou os questionamentos que impulsionaram a realização 

desta pesquisa. 

A partir dessa vivência profissional e percepção acerca da importância da saúde 

do trabalhador, delimitou-se como objeto de estudo, as posturas corporais dos 

trabalhadores de enfermagem no cuidado do paciente em Terapia Intensiva. 

                                                             
c Turnover significa rotatividade de pessoal5. 



~ 30 ~ 

1.3 Questões norteadoras e Objetivos do estudo 

 

Com a finalidade de nortear o desenvolvimento do objeto de estudo, foram traçadas 

as seguintes questões norteadoras: 

a) Quais as posturas adotadas pelos trabalhadores de enfermagem na assistência ao 

paciente crítico na Unidade de Terapia Intensiva? 

b) Que fatores presentes no ambiente de trabalho favorecem a adoção de posturas 

incorretas pelos profissionais de enfermagem na assistência ao paciente crítico na 

Unidade de Terapia Intensiva? 

c) Quais as posturas adequadas para a/na assistência de enfermagem ao paciente crítico 

na Unidade de Terapia Intensiva? 

Objetivo geral:  

Discutir os fatores que levam os trabalhadores de enfermagem a adotarem 

determinadas posturas ao desenvolverem atividades assistenciais junto ao paciente crítico, 

estabelecendo sua articulação com as condições laborais em Terapia Intensiva, com 

enfoque na saúde desses trabalhadores.  

Objetivos específicos: 

- Descrever as posturas adotadas pelos trabalhadores de enfermagem na assistência ao 

paciente crítico na Unidade de Terapia Intensiva. 

- Comparar as posturas adotadas pelos trabalhadores de enfermagem nas atividades 

assistenciais junto ao paciente crítico com as posturas corretas preconizadas na literatura. 

- Propor método para desenvolvimento de vídeo educativo com as posturas adequadas para 

os trabalhadores de enfermagem no cuidado ao paciente crítico.  

1.4 Contribuições do estudo 

Com essa pesquisa, pretende-se beneficiar o profissional de enfermagem com a 

adoção de posturas adequadas no cuidado ao paciente de alta complexidade a fim de 

prevenir/ minimizar os riscos a sua saúde.   
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O estudo contribuirá para o ensino, uma vez que despertará nos graduandos o 

interesse por estudos que são pouco trabalhados durante a graduação, como é o caso da 

ergonomia.  Permitirá ainda, a formação de profissionais mais críticos e reflexivos em sua 

prática profissional com as condições de trabalho oferecidas. 

A introdução da Ergonomia no cenário de Terapia Intensiva se faz primordial para 

uma melhor prática profissional, uma vez que retrata o investimento da instituição na 

prevenção de agravos a saúde dos trabalhadores a fim de minimizar o absenteísmo e o 

turnover por doenças relacionadas ao trabalho trazendo como diferencial uma melhor 

compreensão dos riscos ocupacionais e recomendações para minimizá-los. 

Esta pesquisa busca atuar na prevenção e na resolução de situações em não 

conformidade com o que é proposto em saúde e segurança do trabalhador relacionado à 

Ergonomia. Em uma perspectiva mais ampla, esta pesquisa se faz relevante por propor 

melhorias que possam diminuir os gastos da empresa referentes à rotatividade dos 

funcionários, cobertura de faltas e dias perdidos, além de promover qualidade nas 

condições de trabalho e na saúde do trabalhador. 

A criação do vídeo educativo contribuirá para a orientação de posturas mais 

adequadas ao trabalho a fim de minimizar os agravos causados por esforços repetitivos em 

Terapia Intensiva no cuidado ao paciente crítico. 
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II – Bases conceituais  

 

2.1 O  trabalho em saúde e a saúde do trabalhador 

 

Para muitos autores, o trabalho tem sua origem com o primeiro ser humano, 

entretanto, somente em 1700 com a publicação do livro “Morbis Artificum Diatriba” de 

Bernardini Ramazzini que os estudos sobre o trabalho ganharam importância. Essa obra 

relatava inúmeras doenças relacionadas a 50 profissões diversas
8
. 

Os problemas que surgiam em relação ao trabalho começaram a ser estudados no 

Brasil a partir da década de 40. Nessa época, surgiu a Associação de Prevenção de 

Acidentes do Trabalho. A Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), a criação da 

Organização Mundial de Saúde (OMS), a criação do Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS), o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), hoje, o Instituto 

Nacional de Seguridade Social (INSS) foram grandes passos na conquista da Saúde do 

Trabalhador em nosso país
8
. 

Alguns documentos, como a declaração da Alma Ata
d
 e a estratégia de Saúde para 

Todos no ano 2000
e
, enfatizavam a necessidade de prevenção e promoção da saúde e 

segurança do trabalho através do controle dos riscos existentes no ambiente laboral
8
. 

Ocorre na Inglaterra entre os anos de 1760-1830 a Revolução Industrial, marco 

inicial da industrialização moderna e da história da humanidade. Após esse marco, em 

1833 surge uma lei que regulava as jornadas de trabalho em torno de 16 horas por dia, a 

partir desse fato, as condições de trabalho nas fábricas começaram a melhorar
8
. 

Nessa época, apesar de surgir uma preocupação inicial com os trabalhadores, os 

acidentes de trabalho eram em grande número devido a presença de riscos, condições de 

trabalho inadequadas e excesso de horas trabalhadas. 

Esses aspectos foram fundamentais para que ocorresse um maior controle dos 

riscos existentes nos ambientes de trabalho a fim de prevenir os acidentes relacionados ao 

meio laboral. 

                                                             
d I Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde. Alma-Ata, Cazaquistão antiga URSS, 6-12 

de setembro de 1978. Pacto assinado entre 134 países. 
e Meta traçada entre os 134 países membros da Conferência de Alma-Ata para atingir o maior nível de saúde 

possível até o ano 2000, através da Atenção Primária à Saúde. 
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Segundo a legislação vigente, acidente de trabalho é definido como sendo aquele 

que ocorre pelo exercício do trabalho, a serviço da empresa, provocando lesão corporal, 

perturbação funcional, ou doença que cause a morte, perda ou redução, permanente ou 

temporária da capacidade para o trabalho
9
. 

Os números de acidentes relacionados ao trabalho eram alarmantes e existia a 

necessidade de um profissional enfermeiro(a) especializado(a) para atuar nas instituições 

com objetivo de prevenir esses acidentes. 

Em 1802, a Inglaterra criou a primeira lei de proteção aos trabalhadores, a lei 

“Saúde e Moral dos Aprendizes” que estabelecia 12 horas de trabalho por dia, proibia o 

trabalho noturno, obrigava os empregadores a lavar as fábricas e tornava a ventilação 

obrigatória. 

No Brasil, no fim do século XIX, o interesse das empresas era somente o lucro, 

portanto, começaram a contratar médicos para avaliar o estado físico dos trabalhadores, 

pois quanto mais saudáveis, maior era o rendimento no trabalho. 

Em 1972, surge o Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina 

do Trabalho (SESMT), onde as empresas celetistas foram obrigadas a contratar 

profissionais de saúde para fazer parte deste serviço, incluindo o enfermeiro do trabalho. 

Os cuidados de enfermagem profissionalizados tiveram sua origem na Inglaterra, 

no século XIX. Nessa época, a enfermagem do trabalho era entendida como um simples 

serviço de pronto-socorro
8
. 

A profissão de enfermagem do trabalho nessa época era conhecida como 

enfermagem laboral, onde o enfermeiro realizava visitas domiciliares aos trabalhadores 

doentes e seus familiares
10

. 

Atualmente, a enfermagem do trabalho possui um vasto campo de atuação, 

prestando assistência de enfermagem aos trabalhadores visando o bem estar físico e 

mental, exercendo funções administrativas, educativas e de pesquisa. 

A função assistencial da enfermagem do trabalho pode ser considerada como um 

conjunto de medidas que tem como objetivo atender às necessidades de promoção, 

proteção e recuperação da saúde do trabalhador
11

. 

Os estudos que enfocam a relação saúde e trabalho de enfermagem nas 

instituições de saúde começaram a ser realizados na década de 70 e foram incrementados a 

partir da década de 80. Observa-se que a maior parte destes trabalhos fundamentava-se na 
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corrente filosófica do positivismo. Somente a partir da década de 90 são implementados 

estudos utilizando o materialismo histórico dialético
12

. 

Em relação aos trabalhadores, deve-se considerar os diversos riscos ambientais e 

organizacionais aos quais estão expostos, em função de sua inserção nos processos de 

trabalho. Assim, as ações de saúde do trabalhador devem ser incluídas nos serviços de 

saúde tanto públicos quanto privados. 

Nesse contexto, o termo saúde do trabalhador refere-se a um campo do saber que 

visa compreender as relações entre trabalho e processo saúde/doença. Nesta acepção, 

considera a saúde e a doença como processos dinâmicos, estreitamente articulados com os 

modos de desenvolvimento produtivo da humanidade em determinado momento histórico. 

Parte do princípio de que a forma de inserção dos indivíduos nos espaços de trabalho, 

contribuem decisivamente para formas especificas de adoecer e morrer
13

. 

 

2.2 Ergonomia: conceitos, história e aplicações 

A história da ergonomia teve início com a II Guerra Mundial, onde o impulso 

acelerado das mudanças tecnológicas colocou o homem em situações de pressão ambiental, 

física e psicológica. Nessa época, exacerbaram-se as incompatibilidades entre o humano e 

o tecnológico, uma vez que os equipamentos exigiam decisões rápidas e inúmeras 

informações. A complexidade destas informações e a tomada rápida de decisões envolviam 

a possibilidade da ocorrência de riscos fatais
14

. 

Dentre as mudanças tecnológicas que ocorreram nessa época, destaca-se o 

aparecimento de aviões cada vez mais velozes, radares para detectar aviões inimigos, 

submarinos e sonares. 

Apesar deste marco, existem relatos que desde as antigas civilizações o homem já 

buscava aperfeiçoar suas ferramentas para adequar a pega às características da mão 

humana.  

Em 1920, Elton Mayo, da empresa Western Eletric de Hawthorne nos Estados 

Unidos, realizou uma experiência que avaliou a influência dos níveis de iluminamento 

sobre a produtividade em trabalhadores. Com essa pesquisa, pode observar que quanto 

maior o nível de iluminamento, maior era a produção. Na segunda fase, a iluminação foi 

reduzida e a produtividade continuou a subir. Essa experiência ficou conhecida como 
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efeito Hawthorne e demonstrou que nesse caso, o aumento da produção não era justificado 

apenas pelos fatores físicos. O ambiente social e os relacionamentos entre os trabalhadores 

foram tão importantes quanto o ambiente físico e aumento salarial
3
. 

Em 1949, a ergonomia foi utilizada pela primeira vez como campo do saber 

específico pelo psicólogo inglês K.F. Hywell Muffel, quando pesquisadores da área de 

psicologia, fisiologia e engenharia resolveram formar uma sociedade para estudar os seres 

humanos em seu ambiente de trabalho. Essa sociedade ficou conhecida como Ergonomic 

Research Society
14

.  

Já em 1950, esse mesmo grupo de pesquisadores propôs o neologismo ergonomia, 

que era formado pelos termos “ergon” que significa trabalho e “nomos”, que significa 

regras, leis naturais
3
.  

Nos Estados Unidos foi criada, em 1957, a Human Factors Society, considerada a 

segunda associação científica da ergonomia. A terceira associação surgiu na Alemanha, em 

1958. A Associação Internacional de Ergonomia foi fundada em 1961 e agrega, hoje, as 

associações de diversos países
3
. 

A partir de 1980, a ergonomia teve papel importante na renovação produzida pela 

informática, pois a informatização dos postos de trabalho gerou mudanças nos hábitos e 

nos processos operatórios
14

.  

Diversas associações de ergonomia apresentam suas próprias definições, porém, a 

mais antiga é a da Ergonomics Society da Inglaterra que define ergonomia como o estudo 

do relacionamento entre o homem e seu trabalho, equipamento, ambiente e 

particularmente, a aplicação dos conhecimentos de anatomia, fisiologia e psicologia na 

solução dos problemas que surgem desse relacionamento
15

. 

No Brasil, a Associação Brasileira de Ergonomia (Abergo) fundada em 1983, 

define ergonomia como o estudo das interações das pessoas com a tecnologia, a 

organização e o ambiente, objetivando intervenções e projetos que visem melhorar, de 

forma integrada e não dissociada, a segurança, o conforto, o bem-estar e a eficácia das 

atividades humanas
16

. 

Para Iida, referência nos estudos ergonômicos, a ergonomia é o estudo da 

adaptação do trabalho ao homem
3:24

.
 

