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RESUMO 

O crescimento da população idosa no Brasil tem sido sistemático e consistente. Com a 

diminuição da fecundidade, a expectativa de vida vem aumentando a cada ano. Dados 

estimativos do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) do censo demográfico 

2010 mostram o crescente número de pessoas acima de 60anos. O interesse em realizar uma 

pesquisa com os profissionais de enfermagem idosos atuantes na enfermagem surgiu por 

intermédio de queixas constantes desses profissionais quanto a problemas ergonômicos, pela 

constatação de poucos estudos científicos referentes ao tema em nosso país. O presente estudo 

tem como objetivo analisar o perfil dos profissionais de enfermagem idosos acima dos 60 

anos e atuantes na profissão. A relevância deste trabalho está no fato de identificar os fatores 

que podem agravar a saúde desses indivíduos, verificar as regiões corporais mais acometidas 

pelos problemas ergonômicos e identificar os dados sociodemográficos desses profissionais. 

O estudo será de abordagem quantitativa, do tipo descritiva transversal. A pesquisa realizou-

se em quatro hospitais filantrópicos do Vale do Paraíba, estado de São Paulo, com 

profissionais de enfermagem com idade maior ou igual a 60 anos. Para coletar os dados foram 

utilizados três questionários elaborados pela pesquisadora com perguntas fechadas. O 

primeiro instrumento utilizado foi para analisar o perfil sócio demográfico desses 

profissionais; o segundo instrumento identifica quais os riscos ergonômicos a que esses 

profissionais estão expostos e o terceiro instrumento é validado denominado Questionário 

Nórdico, o qual avalia as queixas musculoesqueléticas desses profissionais. Participaram da 

pesquisa 20(vinte) profissionais de enfermagem, sendo 13 (treze) auxiliares de enfermagem, 6 

(seis) técnicas e uma (1) enfermeira. Os resultados mostraram que todas as entrevistadas são 

do sexo feminino, que não receberam treinamento educativo sobre os riscos ergonômicos 

durante todos os anos atuantes na enfermagem e que um dos problemas crônicos de saúde 

mais comum desenvolvido por essas trabalhadoras é a hipertensão arterial. Contudo, conclui-

se que os idosos continuam a exercer suas atividades primeiramente por gostar de atuar na 

enfermagem, mas também por necessidade, já que os rendimentos contribuem com o 

orçamento da renda familiar e apesar dos anos de atuação na enfermagem nunca receberam  

treinamento educativo sobre os riscos ergonômicos. 

 

Descritores: Doenças Profissionais. Ergonomia. Saúde do Trabalhador. Idoso 
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ABSTRACT 

 

The growth of the elderly population in Brazil has been systematic and consistent. With the 

decrease of the fecundity, the life expectation is increasing every year. Estimated data from 

the IBGE (Brazilian Institute of Geography and Statistics) of the demographic census2010 

show the growing number of people over 60 years old. The interest in conducting research 

with elderly nursing professionals working in nursing emerged through the constant 

complaints of these professionals regarding ergonomic problems, due to the fact that there are 

few scientific studies related to the subject in our country. The present study aims to analyze 

the profile of nursing professionals older than 60 years and working in the profession. The 

relevance of this work is to identify the factors that can aggravate the health of these 

professionals, to verify the body regions most affected by the ergonomic problems and to 

identify the sociodemographic data of these professionals. The study will be a quantitative 

approach, of the deductive type, with a descriptive approach. The research was carried out in 

four philanthropic hospitals of Vale do Paraíba, state of São Paulo, with nursing professionals 

aged 60 or older. To collect the data, three questionnaires were prepared by the researcher 

with closed questions. The first instrument used was to analyze the socio-demographic profile 

of these professionals; the second instrument identifies the ergonomic risks that these 

professionals are exposed to and the third instrument is validated as the Nordic Questionnaire 

which evaluated the musculoskeletal complaints of these professionals. Twenty (20) nursing 

professionals participated, of which 13 (thirteen) nursing auxiliaries, 6 (six) techniques and 

one (1) nurse. The results showed that all the interviewees are female, who did not receive 

educational training on ergonomic risks during all the nursing years and that one of the most 

common chronic health problems developed by these workers is hypertension. However, it is 

concluded that the elderly continue to exercise their activities because they first like to act in 

nursing, but also because they need to contribute to the budget of family income and that 

despite the years of nursing work they have never had educational training on the ergonomic 

risks. 