A ergonomia pode ser divivida quanto aos domínios de especialização em: física, 

cognitiva e organizacional. Na ergonomia física, procura-se abordar as posturas no 
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trabalho, o manuseio de materiais, os movimentos repetitivos, os distúrbios musculo-

esqueléticos relacionados ao trabalho, segurança e saúde do trabalhador. Já na ergonomia 

cognitiva busca-se os processos mentais, como a carga mental, a tomada de decisão, o 

estresse e o treinamento. Por fim, a ergonomia organizacional, que apresenta como 

relevante a comunicação, os projetos de trabalho, o trabalho cooperativo, a cultura 

organizacional e gestão de qualidade
3
.  

Quanto à ocasião em que é feita, a ergonomia pode ser classificada em concepção, 

correção, conscientização e participação. A ergonomia de concepção é realizada ainda no 

projeto do produto, baseada em situações hipotéticas. A ergonomia de correção aplica-se 

em condições reais que refletem fadiga, estresse, doenças do trabalho. Essa prática não é 

muito satisfatória devido ao alto custo para sua realização, uma vez que a solução está em 

substituir máquinas e materiais. Já a ergonomia de conscientização, capacita os 

trabalhadores para a correção e identificação dos problemas através da informação, e a 

ergonomia de participação procura envolver o trabalhador na solução de problemas 

ergonômicos
3
. 

A ergonomia estuda os fatores que influenciam na produção e objetiva reduzir as 

suas consequências sobre o trabalhador diminuindo a fadiga, o estresse, os erros e 

acidentes a fim de proporcionar segurança, satisfação e saúde a esses trabalhadores
3
. 

Nos dias de hoje, a ergonomia tem papel fundamental na prevenção de acidentes e 

doenças relacionadas ao trabalho. O advento da ergonomia foi fundamental para 

estabelecer parâmetros para a adaptação das condições de trabalho às características 

psicofisiológicas dos trabalhadores, oferecendo conforto, segurança e qualidade de vida no 

trabalho
17

.  

Atualmente, a ergonomia é considerada mundialmente como um recurso 

importante para realizar melhorias nos ambientes de trabalho por meios preventivos. Tais 

melhorias podem ser visualizadas pelo adequado planejamento na disposição de materiais, 

organização de mobiliários, iluminação adequada, controle nas condições de ruido e 

estruturação das atividades ou modificações naquelas já existentes. 

Esse estudo trata da ergonomia no domínio de especialização física, a fim de 

capacitar trabalhadores para a correção e identificação dos problemas através da 

informação.  
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A ergonomia física está relacionada com as características da anatomia humana, 

antropometria, fisiologia e biomecânica em sua relação a atividade física. Os tópicos 

relevantes incluem o estudo da postura no trabalho, manuseio de materiais, movimentos 

repetitivos, distúrbios músculo-esqueleticos relacionados ao trabalho, projeto de posto de 

trabalho, segurança e saúde
3
. 

2.2.1  A Postura corporal   

O ambiente hospitalar e a equipe de enfermagem vêm sendo constantemente 

estudados por muitos pesquisadores devido aos riscos que esse ambiente oferece. 

Dessa forma, os estudos ergonômicos estão sendo realizados para analisar as 

posturas adotadas na execução do trabalho de enfermagem buscando a adequação das 

atividades exercidas por esses profissionais. 

Vale ressaltar que muitos problemas existentes no desenvolver das atividades de 

enfermagem estão diretamente relacionados à ausência de intervenções ergonômicas no 

ambiente de trabalho
 18

. 

Em alguns estudos, confirma-se que durante a realização do trabalho de 

enfermagem, o peso levantado pelos mesmos é igual ou excedem as recomendações 

preconizadas em ergonomia
7
.  

Os movimentos repetitivos executados por esses profissionais, bem como posturas 

inadequadas e consecutivas por tempo prolongado podem levar a dores e também a 

doenças crônicas, como a tendinite. 

Segundo Knoplich, pressões não muito intensas sobre o disco intervertebral, 

porém repetitivas, podem acelerar a degeneração do mesmo, com perdas das propriedades 

de amortecimento causando dores e lesões
19

.  

Os problemas de coluna podem ser dolorosos e reduzir a mobilidade e vitalidade 

de uma pessoa. Eles geralmente acarretam em ausência no trabalho e hoje estão entre as 

causas mais importantes de invalidez prematura
20:103

. 

Durante a jornada de trabalho, os trabalhadores de enfermagem podem adotar 

ínumeras posturas inadequadas, muitas vezes, pelo próprio desconhecimento da 

ergonomia. A adoção dessas posturas inadequadas pode ser justificada pelas condições de 

trabalho desses profissionais, uma vez que essa atividade requer esforço físico repetitivo 

como, por exemplo, a movimentação de pacientes acamados. Essa movimentação exige um 
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importante esforço dos trabalhadores de enfermagem, para isso, faz-se necessário uma 

adequada utilização da mecânica corporal.  

Para a Organização Mundial de Saúde, a prevenção de lesões do sistema músculo-

esquelético deve ser realizada mediante o melhoramento do ambiente, instrumentos, 

equipamentos e métodos de trabalho. Esta organização ressalta ainda que a prevenção 

destas lesões constitui o maior desafio para a ergonomia
21

.  

Dentre as principais queixas citadas pelos trabalhadores de enfermagem, a que 

tem maiores destaques são as cervicodorsolombalgias
22

.  

Essas dores são predispostas pela adoção de posturas inadequadas durante a 

realização de sua rotina de trabalho. Dentre os fatores responsáveis pelas dores, tem-se: 

espaço físico inadequado, equipamentos sucateados devido à ausência de manutenção e 

recursos humanos insuficientes.  

Os trabalhadores de enfermagem ao adotarem posturas inadequadas por muito 

tempo favorecem o agravamento de problemas como as cervicodorsolombalgias
23

.  

A má postura é considerada como sendo aquela na qual existe uma falha de 

relacionamento das partes do corpo induzindo a um aumento de agressão as estruturas de 

suporte. O resultado é um equilíbrio menos eficiente do corpo sobre suas bases
23

. 

Com relação a postura corporal, foi criada pelo Ministério do Trabalho e Emprego 

a Nota Técnica 060/2001 que tem por objetivo a orientação de empregadores, auditores 

fiscais do trabalho, profissionais ligados à área e outros interessados na indicação da 

melhor postura a ser adotada na concepção dos postos de trabalho
24

.  

A postura mais adequada ao trabalhador é aquela que ele escolhe livremente e que 

pode ser variada ao longo do tempo. A concepção dos postos de trabalho, portanto, deve 

favorecer a variação da postura, principalmente a alternância entre a postura sentada e em 

pé
24

.  

Grande parte das agressões à coluna vertebral estão relacionadas a inadequação de 

mobiliários e equipamentos utilizados nas atividades cotidianas de Enfermagem, além da 

adoção de má postura corporal adotada pelos trabalhadores
25

. 

Faz-se necessário ressaltar que os trabalhadores de enfermagem, provavelmente 

carregam quantidades excessivas tanto no transporte e movimentação de pacientes, como 

mobilizando equipamentos e materiais, dentre eles: monitores, respiradores, caixas com 

frascos de soro e o próprio leito do paciente
7
. 
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A ergonomia, na prevenção de doenças posturais, gera aumento significativo da 

qualidade de vida do trabalhador dentro e fora do ambiente organizacional. Quando se 

encaram os desafios existentes na forma de realizar o trabalho, buscando e corrigindo as 

situações causadoras de afastamento, de dor, de desconforto, de dificuldade e de fadiga 

excessiva, melhoramos enormemente a qualidade de vida dos trabalhadores, pois: elimina-

se a dor ou desconforto na realização do trabalho; o trabalhador deixa seu trabalho sem 

fadiga excessiva, podendo ser cidadão nas horas que está fora da empresa; garante-se uma 

boa mobilidade e um bom estado de saúde para as atividades de vida cotidianas e 

previnem-se os tratamentos médicos e a dependência de medicamentos, próprios dos 

transtornos músculo-esqueléticos crônicos e dos distúrbios mentais.  

2.2.2 Ergonomia em ambiente hospitalar 

Em busca realizada na literatura, observou-se que a introdução da ergonomia em 

hospitais passa a ter importante destaque a partir da década de 80, tonando-se uma 

ferramenta indispensável na melhoria da saúde dos profissionais e na qualidade do serviço 

prestado por eles.  

Os últimos estudos realizados demonstram que a abordagem ergonômica pode 

contribuir para evitar ou eliminar os problemas que são adquiridos pela evolução técnico-

científica dentro do ambiente hospitalar.  

Nos últimos vinte anos, encontra-se um elevado número de pesquisas científicas 

com abordagem ergonômica, ficando claro o interesse de pesquisadores em conhecer o 

ambiente de trabalho e os trabalhadores. A prática da ergonomia em hospitais de acordo 

com estes estudos vem sendo uma estratégia fundamental na redução de agravos à saúde 

dos trabalhadores, principalmente aos relacionados ao sistema músculoesquelético. 

Na profissão de enfermagem, é notável a necessidade de uma abordagem 

ergonômica do posto de trabalho. Muitas vezes, esses profissionais durante a sua jornada 

de trabalho, executam tarefas repetitivas que podem lesar seu sistema musculoesquelético. 

Essas tarefas vão desde o simples fato de pendurar um soro em uma altura elevada ao 

transporte e movimentação de pacientes acamados. 

Essas tarefas repetitivas remetem ao trabalho muscular estático e o ao dinâmico, 

que quando realizados de forma excessiva e repetitiva por um longo tempo, podem gerar 

dores com início leve e posteriormente mais intensas, não só nos músculos, mas também 
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nos tendões e em outros tecidos. Estes problemas são chamados de distúrbios 

musculoesqueléticos
20

. 

Ainda em relação aos distúrbios musculoesqueléticos, as dores dos trabalhadores 

de enfermagem são causadas principalmente pelo manuseio de cargas pesadas e por 

posturas inadequadas
3
.  

As dores podem levar a ausência ao trabalho, além de reduzir a mobilidade do 

trabalhador e estão entre as causas mais importantes de invalidez prematura
20

.  

Um estudo realizado na Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais analisou 

atendimentos realizados aos trabalhadores em 23 instituições de saúde. Com os resultados, 

o estudo demonstrou que dos 6.070 atendimentos realizados, 718 apresentavam 

diagnósticos de problemas relacionados ao sistema osteomuscular
26

. 

Com objetivo de reduzir o adoecimento dos trabalhadores de enfermagem, outro 

estudo foi realizado no âmbito hospitalar e avaliou os riscos ergonômicos ósteo- 

mioesqueléticos ao qual está exposta a equipe de enfermagem. Esse estudo evidenciou que 

dentre os riscos estudados, a organização do trabalho, os fatores relacionados ao ambiente 

e a sobrecarga nos segmentos corporais, foram as principais causas de afastamentos, 

licenças e aposentadorias por invalidez nos trabalhadores de enfermagem
27

.  

Ainda nesse contexto, outra pesquisa realizada analisou o relato de fatores 

associados ao absenteísmo por doença em 1.509 trabalhadores de três hospitais públicos no 

Rio de Janeiro. A frequência de absenteísmo por doença foi 20,3% por alguns dias de 

afastamento e 16,6% por muitos dias. Os trabalhadores que relataram mais de um emprego, 

doenças músculoesqueléticas e avaliaram sua saúde como ruim ou regular, têm segundo o 

estudo, chances mais elevadas de absenteísmo
28

. 

Diante das condições ergonômicas encontradas nas instituições hospitalares, outro 

estudo realizado em um hospital universitário público no interior do Rio Grande do Sul 

pesquisou 491 trabalhadores de enfermagem. Entre os participantes, 96,3% referiam sentir 

dor em alguma região do corpo no último ano, 73,1% nos últimos sete dias e 65,8% 

relataram dificuldades em realizar as atividades diárias
29

. 

De um modo geral, as publicações direcionam para a importância das condições 

ergonômicas como ferramenta fundamental na prevenção de agravos à saude dos 

trabalhadores de enfermagem. 
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Os estudos em ergonomia têm evidenciado as lesões músculoesqueléticas mais 

frequentes na enfermagem, como consequência das más condições de trabalho
30

.  

Ainda sobre os estudos em ergonomia na área de enfermagem, a Unidade de 

Terapia Intensiva merece atenção devido à complexidade das ações, tarefas repetitivas, 

mobiliário inadequado e planta física restrita. 

Logo, os cuidados de enfermagem ao paciente crítico vão desde a higiene no leito 

à monitorização de eliminações, realização de balanço hídrico, administração de 

medicações, dentre outros. 

Contudo, para que o trabalho seja realizado de forma adequada, faz-se necessário 

requisitos básicos como uma boa iluminação, mobiliários adequados e organização no 

trabalho. 

2.3 A Organização do Trabalho da Equipe de Enfermagem  

A organização do trabalho está baseada nas relações entre pacientes e 

trabalhadores, cada um com os seus saberes, desejos e interesses.  

Dejours define organização do trabalho como: a divisão do trabalho, o conteúdo 

da tarefa (na medida em que ele dela deriva), o sistema hierárquico, as modalidades de 

comando, as relações de poder e as questões de responsabilidades
31

.  

Dessa forma, para ser realizado, o produto do trabalho passa por vários processos 

de trabalho e por vários trabalhadores, sendo a organização do trabalho responsável pela 

divisão dos trabalhadores em postos diferentes de trabalho para executar a tarefa
32

. 

Sendo assim, dentro da organização do trabalho da enfermagem nos hospitais, 

podemos encontrar alguns fatores que afetam a execução das atividades desses 

trabalhadores, dentre eles: a fragmentação do trabalho, a imprevisibilidade e a sobrecarga 

de trabalho. 

Desde a última metade do século passado, é notável a discussão sobre o futuro do 

trabalho na sociedade, assim como da organização do trabalho, segundo o modelo 

hegemônico taylorista-fordista, amplamente difundido, tanto na área industrial, quanto na 

produção de serviços. 

O modelo taylorista-fordista é caracterizado por um modo de produção 

fundamentado no parcelamento da tarefa, na especialização e individualização do 

trabalhador, separação das funções de controle e execução do trabalho
33

.  
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Com o passar do tempo, o setor da saúde sofreu forte influência deste modo de 

organização do trabalho. Este, na saúde, se tornou fragmentado com consequências nocivas 

para o trabalhador. Essas consequências são visíveis na organização do trabalho da 

enfermagem, especialmente, nas instituições hospitalares, em que atuam enfermeiros, 

técnicos e auxiliares de enfermagem
34

.  

A equipe de enfermagem no Brasil é composta por profissionais com diferentes 

níveis de formação e com atribuições diferenciadas baseadas na Lei do Exercício 

Profissional, o que potencializa a fragmentação do cuidado. Esse modo de produzir 

cuidado de enfermagem de maneira fragmentada tem demonstrado ser insuficiente para 

atender as demandas dos pacientes. Nas últimas décadas, surgiram experiências de 

organização do trabalho com vistas a assistência integral
35

.  

O modelo de cuidados integrais é colocado na literatura como uma alternativa ao 

modelo fragmentado
34

.
 

Nesta forma de organização do trabalho, um trabalhador de 

enfermagem realiza todos os cuidados de sua competência profissional para um sujeito, ou 

grupo de sujeitos hospitalizados em seu turno de trabalho. 

Na literatura existe um hiato de estudos que apontem para inovações na 

organização do trabalho da enfermagem, com objetivo de construir uma prática que 

estimule a visão do ser humano integral.  

Muitos pesquisadores acreditam que podem acontecer mudanças quando existe 

uma discussão crítica e reflexiva entre os integrantes da equipe de enfermagem, sobre as 

questões vivenciadas no cotidiano. O modo de organização do trabalho pode contribuir 

para estimular a criatividade e a satisfação do trabalhador de enfermagem com o seu 

trabalho. Dessa forma, obteremos resultados positivos para a qualidade do cuidado 

prestado ao sujeito hospitalizado. 

 

2.3.1 Dimensionamento de pessoal 

 

O quantitativo de pessoas, que constituem o “pessoal de enfermagem”, é outro 

elemento organizador do trabalho de enfermagem.  Os trabalhadores de enfermagem são 

distribuídos de acordo com a necessidade dos setores e serviços constituindo as equipes de 

enfermagem. Esses quantitativos, quase sempre ficam defasados quanto ao suprimento de 

funcionários para cobrir férias, licenças e necessidades de demandas dos serviços de 
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enfermagem, é muito comum que o serviço de atendimento cresça, sem que haja um 

acompanhamento do quantitativo de recursos humanos para o serviço de enfermagem. 

Para a distribuição adequada do pessoal de enfermagem, o Conselho Federal de 

Enfermagem (COFEN) elaborou a Resolução COFEN – 293/2004, que fixa e estabelece 

parâmetros para o dimensionamento do quadro de profissionais de enfermagem nas 

unidades assistenciais das instituições de saúde com objetivo de garantir a segurança e a 

qualidade da assistência ao cliente quanto às necessidades físicas, psicossomáticas, 

terapêuticas, ambientais e de reabilitação
36

.  

Essa resolução utiliza o Sistema de Classificação de Pacientes (SCP), as horas de 

assistência de enfermagem, os turnos e a proporção de funcionários para estabelecer o 

referencial mínimo para o quadro de profissionais de enfermagem para cada 24 horas em 

cada unidade de internação. 

Em seu artigo 4
o
, para a realização do cálculo de profissionais, devem ser 

consideradas como horas de enfermagem, por leito, nas 24 horas
36

:  

- 3,8 horas de enfermagem, por cliente, na assistência mínima ou autocuidado; 

- 5,6 horas de enfermagem, por cliente, na assistência intermediária; 

- 9,4 horas de enfermagem, por cliente, na assistência semi-intensiva; 

- 17,9 horas de enfermagem, por cliente, na assistência intensiva; 

Ainda sobre o dimensionamento de pessoal, o artigo 5º desta resolução, define 

que o percentual do total de profissionais de enfermagem deve obedecer as seguintes 

proporções
36

:  

- Para a assistência mínima e intermediária: de 33 a 37% são enfermeiros 

 ( mínimo de seis) e os demais, auxiliares e/ ou técnicos de enfermagem; 

- Para a assistência semi- intensiva: de 42 a 46% são enfermeiros e os demais, 

técnicos e auxiliares de enfermagem; 

- Para a assistência intensiva: de 52 a 56% são enfermeiros e os demais, técnicos 

de enfermagem. 

No cenário do estudo, não foi observado o quantitativo adequado de trabalhadores 

de enfermagem de acordo com a resolução supracitada, uma vez que foi contabilizado por 

cada plantão de 12 horas, um enfermeiro e cinco técnicos/auxiliares de enfermagem.  
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O dimensionamento correto do posto de trabalho é uma etapa de extrema 

importância sendo que, esse mesmo autor também afirmou que o subdimensionamento de 

espaços restringe os movimentos, sendo portanto, prejudicial
3
.  

A distribuição de pessoal de enfermagem para a efetivação da assistência de 

enfermagem é uma atividade complexa que despende tempo e requer, da parte de quem a 

faz, conhecimentos relativos às necessidades da clientela, a dinâmica da unidade, as 

características da equipe de enfermagem e ás leis trabalhistas
37:107

. 

2.4 A Unidade de Terapia Intensiva 

Em nosso país, a instituição hospitalar é integrada ao setor terciário da economia e 

apresenta grau de risco três, devido a presença de operações insalubres como a presença de 

agentes biológicos responsáveis pelas infecções causadas por vírus, fungos e bactérias
2

.  

Um estudo realizado em 1998 revelou que o ambiente hospitalar apresenta riscos 

físicos, químicos, psicossociais e ergonômicos, devido a isso, as condições de trabalho e os 

riscos ocupacionais devem ser analisados uma vez que atuam diretamente na qualidade de 

vida dos profissionais e nos resultados do trabalho
2
.  

Hoje, os hospitais se constituem de espaços, dependendo da maneira pela qual 

eles estão dispostos podem influenciar a qualidade de vida e satisfação dos trabalhadores, o 

que pode implicar diretamente na assistência prestada ao paciente
38

.  

A criação das Unidades de Terapia Intensiva exigiu a modificação da estrutura de 

diversos hospitais. Para o seu funcionamento, necessita do trabalho de uma equipe 

multiprofissional, onde seus objetivos são a criação de normas e protocolos para o bom 

funcionamento da unidade. 

Muitos autores em enfermagem e em áreas da saúde tem estudado o setor de 

Terapia Intensiva nos hospitais devido à necessidade de melhorias na assistência do cliente 

grave, concentrando, no mesmo estudo, a preocupação com a saúde dos trabalhadores 

desta unidade. Isso se deve ao fato de que o profissional de terapia intensiva precisa se 

preocupar com as necessidades do cliente, e, além disso, de toda a tecnologia ao seu redor. 

O objetivo dos serviços de Terapia Intensiva é prestar atendimento aos pacientes 

graves que necessitam de assistência ininterrupta utilizando equipamentos especializados
39

. 

Portanto, os cuidados de enfermagem nas Unidades de Terapia Intensiva devem 

ser realizados por profissionais treinados e especializados
40

..
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O diferencial dos trabalhadores de enfermagem que exercem suas atividades em 

Terapia Intensiva está relacionado com a necessidade de lidar com momentos críticos e 

decisivos, com agilidade e atenção, além do fato de conviver coma morte, o que 

geralmente ocorre em menor intensidade em outros setores. 

O ambiente de Terapia Intensiva é representado por diversos fatores próprios, 

como ruídos, odores específicos, iluminação artificial e temperatura mantida por ar 

condicionado
38

.  

Um dos fatores a serem observados em Terapia Intensiva são as condições de 

trabalho. O regime de plantão contribui para que o trabalhador de enfermagem busque 

duplos empregos e jornadas de trabalho, uma vez que os baixos salários oferecidos 

contribuem para tal execução. Somado a esta sobrecarga de trabalho, existe uma tendência 

ao aparecimento de agravos à saúde deste profissional tanto no aspecto físico quanto no 

emocional. 

A escolha do cenário de Terapia Intensiva pode ser justificada pelo sistema 

Therapeutic Intervention Scoring System – 28 (TISS – 28). Esse instrumento permite 

dimensionar a carga de trabalho e a gravidade da doença de enfermagem em Unidade de 

Terapia Intensiva
41

. 

Criado em 1974 e atualizado em 1983, tem como base a quantificação das 

intervenções terapêuticas segundo a complexidade, grau de invasividade e tempo 

dispensado pela enfermagem para realizar determinados procedimentos em paciente 

crítico
42

.  

O sistema é composto por sete categorias de intervenções terapêuticas, 

denominadas: atividades básicas, suporte ventilatório, cardiovascular, renal, neurológico, 

metabólico e intervenções específicas. Portanto, o TISS – 28 permite não só estimar as 

intervenções ( gravidade indireta dos pacientes), mas também, dimensionar a carga de 

trabalho de enfermagem em UTI
43

.  

Como exemplo da importância desse instrumento, cito que cada ponto no TISS – 

28 consome 10,6 minutos do tempo de trabalho de um profissional de enfermagem na 

assistência ao doente crítico. 
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2.5 Legislações e Políticas Públicas 

No Brasil, a ergonomia vem ganhando relevância devido às exigências através da 

Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, a NR 17. Esta norma visa 

estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às 

características psicofisiológicas dos trabalhadores a fim de proporcionar o máximo de 

conforto, segurança e desempenho no trabalho
44

.  

Sobre as condições de trabalho, a NR 17 avalia aspectos relacionados ao 

levantamento, transporte e descarga de materiais, ao mobiliário, aos equipamentos e às 

condições ambientais do posto de trabalho e à própria organização do trabalho
44

.  

Prevêem-se na NR-17 levantamentos ergonômicos das atividades de trabalho, 

especialmente nas operações que exigem posturas rígidas e fixas, introdução de novas 

tecnologias, absenteísmo elevado, rotatividade elevada de pessoal, conflitos freqüentes, 

trabalho em turnos, dentre outras situações. 

A partir da Constituição Federal de 1988, com a Lei Orgânica da Saúde (8080 de 

1990), o Sistema Único de Saúde (SUS) passou a ter competência e atribuição legal sobre 

o processo de saúde-doença relacionado ao trabalho. Dessa forma, a Saúde do Trabalhador 

se dá diretamente no âmbito do direito à saúde prevista como competência do SUS.   

A Política Nacional de Saúde dos Trabalhadores (PNST) foi criada em 2004 com 

propósito de promover a saúde e a redução da morbimortalidade dos trabalhadores, 

mediante ações integradas, intra e intersetorialmente, de forma contínua, sobre os 

determinantes dos agravos decorrentes dos modelos de desenvolvimento e processos 

produtivos, com a participação de todos os sujeitos sociais envolvidos
45

.  

Um modelo de atenção integral à saúde dos trabalhadores implica em qualificar as 

práticas de saúde, envolvendo o atendimento dos acidentados do trabalho, dos 

trabalhadores doentes, das urgências e emergências, às ações de promoção e proteção da 

saúde e de vigilância, orientadas por critério epidemiológico. Compreende ainda, a 

construção de ambientes e processos de trabalho saudáveis e pressupõe a adequação e 

ampliação da capacidade institucional de modo a permitir que este conjunto de ações seja 

desenvolvido com competência e resolutividade pela a rede de serviços de saúde
45

. 

Dessa forma, as instituições devem abordar as questões de Saúde do Trabalhador 

para ampliar o olhar para além do processo laboral, considerando os reflexos do trabalho e 

das condições de vida dos trabalhadores, envolvendo uma abordagem integral do sujeito; a 
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resolutividade, a responsabilização, o acolhimento e a integralidade. Nesse sentido, as 

ações de saúde do trabalhador são espaços privilegiados para o cuidado integral à saúde, 

assim como as demais ações da Atenção Básica são oportunidades para identificação, 

tratamento, acompanhamento e monitoramento das necessidades de saúde relacionadas ou 

não ao trabalho.  

Outra importante norma referente a segurança no trabalho em serviços de saúde é 

a NR 32. Esta norma regulamentadora estabelece diretrizes para implementação de 

medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde
44

. 

Com a implementação dessa norma, os procedimentos e as atividades realizadas 

nos serviços de saúde foram revisados a fim de reduzir os riscos diretos e indiretos a que 

estão expostos esses trabalhadores. 
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III - Metodologia 

3.1 Abordagem e tipo de pesquisa 

A pesquisa qualitativa foi escolhida, pois visa retratar a realidade através de 

valores e significados, e ainda, preocupa-se com a ciência social em um nível que não pode 

ser quantificado
46

. 

Na pesquisa qualitativa o objetivo consiste em desenvolver uma rica compreensão 

do fenômeno da forma como existe e é construído pelos indivíduos em seu próprio 

contexto
47:42

. 

O estudo qualitativo permite ajuste conforme descobrimentos durante a coleta de 

dados tende a ser holística, exige a permanência do pesquisador em campo por muito 

tempo pelo intenso envolvimento do mesmo com a pesquisa
47

. 

Ainda sobre o método qualitativo, este se aplica ao estudo da história, das relações 

e das opiniões, produtos das interpretações que os humanos fazem a respeito de como 

vivem, sentem e pensam
48

. 

Mediante os objetivos definidos, o estudo também tem abordagem descritiva onde 

se desenvolve um nível de análise para identificar as diferentes formas dos fenômenos
49

. 

A escolha pela abordagem descritiva se deu devido ao objetivo de identificar e 

descrever a situação estudada, sendo de grande valor para a enfermagem, pois possibilita a 

descrição de um fato ou evento ocorrido no cenário escolhido e assim relacionar com a 

prática da equipe de enfermagem no uso da ergonomia durante o cuidado ao paciente 

crítico. 

A pesquisa também se classifica como exploratória, pois não se baseia na 

elaboração de hipóteses a serem testadas, mas sim define objetivos e busca informações 

sobre determinado estudo. Esse tipo de pesquisa objetiva ainda, a familiarização com o 

fenômeno, realiza descrições precisas das situações e descobre as relações entre seus 

elementos
50

. 

3.2 Cenário e caracterização dos sujeitos 

A escolha pela Unidade de Terapia Intensiva se deu por este setor ser conceituado 

como a área crítica destinado à internação de pacientes graves com idade igual ou superior 
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a 18 anos que requerem atenção profissional especializada de forma contínua, materiais 

específicos e tecnologias necessárias ao diagnóstico, monitorização e terapia
51

. Além disso, 

a escolha por esse setor se deu pela necessidade de intervenção ergonômica aos 

trabalhadores de enfermagem no cuidado ao paciente crítico. 

A pesquisa foi realizada em um hospital privado de médio porte que possui 288 

funcionários e está situado no município de Niterói, RJ. Tem como principal área de 

atuação a emergência cardiovascular. O hospital tem 46 anos de existência, desde a sua 

fundação, vem incorporando os mais modernos avanços tecnológicos da cardiologia, 

mantendo-se como sinônimo de confiabilidade no atendimento cardiológico e neurológico 

em Niterói, em especial nas situações de urgências. Sua estrutura está voltada para o 

atendimento de emergência, com quadro clínico altamente treinado e reconhecidamente 

qualificado, em especial nos setores de Emergência, Hemodinâmica, Cirurgia Cardíaca e 

Terapia Intensiva. Sua localização geográfica permite um rápido acesso, o que faz com que 

a abordagem ao paciente agudo se torne rápida. 

Nos dias de hoje, é o hospital referência em cardiologia e emergências 

cardiológicas no município de Niterói, considerado uma unidade de alta complexidade. 

Sua estrutura física é composta por Unidade de Emergência, Hemodinâmica, Unidade de 

Terapia Intensiva, Unidade Coronariana, Centro Cirúrgico, Unidade de Internação (quartos 

e enfermarias), Rouparia, Central de Esterilização, Farmácia, Almoxarifado e Cozinha. A 

Unidade de Terapia Intensiva possui em seu total 27 profissionais de saúde, dentre eles, 

quatro enfermeiros (um por plantão) e vinte e três técnicos/auxiliares de enfermagem 

(cinco por plantão). 

Os sujeitos do estudo são os técnicos e auxiliares de enfermagem da UTI. Como 

critério de inclusão, na amostra da pesquisa utilizou-se técnicos e auxiliares de 

enfermagem que se encontravam em pleno exercício na Terapia Intensiva do hospital em 

estudo na época da coleta de dados. A escolha dos técnicos de enfermagem e auxiliares 

justifica-se pelo papel importante que desempenham no cuidado direto ao paciente, além 

de ser uma população em maior número em relação ao total dos trabalhadores de 

enfermagem. Os critérios de exclusão utilizados foram os técnicos e auxiliares de 

enfermagem que estavam afastados por licença médica na época da coleta de dados; que 

tinham limitação de atividade laborativa atestada pelo Serviço de Saúde Ocupacional da 



~ 50 ~ 

Instituição ou que tenha declarado alguma patologia que interferisse na execução de suas 

atividades ou que estavam de férias neste período. 

Vale ressaltar que 03 trabalhadores de enfermagem (técnicos/ auxiliares) não 

foram contabilizados no estudo, pois no período de coleta de dados encontravam-se de 

licença médica. 

Portanto, foram caracterizados como sujeitos da pesquisa apenas vinte técnicos 

(as) e auxiliares de enfermagem plantonistas diurnos e noturnos da Unidade de Terapia 

Intensiva que atenderam ao critério de inclusão e aceitaram participar, assinando o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A). Vale ressaltar que todos os sujeitos 

foram esclarecidos quanto aos procedimentos e objetivos do trabalho. 

3.3  Instrumentos de coleta de dados 

Para a coleta de dados, foram adotadas as técnicas da observação não participante 

durante a realização do cuidado ao paciente crítico, norteada por um roteiro (Apêndice B), 

e de entrevista semiestruturada, também direcionada por um roteiro (Apêndice C). 

A entrevista foi dividida em duas partes, a primeira relacionada ao perfil a fim de 

conhecer melhor os sujeitos inseridos na pesquisa e traçar uma caracterização dos mesmos 

(Apêndice D). A segunda parte permitiu ao entrevistado discorrer sobre o tema proposto 

sem delimitações por parte do pesquisador
46

. 

A entrevista semiestruturada combina perguntas fechadas e abertas possibilitando 

o entrevistado discursar sobre o tema sem ficar limitado a indagação formulada
47

. 

Com a observação, descartamos a adivinhação e analisamos a realidade, a 

observação é obtida a partir do contato direto do pesquisador com o fenômeno observado
52

. 

Na observação não participante o pesquisador se limita a descrever os fatos, não 

participa deles, apenas observa e registra através de anotações, situações, comportamentos, 

fenômenos e tudo que julgar importante. Com a finalidade de registro, podem ser 

utilizados vários recursos, como por exemplo, gravações, fotografias, filmagens, além de 

registros escritos como o formulário
53

. 

Durante o período de observação de campo, junho a julho de 2013 totalizando 48 

horas, seguiu-se um roteiro pré-definido (Apêndice B). 

Durante a observação de campo, foram capturadas imagens das posturas adotadas 

pelos trabalhadores de enfermagem durante a realização de suas atividades com a 
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utilização de câmera fotográfica e filmadora a fim de observar minuciosamente as 

sobrecargas existentes. 

As imagens foram editadas por profissional capacitado utilizando recursos que 

impediram o reconhecimento do profissional e o nome da instituição onde se realiza a 

pesquisa. 

Através da fotografia demonstrou-se os detalhes do cotidiano dos trabalhadores de 

enfermagem no cuidado ao paciente crítico. Utilizada para a coleta de dados da observação 

não participante, câmera fotográfica digital da marca Sony
®

 Cyber–Shot de 8.1 mega 

pixels e uma câmera filmadora digital Full HD da marca Mirage
®
 HD play de 14 mega 

pixels.   

As imagens fotográficas possuem três características básicas em sua estrutura, que 

são: a expressividade, que representa a questão da imagem visual fixa; a ambigüidade, que 

representa a questão da certeza do fenômeno; e a ideologia, que representa o universo 

ideológico do indivíduo
54

. 

3.4 Análise e interpretação dos dados  

O tratamento dos dados da entrevista e da observação foi utilizado de forma 

qualitativa facilitando a triangulação dos dados coletados. A interpretação compreendeu a 

análise de conteúdo proposta por Bardin
55

, onde os dados brutos foram transformados em 

texto permitindo atingir uma representação do conteúdo, ou da sua expressão permitindo 

esclarecer o pesquisador sobre as características do texto.  

As entrevistas foram gravadas em aparelho mp3 e transcritas na íntegra para a 

utilização da análise de conteúdo que é uma técnica de investigação que tem por finalidade 

a descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto da comunicação
55:42

. 

Inicialmente, foi realizada uma leitura flutuante das entrevistas a fim de 

compreender o texto deixando-se invadir por impressões e orientações. Após a realização 

desta leitura, foram realizadas anotações na mesma com a finalidade de obter as unidades 

de significação, de registro. Adotou-se a análise de conteúdo temática a fim de realizar 

uma leitura do material para incorporar as mensagens dos entrevistados, posteriormente, 

compreendeu a exploração do material, ou seja, uma classificação e agregação dos dados, 

permitindo índices e quantificações simples e, na terceira e última fase de análise, após ter 

classificado os dados baseados, foram criadas categorias para análise e discussão. 
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O material transcrito foi organizado em quadros para selecionar as unidades de 

registro, e para cada sujeito foi empregada uma sigla a fim de preservar seu anonimato. 

Chamamos de AE os auxiliares de enfermagem e TE os técnicos de enfermagem.  

A organização desse material se fez necessária com o intuito de dar início e 

facilitar o manuseio e análise do mesmo.  

A fim de realizar a categorização dos dados, utilizou-se ainda a unidade de 

contexto que funciona como uma unidade de compreensão para codificar a unidade de 

registro e corresponde ao segmento da mensagem, cujas dimensões são ótimas para a 

compreensão do significado exato da unidade de registro
55

. 

A análise dos dados seguiu com base em Bardin que a conceitua como um 

conjunto de técnicas de análise de comunicações, procedimentos sistemáticos e objetivos, a 

fim de obter indicadores que permitam a inferência de conhecimentos relativos às 

condições de produção/recepção dessas mensagens
55

. 

Ainda sobre a análise de conteúdo, esta lida com mensagens (comunicação) e tem 

como objetivo principal sua manipulação (conteúdo e expressão)
52:58

. 

3.5 Aspectos éticos 

O estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário 

Antônio Pedro (HUAP) no mês de julho de 2012 respeitando os princípios éticos e legais 

relacionados à pesquisa com seres humanos. 

Após aprovação com número do CAAE: 04769012.0.0000.5243, o estudo foi 

apresentado ao diretor do hospital que serviu como cenário para a pesquisa a fim de obter 

sua autorização. 

As questões éticas dos participantes foram respeitadas segundo preceitos da 

Resolução nº 466 de 12 de dezembro de 2012 do Conselho Nacional de Saúde que se 

refere à realização de pesquisas envolvendo seres humanos através do preenchimento do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
56

.  

Os participantes da pesquisa foram informados sobre a possibilidade de 

desistência a qualquer momento, preservação do anonimato e quanto ao sigilo das 

informações dadas pelos mesmos. 
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O estudo respeitou os referenciais da bioética, tais como, autonomia, não 

maleficência, beneficência, justiça e equidade, assegurando os direitos e deveres dos 

participantes da pesquisa. 
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IV – Resultados e Discussão 

 

No presente capítulo apresentam-se os resultados derivados da análise, conforme 

objetivos propostos para a pesquisa. Os resultados foram agrupados em quatro categorias: 

 Caracterização dos trabalhadores de enfermagem do cenário de estudo 

 As posturas dos trabalhadores de enfermagem na assistência ao paciente crítico na 

Unidade de Terapia Intensiva: o real e o preconizado 

 Fatores intervenientes na adoção de posturas no desenvolvimento das atividades 

assistenciais junto ao paciente crítico 

 Desenvolvimento de vídeo educativo com as posturas adequadas para os 

trabalhadores de enfermagem no cuidado ao paciente crítico 

  

4.1 Caracterização dos trabalhadores de enfermagem do cenário de estudo  

Para traçar o perfil dos trabalhadores de enfermagem, foi realizado um 

levantamento dos profissionais afastados por licença médica na época da coleta de dados; 

que tinham limitação de atividade laborativa atestada pelo Serviço de Saúde Ocupacional 

da Instituição, ou que tenham declarado alguma patologia que interferisse na execução de 

suas atividades ou que estavam de férias neste período. 

Durante o período de julho de 2012 a julho de 2013, ocorreram quarenta e três 

afastamentos relacionados a lesões osteomusculares no ambiente de Terapia Intensiva. 

Todos os atestados médicos foram realizados por médicos especialistas em ortopedia. 

Dentre os principais acometimentos atestados, destacam-se: dor lombar, tendinite, 

tenossinovite, bursite, cervicalgia e hérnia de disco. Os dias de afastamento ao trabalho vão 

desde um dia até seis meses.  

Dentre os 20 sujeitos entrevistados, 03 eram homens e 17 eram mulheres; a faixa 

etária variou de 25 a 59 anos. Destes, 04 residem em Niterói e 16 residem em São Gonçalo. 

Quanto à quantidade de horas semanais trabalhadas, o mínimo relatado foi de 36 

horas e o máximo foi de 72 horas semanais. A maioria dos técnicos e auxiliares não 

trabalha em outra instituição, porém, alguns desenvolvem assistência particular como 

serviço extra-hospitalar, o que para o estudo é relevante uma vez que aumenta o desgaste 



~ 55 ~ 

do profissional elevando a sua carga horária semanal para 72 horas trabalhadas. A escala 

de plantão dos sujeitos, no cenário de estudo, é de 12 horas trabalhadas por 36 horas de 

descanso. 

Com relação à escala de serviço, 10 trabalhadores de enfermagem atuam no 

plantão diurno e 10 no plantão noturno. 

Quando questionados sobre a presença de doença prévia, 03 técnicos de 

enfermagem relataram possuir dores nas regiões de coluna, 01 auxiliar de enfermagem 

relatou ter realizado cirurgia de histerectomia total e outra auxiliar de enfermagem relatou 

ter diabetes e ter realizado cirurgia de apendicectomia. 

Identificou-se que o tempo de exercício na profissão de enfermagem variou de 04 

a 16 anos e o tempo de atuação em Terapia Intensiva variou de 01 a 15 anos de serviços 

prestados no mesmo setor. Com relação à renda salarial, 12 relataram ser responsáveis pela 

principal fonte de renda da família e os outros 8, por residirem com familiares, não tem 

essa responsabilidade. Dentre os 20 sujeitos entrevistados, apenas 03 realizam atividade 

física com frequência. 

Com relação a utilização de medicamentos para dormir, 17 trabalhadores de 

enfermagem não fazem uso e os outros 03 relataram se beneficiar da utilização da 

medicação “Rivotril”
f
 para dormir. 

 

4.2 As posturas dos trabalhadores de enfermagem na assistência ao paciente crítico 

na Unidade de Terapia Intensiva: o real e o preconizado 

Esta categoria descreve a realidade das posturas adotadas pelos trabalhadores de 

enfermagem, ilustradas com as imagens captadas, e realiza um contraponto com a postura 

preconizada na literatura em situações similares.  

Verificou-se que o cenário pesquisado é um ambiente inadequado para realização 

do trabalho da enfermagem. A Unidade de Terapia Intensiva tem sua estrutura física de 

forma retangular, sendo composta por 11 leitos supridos de monitorização cardíaca, 

oximetria de pulso, pressão invasiva e não invasiva. 

                                                             
f Rivotril ou clonazepam está indicado em transtornos de ansiedade, transtornos do humor, emprego de 

síndromes psicóticas, além de tratamento de vertigens e sintomas relacionados a perturbação do equilíbrio57. 
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A planta física da UTI, demonstrada na figura 1, a seguir, possibilita a noção 

espacial do cenário do estudo. 

 

 
Fig.1 - Planta física da Unidade de Terapia Intensiva 

Fonte: Departamento Pessoal da Instituição 

 

A figura 2 mostra a Unidade de Terapia Intensiva, cenário da realização do estudo. 

Observa-se que o posto de enfermagem não é centralizado, o que impede a visão geral de 

todos os pacientes.  

 

Fig. 2 – Visão geral da Unidade de Terapia Intensiva. Niterói, 2013 

Fonte: Próprio autor. 2013. 

O Ministério da Saúde através do Departamento de Normas Técnicas para 

Projetos Físicos de Estabelecimentos Assistenciais de Saúde aponta que o posto de 

enfermagem deve ser centralizado, no mínimo um para cada doze leitos e prover uma área 

Posto de 
Enfermagem 

Posto de 
Enfermagem 
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confortável, de tamanho suficiente para acomodar todas as funções da equipe de trabalho, 

com dimensões mínimas de 8m
2; 58-59

.  

Observa-se, ainda, na figura 2 a presença de painéis de vidro somente na parte 

superior das divisórias dos leitos, o que dificulta a observação dos pacientes. O painel de 

vidro deveria ser localizado na parte inferior das divisórias, a fim de obter a visão dos 

pacientes. 

As unidades com leitos dispostos em quartos fechados devem ser dotados de 

painéis de vidro para facilitar a observação dos pacientes
60

.  

Ainda de acordo com o Departamento de Normas Técnicas para Projetos Físicos 

de Estabelecimentos Assistenciais de Saúde, quando não houver centralização do posto, se 

faz necessário uma central de monitorização no posto de enfermagem, com transmissão de 

onda eletrocardiógrafa e freqüência cardíaca de todos os pacientes internados. Porém, já na 

figura 2 pode ser observada a falta da central de monitorização e de espaço para os 

funcionários no posto de enfermagem, uma vez que a dimensão encontrada (6m
2
) está 

abaixo da permitida de 8m
2
.  

 

 

Fig. 3 – Posto de enfermagem da Unidade de Terapia Intensiva. Niterói, 2013. 

Fonte: Próprio Autor. 2013 

A fig. 4 nos mostra a ausência de espaço no leito para a realização do trabalho de 

enfermagem. Nessa figura, a técnica de enfermagem está terminando de prestar seus 

cuidados a paciente. Portanto, as dimensões preconizadas pela Agência Nacional de 
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Vigilância em Saúde (ANVISA) através da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº. 50 

não são observadas neste ambiente. Além disso, as divisórias não são móveis. 

 

Fig. 4 - Espaço no leito para a realização do trabalho de enfermagem. Niterói, 2013 

Fonte: Próprio Autor. 2013 

Segundo a Resolução da ANVISA, RDC 50/2002, as distâncias nos leitos devem 

ser: box de no mínimo 3 metros de largura com 1 metro em cada lateral e mais 1 metro 

para a cama. Entre os leitos de no mínimo 2 metros com separação “movél” entre eles e pé 

da cama com 1,2 metros. Entre leitos e paredes de no mínimo 1 metro
61

. 

Quando verificada a distância entre a divisória do box (parede) e o leito do 

paciente, foi encontrada a medida de 68 cm, o que dificulta o trabalho da técnica de 

enfermagem como observado na figura acima. 

Apesar de em algumas situações, os profissionais se verem obrigados a improvisar 

devido à falta de materiais apropriados para o desempenho das atividades, os mesmos 

devem continuar considerando e respeitando as boas práticas no que diz respeito ao 

cuidado ao paciente crítico. 

Na figura 5, o trabalhador de enfermagem está utilizando uma manivela para 

elevar o leito do paciente. Para realizar esse procedimento, realizou uma flexão excessiva 

da coluna e não flexionou o joelho para efetuar o agachamento, o que facilitaria o 

movimento.   
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Fig. 5 - Postura incorreta na realização de agachamento. Niterói, 2013. 

Fonte: Próprio Autor. 2013 

Dentro do grupo de expertises em posturas, ficam preconizadas duas maneiras de 

agachar; isso vai depender do volume abdominal e da consciência corporal para manter a 

bacia encaixada.  

A primeira forma de agachar solicita manter as pernas uma à frente da outra, 

flexionar as articulações dos tornozelos, joelhos e do quadril, além de manter a coluna 

ereta. Já a segunda maneira, solicita dar um passo a frente com um dos pés, desapoiar o 

calcanhar de trás, flexionar os joelhos e tornozelos até tocar o chão com o joelho de trás
4
.  

Na figura 6, observamos a postura incorreta na realização da técnica de banho no 

leito, o que pode ser responsável pelo desencadeamento e pela perpetuação de dores 

apresentadas por essa profissional.  

Na situação a seguir, observa-se uma intensa flexão e torção na coluna. 
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Fig. 6 - Postura incorreta na realização de banho no leito. Niterói, 2013. 

Fonte: Próprio Autor. 2013 

A maneira mais apropriada para realizar este movimento, seria posicionar um pé 

na frente do outro, utilizar a flexão do quadril, joelhos e tornozelos para inclinar o tronco à 

frente, mantendo a coluna alinhada. Deve-se evitar a inclinação lateral e de torção com a 

coluna
4
.  

Outro fator importante observado nessa figura foi a altura do leito do paciente. 

Este deveria estar mais elevado a fim de evitar a curvatura da coluna dos trabalhadores de 

enfermagem. 

A figura 7 registra uma postura incorreta da trabalhadora de enfermagem ao 

manusear um armário que acondiciona material hospitalar. 
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Fig. 7 - Postura incorreta na aquisição de materiais em posição elevada. Niterói, 2013. 

Fonte: Próprio Autor. 2013 

O movimento adotado pela trabalhadora na figura acima é incorreto, dessa forma, 

há uma sobrecarga na altura dos ombros e do pescoço na tentativa de alcançar o objeto no 

armário. Além disso, esse movimento aumenta a curvatura lombar sobrecarregando 

também essa região. Não existe apoio para os pés, portanto, a trabalhadora fica na ponta 

dos pés. 

Esse movimento é muito adotado pelos trabalhadores de enfermagem na 

realização de seu trabalho. Estão presentes desde pendurar um soro a pegar algum material 

no armário ou até mesmo mudar parâmetros nos monitores cardíacos. Para a realização 

adequada do movimento, não se deve elevar as mãos muito acima da cabeça. Sugere-se a 

utilização de uma escada para evitar esforços desnecessários
4
. 

Como observado na figura, ocorre o estiramento da coluna dessa trabalhadora 

sempre que precisa alcançar materiais no armário. Esse movimento torna-se mais grave 

quando as pessoas levantam ou retiram objetos acima do ombro. 

O estiramento consiste na ampliação de um segmento da coluna às custas da 

musculatura que pode causar danos quando é realizado com frequência
62

. 



~ 62 ~ 

Um estudo sobre elevação contínua do ombro reforçou que nestes procedimentos 

não só a fadiga muscular é um fator importante, como também o fato da pessoa tornar-se 

mais instável, com riscos adicionais
63

. 

Ao discorrer sobre os limites aceitáveis de alcance, outro autor mencionou que 

estes são influenciados não apenas pelo tamanho do corpo e pelas forças a serem exercidas, 

mas também pela freqüência da ação. Recomendou ainda que os objetos pesados devem 

ser guardados dentro de uma amplitude de alturas próximas à cintura e que objetos leves 

podem ser armazenados a qualquer altura situada entre o joelho e o ombro
64

. 

Ao mensurar a altura do armário em questão, foi verificada uma altura de 1,88m. 

De acordo com a OMS, os cálculos para os índices de estatura e peso é padrão 

para todos os países. A estatura média estipulada para o brasileiro, é de 173.1 cm para 

homens e 161.1 cm para mulheres
65

. 

A importante variedade de medidas corporais entre a população apresenta um 

desafio para o designer de equipamentos e postos de trabalho. Logo, a adoção de posturas 

adequadas na utilização de materiais e equipamentos minimizam o aparecimento de 

distúrbios musculoesqueléticos. 

Definir a altura de trabalho é de extrema importância para projetar os locais de 

trabalho. Quando a área de trabalho é muito alta, os ombros são erguidos para compensar o 

movimento, o que leva a contrações musculares dolorosas na altura da nuca e das costas
20

. 

Na figura 8, fica evidente como a altura inadequada do leito do paciente gera má 

postura. Ocorre, portanto, extensão demasiada dos joelhos e excesso da projeção do tronco 

à frente. 

http://www.zun.com.br/sobre/brasileiro/
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Fig. 8 - Postura incorreta devido à altura inadequada do leito do paciente. Niterói, 

2013. 

Fonte: Próprio Autor. 2013 

  

Para minimizar os possíveis agravos, deve-se ter cuidado para não estender 

demais os joelhos, além de regular o leito ligeiramente abaixo da altura do umbigo a fim de 

evitar a projeção do tronco. 

Dentro deste contexto, um estudo evidenciou que a questão das alturas das macas 

e camas podem ser consideradas como fatores de risco para o aparecimento de lesões 

musculoesqueléticas
66

.  

Ainda nesse contexto, outro autor, defendeu o ponto de vista de que o ideal seria a 

utilização de camas com alturas ajustáveis
67

. 

Um estudo demonstrou que para uma pessoa que é obrigada a ficar em posição 

parcialmente inclinada durante muitas horas por dia, haverá menos fadiga se as costas 

ficarem retas e o centro de gravidade for mantido sobre os quadris e os pés. Fletir um 

quadril ajudará a assumir a postura das costas plana, pois eliminará a tração do flexor do 

quadril sobre a coluna lombar
68

.  
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Através da figura 9, observa-se uma postura incorreta para agachar. Nessa 

imagem, a trabalhadora de enfermagem está desprezando o capote utilizado para a 

realização de banho do leito. Ainda em relação a postura, verificou-se uma extensão 

demasiada dos joelhos e intensa flexão da coluna. 

 

Fig. 9 -  Postura incorreta para agachar. Niterói, 2013. 

Fonte: Próprio Autor. 2013 

As costas retas favorecem que as pressões nos discos intervertebrais sejam 

uniformemente distribuídas; manter as costas curvas e os joelhos retos provoca uma maior 

pressão nos discos da região lombar do que quando as costas estão retas e os joelhos 

flexionados
69

. 

Um estudo realizado mencionou que em virtude do mecanismo dos discos, é 

desaconselhável forçar demasiadamente a flexão das articulações da coluna ao se inclinar o 

tronco mantendo os membros inferiores esticados
70

. Portanto, recomenda-se, que ao 

abaixar-se, os joelhos devem ser fletidos. 
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Quando a área de trabalho é muito baixa, ocorre a sobrecarga nas costas pelo 

excesso de curvatura do tronco. Esse movimento dá margem a queixas de dores nas 

costas
20

. 

Portanto, os equipamentos e materiais que se encontram no chão, devem possuir 

altura mínima compatível com a antropometria dos trabalhadores. 

4.3 Fatores intervenientes na adoção de posturas no desenvolvimento das atividades 

assistenciais junto ao paciente crítico 

 Nesta categoria, composta por três subcategorias, apresenta-se os fatores que levam 

os trabalhadores a adotarem posturas incorretas no desenvolvimento de suas atividades. 

4.3.1 Atividades que demandam grande esforço 

Esta subcategoria mostra que os trabalhadores de enfermagem reconhecem os 

locais de maior esforço físico durante a realização de suas atividades. 

Falas expressivas (n=17) mencionadas pelos trabalhadores de enfermagem em 

relação ao local de maior esforço físico durante a realização de suas atividades foi o banho 

no leito. Em seguida, os locais que apareceram foram o cuidado direto ao paciente (n=4) e 

a troca de fraldas (n=4), como podemos observar abaixo na fala de alguns trabalhadores: 

Eu acho que na hora do banho... o peso dos pacientes  atrapalha a 
gente...no final do plantão a gente sente dor nas pernas e na coluna, não 

tem jeito(AE) 

... Ahh com certeza é nos banhos rss... e na troca de fraldas, o esforço é 
muito grande também, não em como fugir né (TE) 

Olha, meu maior esforço é dentro do leito na hora do banho... a gente 

realiza todos os cuidados desde aspiração até auxílio nos curativos, o 

tempo todo segurando o peso do paciente para ele ficar de lado no 
leito(TE) 

 Sinto mais quando estou prestando cuidados com o paciente, dentro do 

leito... eles são muito pesados e às vezes tenho que dar banho sozinha 
(TE) 

Ficou claro que o banho no leito, tanto para trabalhadores diurnos quanto para os 

noturnos, foi a atividade mencionada que demanda maior esforço, uma vez que esse é 

realizado em ambos os plantões. 
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Dessa forma, caracteriza-se como trabalho pesado qualquer atividade que exige 

grande esforço físico e é caracterizada por um alto consumo de energia e grandes 

exigências do coração e pulmões
20

. 

Outra abordagem expressiva (n=16) trazida nessa subcategoria foi em relação a 

presença de dor atualmente relatada pelos trabalhadores. 

 Tenho dor na nuca, dormência nos braços.... ahh às vezes tenho picos de 

pressão.(TE) 

 Tenho dor nas costas principalmente quando acabam os banhos. (AE) 

 Tenho dores na coluna e nos braços, às vezes meu braço parece estar 

dormente. (TE) 

 Tenho muita dor, em muita frequencia, acho que vou me afastar do 
trabalho, minhas dores são na cervical, lombar e articulações em geral. 

(TE) 

Quando questionados sobre o horário do aparecimento das dores, a maioria dos 

trabalhadores de enfermagem (n=13) afirmaram ter início após o desenvolver de suas 

atividades laborais. 

 Minha dor nas costas começa quando meu corpo esfria, depois do 

trabalho.(AE) 

Só começo a perceber a dor quando chego em casa e tomo banho. (TE) 

A minha dor aparece no dia seguinte do trabalho quando estou de folga. 

(AE) 

Na falta de adaptação ao trabalho, os trabalhadores de enfermagem apresentam 

sintomas diversos, como as dores musculares, lombares, no ombro, punho, região cervical, 

entre outros
71

. 

Um estudo realizado com 53 trabalhadores de enfermagem, demostrou que 

quando questionados sobre dores lombares, 43 (81%) apontaram esse item como problema 

de saúde, 23 (43%) eram provocados pelas condições ocupacionais e 17 ( 32,1%) relataram 

que os sintomas pioraram devido as condições de trabalho
72

.  

As falas acima demonstram a importância de estudar a causa dessas dores 

constantes a fim de minimizar os agravos a esses trabalhadores, bem como, reduzir o 

índice de profissionais afastados e/ou de licença médica por doenças osteomusculares 

relacionadas com o trabalho. 
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4.3.2 Sobrecarga de trabalho/ acúmulo de função  

 Esta subcategoria mostra através das falas dos trabalhadores, a situação atual de 

trabalho na Unidade de Terapia Intensiva do hospital estudado. 

 Um número significativo de menções (n=23), a partir das falas dos trabalhadores, 

demonstrou existir sobrecarga de trabalho e acúmulo de função no setor. 

 Tem sim, claro! Principalmente quando o plantão está agitado, tem 

sobrecarga sim, a quantidade de funcionários não é o suficiente (TE) 

Existe sim! Principalmente porque faltam pessoas demais, os colegas não 
tem compromisso com o hospital e com o plantão que ele trabalha (TE) 

Um fato importante a ser destacado, foi que a maioria dos técnicos e auxiliares de 

enfermagem (n=15) relataram que a sobrecarga é um fator relativo, depende da quantidade 

de faltas de funcionários, procedimentos e pacientes internados no setor como observamos 

a seguir: 

Olha, quando o CTI está com os 11 leitos cheios ocorre sim, mas quando 

têm 6, 7 pacientes dá para a gente leva. (AE) 

Sim, sempre existe sobrecarga pela pouca quantidade de funcionários, 

piora quando os pacientes estão muito graves. O remanejamento 

acontece todo dia porque tem muitas faltas(TE) 

Ah! Isso é muito relativo, depende do número de funcionários, pacientes 
e procedimentos! (TE) 

Com relação às cargas de trabalho na enfermagem, elas podem ser de ordem 

biológica, química, mecânica, física, fisiológica e psíquica
73

. Esta última teria relação com 

o estresse, insatisfação, ritmo acelerado de trabalho, necessidade de atenção constante, 

horas extras, falta de comunicação e de autonomia.  

Ainda em relação à sobrecarga de trabalho, no que diz respeito às pausas entre as 

atividades, quase todos os trabalhadores relataram parar apenas para se alimentarem 

(n=14), como pode ser observado nas falas que seguem: 

 No almoço a gente tem uma hora para descansar, fora isso a gente não 

para. (TE) 

 Às vezes a gente consegue parar para beber água, mas fixo mesmo, 

somente no almoço. (AE) 

Não, a gente tem uma hora para o almoço, mas entre as atividades não 

tem não. (TE) 
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Eu sempre tento parar um pouco, mas isso nem sempre é possível, a 

rotina é pesada. Muitas vezes, só paro para lanchar. (AE) 

Em trabalhos que exigem atividade física pesada ou ambientes desfavoráveis para 

realização do trabalho como iluminação inadequada, altas temperaturas e excesso de 

ruidos, devem ser proporcionadas pausas a esses trabalhadores durante sua jornada 

laboral
3
.  

Muitas vezes, essas pausas são embutidas no prório horário de trabalho. Deve-se, 

portanto, variar as atividades durante o ciclo de trabalho a fim de prevenir ou diminuir a 

fadiga apresentada pelos trabalhadores de enfermagem
3
.  

Outro fator interessante a ser colocado, foi o fato de que alguns trabalhadores 

noturnos (n=6) relataram possuir horário de descanso: 

A gente que trabalha de noite tem horário de descanso de 03 horas caso 

o plantão esteja tranquilo. (AE) 

Tenho apenas para o jantar e para o descanso de 2 horas quando dá no 

plantão da noite. (AE) 

Apenas para o jantar, às vezes conseguimos descansar umas 2 horas a 

noite. (TE) 

As atividades sem pausa, mudanças ou falta de alternâncias são prejudicais e 

indicam a falta de segurança e conforto do trabalho executado. 

Um estudo realizado comprovou que a vigilância decresce significamente após 

trinta minutos de trabalho contínuo.  Observa-se que os resultados são afetados pela fadiga 

do trabalhador e pelas condições ambientais desfavoráveis, como temperaturas elevadas e 

excesso de ruídos
3
. Portanto, faz-se necessário horários de descanso para os trabalhadores 

que possuem longa jornada de trabalho a fim de contribuir para a atenção e vigilia dos 

mesmos no desenvolver de suas atividades. 

 

4.3.3 A influência do ambiente 

Nesta subcategoria evidenciam-se os fatores relacionados ao ambiente 

interferindo no trabalho da enfermagem.  

Observa-se que a instituição disponibiliza equipamentos de proteção individual 

(EPI) aos trabalhadores.  
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A maioria dos trabalhadores de enfermagem revela que a instituição disponibiliza 

EPI (n=20), mas outros relatam às vezes faltar (n=6). Dentre os equipamentos oferecidos 

pela instituição, os que ganharam mais destaque foram as luvas (n=10) seguidos das 

máscaras e gorros (n=5). 

Sim, o hospital ofecere máscara, gorro e luvas para o nosso trabalho. 

Sapato a gente que compra, mas tem que ser fechado!(TE) 

Olha, a instituição oferece sim, mas às vezes falta, já teve plantão que a 
gente não tinha máscara. (AE) 

Sim, temos disponível. Principalmente luvas. Não me lembro de ter 

faltado não. (TE) 

O hospital oferece mas eu só vejo as pessoas usarem luvas, eu , por 
exemplo, não gosto de máscara (TE) 

Sim, o hospital oferece mas eu só uso luva, não vejo necessidade de usar 
máscara às vezes (TE) 

Em relação aos EPIs, a Norma Regulamentadora (NR) nº 6, define os mesmos 

como todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado a 

proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho
74

.  

No item 6.3, ainda de acordo com a NR 6, fica definido como obrigação da 

empresa fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito 

estado de conservação e funcionamento.  

Verificou-se que apesar do hospital oferecer EPI, alguns trabalhadores (n=6) não 

utilizam, o que pode ser ocasionado por falta de conhecimento sobre as consequências do 

seu desuso. Na figura 10, observa-se a ausência da utilização de EPI. O trabalhador de 

enfermagem não utiliza capote para o banho no leito, assim como máscara e gorro. 

O descaso pelos trabalhadores de enfermagem no uso de medidas de 

biossegurança demonstra a necessidade de uma educação continuada, uma vez que o 

desuso apresenta um potencial risco a saúde desses trabalhadores
75

. 
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Fig. 10 – Ausência de medidas de biossegurança durante o banho no leito. Niterói, 

2013. 

Fonte: Próprio Autor. 2013 

Outro fator claramente demonstrado pelos trabalhadores de enfermagem foi o 

incômodo na disposição inadequada de equipamentos e mobiliários. Um número 

expressivo (n=13) evidenciou possuir problemas com essa inadequação. Além disso, foram 

relatadas a precariedade e a antiguidade dos equipamentos utilizados para o 

desenvolvimento do trabalho. 

 Ahhh sim!! É mal distribuido... canso de esbarrar com o ombro no 

álcool gel e com a perna nas camas.! (TE) 

Causa incomodo sim! Principalmente as camas que são do tempo das 

cavernas...são poucas as que tem controle remoto!(TE) 

Incomoda muito, principalmente os suportes quebrados e as camas de 

manivela, como eu sou baixa, vivo ficando na ponta do pé ( risos)(AE) 

 Não é adequado! Ás vezes a gente bate a perna em algo, cai... eu já cai 

algumas vezes porque tropecei nos equipamentos. (AE) 

Os mobiliários são antigos, as mesas de maio estão quebradas, 

colocamos esparadrapo para subir e fixar, os monitores estão sucateados 

e as camas com controle remoto não sobem. (TE) 
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A falta de manutenção de equipamentos e a utilização de mobiliários 

improvisados e inadequados, também tornam o trabalho mais árduo para os trabalhadores 

de enfermagem. Citam-se como exemplos, camas pesadas com rodas que não funcionam, 

local improvisado para fazer anotações e colher sangue, manivelas de camas de difícil 

movimentação, entre outros
76

.  

Existem diversos critérios nos quais se baseiam os arranjos físicos dos postos de 

trabalho, dentre eles: a importância, a frequência de uso, o agrupamento funcional, a 

sequência de uso, a intensidade de fluxo e as ligações preferenciais. Os equipamentos 

devem ser posicionados de acordo com seu destaque no posto de trabalho, de modo que ele 

possa ser facilmente manipulado
3
.  

 

Fig. 11 - Falta de organização no leito. Niterói, 2013. 

Fonte: Próprio Autor. 2013 

Na figura acima evidencia-se a falta de espaço para realização do banho no leito. A 

disposição inadequada dos mobiliários não permite que os trabalhadores tenham a 

dimensão adequada para realizar tal atividade. Modificações na organização do trabalho 

deveriam ser realizadas visando a diminuição da sobrecarga muscular gerada por gestos e 

esforços repetitivos. Dessa forma, obteríamos a melhora do processo de trabalho, a redução 

do ritmo de trabalho e as exigências de tempo, diversificando as tarefas.  



~ 72 ~ 

Constatou-se pela percepção dos trabalhadores que não existe manutenção 

preventiva. Além disso, os equipamentos utilizados pelos trabalhadores tem pequeno 

tempo de vida útil. Dessa forma, os acidentes de trabalho podem ocorrer devido ao 

improviso realizado nos materiais. A ausência de manutenção nos materiais representa um 

desperdício
77

. 

O posto de trabalho deve ser dimensionado de forma que a maioria dos 

trabalhadores tenha uma postura confortável. Portanto, diversos fatores devem ser 

abordados como a postura corporal adequada, movimentos corporais necessários, alcance 

dos movimentos, medidas antropométricas dos ocupantes, além de necessidades de 

iluminação, ventilação, dimensão de máquinas, equipamentos e ferramentas
3
.  

 

Fig. 12 – Falta de mobiliários adequados. Niterói, 2013. 

Fonte: Próprio Autor. 2013 

Na figura 12, observa-se que a trabalhadora de enfermagem realiza posturas 

incorretas, como: inclinação e rotação de tronco, flexão cervical, extensão, rotação e 

elevação de ombro, além da flexão do cotovelo. Essas posturas inadequadas adotadas são 

causadas pela disposição inadequada e falta de mobiliários adequados no posto de 

enfermagem. Observa- se, ainda, que a mesa é alta para a trabalhadora de enfermagem, 

além disso, é fixa, o que não permite a regulagem de altura. 
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Uma superfície de trabalho muito alta é compensada com a elevação dos ombros 

ou do braço do trabalhador. Quando a força de contração para manter o músculo é grande e 

por um longo período de tempo, isso pode levar ao surgimento de muitas dores
20

. 

No caso dos equipamentos de informática, existem vários utensílios de design 

muito superiores aos convencionais para tarefas específicas como: apoio para os pés, apoio 

para o punho, mouse ergonômico, cadeira ergonômica, dentre outros. Seu efeito como 

contribuidor às boas práticas é real e necessário, mas não se pode sustentar que sejam 

suficientes. Nada substitui uma boa organização do trabalho e sua ausência é sentida desde 

as áreas informatizadas mais equipadas às mais rudimentares.  

Com relação às condições de trabalho, a NR 17, que dispõe sobre a Ergonomia, 

inclui que cabe ao empregador realizar análise ergonômica do trabalho, devendo a mesma 

abordar, no mínimo, as condições de trabalho oferecidas aos trabalhadores
44

.  

A categoria ainda nos mostra através dos relatos que os trabalhadores de 

enfermagem necessitam ficar em posição incômoda por muito tempo (n=21). 

Na hora do banho as vezes eu fico mais de uma hora no mesmo lugar. 

(AE) 

Sim, todo o meu trabalho é realizado em pé, eu quase não sento.(TE) 

Sim, ficamos em pé o plantão quase todo, só sentamos para fechar o 
balanço e jantar. (TE) 

 

Fig. 13 – Postura em pé da equipe de enfermagem. Niterói, 2013. 

Fonte: Próprio Autor. 2013 
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A escolha da postura em pé, muitas vezes, tem sido justificada por considerar que, 

nesta posição, as curvaturas da coluna estejam em alinhamento correto e que, desta forma, 

as pressões sobre o disco invertebral são menores que na posição sentada
24

. Porém, não 

observa-se esse alinhamento na figura anterior. 

Observou-se durante a realização das entrevistas, um número importante de 

relatos sobre a permanência por longo período de tempo em pé na hora dos banhos. 

A manutenção da postura em pé imóvel tem as seguintes desvantagens: tendência 

a acumulação do sangue nas pernas, o que predispõe o aparecimento de insuficiência 

valvar venosa nos membros inferiores; sensações dolorosas nas superfícies de contato 

articulares que suportam o peso do corpo (joelhos, pés e quadris); a tensão muscular 

desenvolvida em permanência para manutenção do equilíbrio traz mais dificuldades para a 

execução de trabalhos de precisão, dentre outros
24

.  

Pesquisas realizadas na Bélgica e na França demonstraram que o tempo em que a 

equipe de enfermagem trabalhava em pé foi de 60 a 80% de sua jornada de trabalho. Além 

desse fato, observaram também que em cerca de 10% do tempo, os profissionais se 

encontravam em posição inclinada, e entre 16 e 24% encontravam-se em posturas penosas 

como: agachados, carregando peso e levantando os braços
78

. 

A posição em pé em um mesmo local por um longo período de tempo, não só 

causa fadiga muscular como também um desconforto que é produzido por um retorno de 

sangue venoso insuficiente
69

. 

Os poucos estudos realizados entre os trabalhadores de enfermagem, indicam que 

a postura mais adotada por esses profissionais é a estática em pé, o que representa um alto 

fator de risco
6
. 

Um fator alarmante encontrado nessa categoria foi em relação a afastamentos do 

trabalho por doença (n=15). Muitos dos entrevistados relataram períodos de afastamento 

por motivos de agravos musculoesqueléticos. 

Sim, por causa da coluna, algumas vezes (AE) 

Sim, por 4 meses devido a hérnia de disco (TE) 

Sim, algumas vezes, da ultima vez eu estava com tendinite e fiquei 7 dias 

em casa (AE) 

Sim, várias vezes...tenho crises de coluna e não consigo trabalhar. (TE) 



~ 75 ~ 

 Verificou-se pela percepção dos participantes da pesquisa, um ambiente com 

iluminação adequada para a realização de suas atividades (n=18), porém, com temperatura 

elevada (n=14), e presença de ruído constante (n=20). 

Existe insatisfação para o calor... o CTI tinha que ser mais frio... fico 

cansada para trabalhar. (AE) 

 O calor aqui é intenso! Já reclamamos diversas vezes. (TE) 

É boa, a luz é bem forte, as vezes queima a do leito mas a manutençao 

troca rápido (AE) 

A gente acaba achando normal, mas tem hora que apita tudo ao mesmo 

tempo, é uma loucura! (TE) 

 Tem barulho demais!! Principalmente dentro dos boxes dos pacientes!. 

(AE) 

Portanto, as condições adequadas de trabalho em relação a iluminação, a 

temperatura, o ruído, a ventilação e os mobiliários adequados, favorecem o 

desenvolvimento do trabalho da enfermagem e contribuem para uma assistência de 

qualidade
79

.  

O ruído é um estímulo indesejável que pode atrapalhar a percepção do sinal. 

Entretanto, a classificação do ruído é subjetiva. Dessa forma, um barulho pode ser 

agradável para uma pessoa e desagradável para outra. O termo ruído, geralmente é 

associado a sinais auditivos, mas pode ser estendido para qualquer tipo de sinal que 

atrapalhe a percepção
3
. 

Quanto ao nível de iluminamento, pode-se afirmar que este interfere diretamente 

no mecanismo fisiológico da visão e também na musculatura que comanda os movimentos 

dos olhos
3
. Portanto, a iluminação deve ser cuidadosamente planejada desde as etapas 

iniciais do projeto de construção do prédio, fazendo aproveitamento adequado da luz 

natural e suplementando-a com luz artificial. 

A luz natural, além de ter boa qualidade, proporciona para a empresa economia 

com gastos energéticos. 

A ventilação é um aspecto importante do conforto térmico. A ventilação ajuda a 

remover o calor gerado pelo corpo. Em ambientes hospitalares e industriais, a ventilação 

ainda possui o papel de remover o ar contaminado
3
.  



~ 76 ~ 

O trabalho em altas temperaturas provoca dois tipos de demandas. Por um lado, a 

musculatura exige maior irrigação sanguínea, por outro, o sangue necessita fluir para a 

superfície da pele para eliminar o calor
3
.  

Esse trabalho, quando considerado pesado, gera muito calor por processos 

metabólicos. Nos ambientes quentes, o organismo recebe uma carga adicional de calor por 

convecção e radiação. Nesses casos, pode ocorrer desidratação do trabalhador pelo excesso 

de suor e reposição insuficiente de sais mineirais. Esse fator leva a diminuição do suor e a 

temperatura interna do corpo tende a subir levando a queda da pressão arterial e fadiga 

desse profissional
3
.  

Constatou-se pelos relatos dos trabalhadores de enfermagem que a insatisfação 

com relação aos recursos humanos está relacionada principalmente com o elevado índice 

de faltas e atestados no setor. Além disso, relatam má administração hospitalar e 

inadequada distribuição de pessoal, como podemos observar abaixo: 

A gente sempre acha que precisa de mais gente, o serviço fica corrido e 

às vezes não conseguimos sair no horário (TE) 

 Tinha que melhorar a administração para distribuir melhor o pessoal, 

tem equipe com gente demais e equipe com gente de menos (AE) 

A equipe é completa, o problema acontece porque existem muitas faltas, 

as pessoas colocam muitos atestados (AE) 

Minha insatisfação é com remanejamento em grande quantidade (TE) 

A garantia da qualificação e quantificação da equipe de enfermagem favorece a 

gestão do cuidado com qualidade, reduzindo custos e os riscos à saúde dos pacientes e 

trabalhadores
80

.  

Sobre a qualidade do cuidado de enfermagem na Unidade de Terapia Intensiva, o 

número adequado de trabalhadores é fundamental para um cuidado de qualidade, e 

contribui para manter condições favoráveis de trabalho. Dessa forma, se obtém um menor 

índice de agravos à saúde desses trabalhadores com a redução da sobrecarga de trabalho
80

.  

Ainda nesta categoria, quando solicitados para definir em uma palavra o posto de 

trabalho, esse foi considerado por muitos (n=14) com definição negativa. O posto de 

trabalho se apresenta como um ambiente pesado, difícil, cansativo, que desgasta o 

profissional, como destacado nas falas abaixo: 
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 Pesado!(AE) 

Complicado! (AE) 

Desgastante!(TE) 

Satisfatório. (TE) 

Regular. (AE) 

 Difícil. (TE) 

Cansativo. (TE) 

Muitos são os fatores que tornam o trabalho da enfermagem cansativo e 

desgastante como citado acima pela maioria dos trabalhadores de enfermagem. 

Devido a ocorrência da desvalorização, principalmente financeira, em relação ao 

trabalho exercido pelos trabalhadores de enfermagem, estes têm necessidade de se 

submeterem a duplas ou triplas jornadas de trabalho, pois muitos são responsáveis pelo 

sustento da família
81

.  

Como consequência dessa realidade, observa-se um desgaste importante dos 

trabalhadores de enfermagem, incluindo acometimento de sua saúde física e psicológica. 

 

 

Fig. 14 - Trabalho cansativo dos trabalhadores de enfermagem. Niterói, 2013. 

Fonte: Próprio Autor. 2013 
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Verifica-se que a qualidade no atendimento hospitalar se relaciona diretamente 

com as instalações físicas, os equipamentos e os instrumentos utilizados pelos 

trabalhadores de enfermagem. 

Dessa forma, o trabalho muitas vezes traduz uma relação de stress, quando o 

atendimento a população envolve muito desgaste físico e emocional desses profissionais
82

. 

As causas desse stress são variadas e possuem efeito cumulativo. As exigências 

físicas ou mentais exageradas provocam estresse. Dentre suas principais causas, destacam-

se: o conteúdo do trabalho, os sentimentos de incapacidade, as condições de trabalho, os 

fatores organizacionais e as pressões econômico-sociais
3
. 

 

4.4 Desenvolvimento de vídeo educativo com as posturas adequadas para os 

trabalhadores de enfermagem no cuidado ao paciente crítico.  

 

Nesta categoria, descreve-se o método adotado para o desenvolvimento do vídeo 

educativo com as posturas adequadas para os trabalhadores de enfermagem no cuidado ao 

paciente crítico. Este vídeo tem por finalidade servir de material para a educação 

permanente com o objetivo de conscientizar os trabalhadores de enfermagem na adoção de 

melhores posturas no desenvolvimento de seu trabalho. 

A elaboração do vídeo seguiu as seguintes etapas: 

1- Pesquisa e compra dos materiais de consumo como câmeras fotográficas, 

filmadoras, dvd´s e material de papelaria. 

2- Disponibilização de um profissional para editar o vídeo realizado. 

3- Escolha do cenário adequado para captação de imagens através do relato dos 

trabalhadores. 

4- Para a elaboração do vídeo, foram selecionadas as fotos e filmagens que 

retratavam a melhor linguagem corporal dos trabalhadores de enfermagem, ou 

seja, foram captadas todas as expressões, movimentos, posturas e gestos das 

diferentes partes do corpo. 

5- Foram respeitados os critérios de filmagem estabelecidos como por exemplo, 

a não identificação dos trabalhadores de enfermagem. 
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6- Todas as imagens que foram escolhidas receberam o tratamento no Programa 

Photoshop que é um software caracterizado como editor de imagens 

bidimensionais. Este programa é considerado o líder no mercado dos editores 

de imagens profissionais
83

.  

7- O vídeo foi editado no programa Adobe Premiere que é um programa 

profissional para produzir vídeos com a máxima qualidade. 

8- Além disso, as filmagens também foram inseridas no programa Movie Maker 

que é um software de edição de vídeos da Microsoft.  

O Movie Maker é um programa simples e de fácil utilização, o que permite que 

pessoas sem muita experiência em informática possam adicionar efeitos de transição, 

textos personalizados e áudio nos seus filmes
84

. 

O Windows Movie Maker está dividido em três áreas principais: os painéis, o 

storyboard/linha do tempo e o monitor de visualização. 

 

Fig. 15 – Página inicial do programa Movie Maker. Niterói, 2013. 

Fonte: Windows Movie Maker. 2013 

 

Nesse programa, as filmagens foram editadas visando enfocar as posturas 

incorretas observadas durante a realização do trabalho da enfermagem e as preconizadas 

por expertises em Ergonomia. Trata-se de um vídeo de educação na saúde para os 

trabalhadores de enfermagem e para profissionais de saúde como um todo. 

A utilização de vídeo como recurso audiovisual para o processo de ensino-

aprendizagem é abordado em estudos na área da educação
85-87

. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Software
http://pt.wikipedia.org/wiki/Editor_de_imagens
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A força da linguagem audiovisual consegue dizer muito mais do que captamos, 

chegar simultaneamente por muito mais caminhos do que conscientemente percebemos, e 

encontra dentro de nós uma repercussão em imagens básicas, centrais, simbólicas, 

arquetípicas, com as quais nos identificamos, ou que se relacionam conosco de alguma 

forma
87

. 

No ambiente da sala de aula, na concepção de Morin, essas características do 

audiovisual permitem organizar atividades que comecem pelo sensorial, pelo afetivo, pelo 

que toca o aluno, antes de falar de idéias, de conceitos, de teorias. Partir do concreto para o 

abstrato, do imediato para o mediato, da ação para a reflexão, da produção para a 

teorização
87

. 

Estes estudos trazem a utilização do vídeo como uma ferramenta para ativar a 

criatividade, a imaginação, e a discussão sobre diversos temas a serem abordados com fins 

educativos. 

O vídeo apresenta forte apelo emocional e, por isso, motiva a aprendizagem dos 

conteúdos, ou seja, o sujeito compreende de maneira sensitiva, conhece por meio das 

sensações, reage diante dos estímulos dos sentidos, não apenas diante das argumentações 

da razão. Não se trata de uma simples transmissão de conhecimento, mas sim de aquisição 

de experiências de todo o tipo: conhecimento, emoções, atitudes, sensações, etc. Além 

disso, a quebra de ritmo provocada pela apresentação de um audiovisual é saudável, pois 

altera a rotina da sala de aula e permite diversificar as atividades ali realizadas
87

. 

O vídeo contendo a demonstração de posturas ergonômicas adequadas das 

atividades do cuidado ao cliente crítico em unidades de tratamento intensivo ao ser 

utilizado em treinamentos pode suscitar nos profissionais o desejo de corrigir tais posturas, 

provocando assim mudanças de comportamento quanto ao uso do corpo como instrumento 

de trabalho, pois a linguagem visual permite a observação de práticas posturais adquiridas 

pelos profissionais ao longo de suas trajetórias profissionais. 

As posturas corporais inadequadas à mecânica corporal podem acarretar danos a 

curto e longo prazo aos trabalhadores de enfermagem. Sendo assim, a necessidade de 

orientação quanto aos riscos pelos quais estão sujeitos é premente, a qual poderá se dar 

mediante cursos de atualização e aprimoramento profissionais que enfatizem a utilização 

da ergonomia em favor da saúde do trabalhador. 
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E o vídeo educativo poderá ser utilizado neste processo provocando nos 

trabalhadores de enfermagem mudanças de posturas, e para a instituição a ciência do 

impacto das condições de trabalho na saúde do trabalhador poderá gerar transformações no 

ambiente e nas condições de trabalho. 

O trabalho penoso leva a posturas penosas, as quais são passíveis de causar danos 

a saúde do trabalhador, como ao sistema ósteo-muscular frente a execução dos 

procedimentos de cuidados
88

. Nessa perspectiva, urge a necessidade de transformar 

práticas posturais inadequadas dos trabalhadores de saúde em adequadas mediante a 

demonstração das mesmas. 

 

 



~ 82 ~ 

V – Considerações finais  

 

Este estudo permitiu identificar as posturas corretas que devem ser adotadas pelos 

trabalhadores de enfermagem para manter condições favoráveis de trabalho e evitar 

afastamentos relacionados a problemas osteomusculares. 

Foi concluído que qualquer postura realizada pelos trabalhadores de enfermagem 

desde que mantida de maneira prolongada, é mal tolerada. Além disso, a alternância de 

posturas deve ser sempre privilegiada, pois permite que os músculos recebam seus 

nutrientes e não fiquem fatigados. 

A redução das cargas de trabalho relativas a movimentos repetitivos, esforços e 

posturas, aliado a medidas que tornem o trabalho menos estressante e mais agradável para 

o trabalhador, irá trazer uma redução significativa no processo de adoecimento desse 

cenário estudado.  

O ambiente de trabalho da pesquisa necessita de intervenção ergonômica, 

especialmente em relação ao dimensionamento do pessoal de enfermagem e a 

disponibilização de materiais/ equipamentos adequados. 

Vale destacar que os trabalhadores de enfermagem sofrem com a ausência de 

recursos para resolução dos problemas enfrentados por eles em seu ambiente de trabalho. 

Dessa forma, é fundamental a retomada de outros estudos relacionados a 

Ergonomia na profissão de Enfermagem objetivando a redução do absenteísmo, queda da 

qualidade da assistência e até a necessidade de substituição de funcionários. 

Com relação aos resultados dessa pesquisa, pode-se afirmar que as posturas 

inadequadas observadas e má organização do trabalho podem representar problemas para 

os trabalhadores de enfermagem. 

Com investimentos e modificações em um curto período de tempo, pode-se obter 

muitas melhorias para a qualidade de vida dos trabalhadores. 

Os programas de educação em saúde são também estratégias para desencadear 

mudanças de comportamentos prejudiciais, visto que hábitos e estilos de vida saudáveis 

podem contribuir para diminuir a incidência de doenças. 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Dados de identificação: 

Título do Projeto: Condições ergonômicas laborais para os trabalhadores de enfermagem em 

Terapia Intensiva: orientações sobre posturas adequadas. 

Pesquisadoras Responsáveis: Prof
a
 Dr

a 
Cristina Lavoyer Escudeiro, Profª. Drª. Zenith Rosa Silvino 

e mestranda Anna Alice Moreira Altoé 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense. 

Telefones para contato: (21) 26133952 – (21) 93111986 - (21) 98353532 

Nome do voluntário: ______________________________________________________ 

Idade: _____ anos    R.G. ______________________________ 

Responsável legal (quando for o caso): ________________________________________ 

R.G. Responsável legal: _________________________ 

 O Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “Condições 

ergonômicas laborais para os trabalhadores de enfermagem em Terapia Intensiva”, de 
responsabilidade do pesquisador Cristina Lavoyer Escudeiro, Zenith Rosa Silvino e Anna Alice 

Moreira Altoé.  

A pesquisa tem como objetivos:  

 Discutir os fatores que levam os trabalhadores de enfermagem a adotarem determinadas posturas 

ao desenvolverem atividades assistenciais junto ao paciente critico, estabelecendo sua articulação 
com as condições laborais em Terapia Intensiva, com enfoque na saúde desses trabalhadores; 

descrever as posturas adotadas pelos trabalhadores de enfermagem na assistência ao paciente 

crítico na Unidade de Terapia Intensiva; comparar as posturas adotadas pelos trabalhadores de 
enfermagem nas atividades assistenciais junto ao paciente crítico com as posturas corretas 

preconizadas na literatura; propor método para desenvolvimento de vídeo educativo com as 

posturas adequadas para os trabalhadores de enfermagem no cuidado ao paciente crítico. Aceitando 

a participação nesta pesquisa, será realizada a captação de fotografias e filmagens em seu local de 
trabalho, durante a realização de suas atividades profissionais, utilizando recursos que impedirão 

seu reconhecimento e o nome da instituição onde se realiza a pesquisa. Além disso, realizarei 

através de um roteiro, uma observação do seu trabalho em relação ao ambiente físico, mobiliário, 
suas posturas, gestos e expressões faciais. Esclarecemos que suas informações serão utilizadas para 

embasar a produção de um vídeo educacional com personagens teatrais. Os resultados serão 

divulgados em eventos e/ou revistas científicas. Ressaltamos que a sua participação é voluntária e 
que a qualquer momento pode recusar-se ou interromper sua participação sem que isto lhe traga 

qualquer prejuízo. Garantimos o sigilo e a segurança em seus dados individuais, pois os mesmos 

não serão disponibilizados.  

Eu, __________________________________________, RG nº _____________________ declaro 

ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima 

descrito. 

Niterói, ___ de ______ de ____  Ass pesquisador responsável_________________ 
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APÊNDICE B - ROTEIRO PARA OBSERVAÇÃO DE CAMPO 

 

 

Hospital Privado em Niterói                       Data:_________________ 

Setor: Unidade de Terapia Intensiva 

Horário da observação: 

 

1. Caracterização do setor: 

Estrutura física 

Materiais e equipamentos existentes no setor: 

Quantidade total de técnicos e auxiliares de enfermagem no plantão  

Relação paciente x técnico de enfermagem/auxiliar de enfermagem: 

2. Das Posturas adotadas: 

Atividades desenvolvidas pelos técnicos de enfermagem/ auxiliares de enfermagem: 

Atividades que demandam maior esforço físico: 

Posturas adotadas pelo trabalhador durante a assistência ao paciente crítico: 

Adaptações realizadas nos equipamentos pelos trabalhadores para realização de seu 

trabalho: 

Observador: 
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APÊNDICE C - ROTEIRO DE QUESTÕES PARA A ENTREVISTA 

 

Indicação dos locais de maior esforço físico no setor: 

Existência de sobrecarga de trabalho/ acúmulo de função 

Disponibilidade e descrição de equipamento de proteção individual 

Pausas entre as suas atividades 

O ritmo de trabalho 

Adequação dos mobiliários/ equipamentos e incômodo ao profissional 

Necessidade de permanecer em posição incômoda por muito tempo 

Queixa de dor atual.  

No caso afirmativo, quando sente (antes ou depois da jornada de trabalho). 

Existência de ruído no setor. Frequência. Local específico. 

Insatisfação com relação ao frio ou calor no setor 

Insatisfação com relação ao número de pessoal 

Iluminação  

Afastamento do trabalho por doença 

Caracterize em uma palavra seu ambiente de trabalho: 
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APÊNDICE D - INSTRUMENTO DE CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS 

     

Hospital Privado em Niterói                                   Data: _____________________ 

Setor: Unidade de Terapia Intensiva 

Nome do profissional de enfermagem: ___________________________________ 

 

Perfil 

Idade:                                                       Sexo: (   ) F         (   ) M 

Categoria profissional: (   ) Técnico de Enfermagem      (   ) Auxiliar de Enfermagem 

Filhos:   (    ) sim    (   ) não   Quantos? 

Quantidade de horas semanais trabalhadas:  

Trabalha em outro local: (    ) sim    (    ) não 

Escala de plantão:  

Turno de trabalho na instituição: 

Tempo de exercício na profissão: 

Tempo que trabalha neste setor: 

Possui alguma doença prévia? 

Possui outra atividade? 

Utilização de medicamento para dormir 

Acumulação de trabalhos domésticos 

Seu salário é a principal fonte de renda da família? 

Realiza atividade física? Qual? 
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ANEXO A – AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA PARA COLETA DE DADOS 
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ANEXO B – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA  
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ANEXO C – THERAPEUTIC INTERVENTION SCORING SYSTEM – 28 (TISS 

- 28) 

 


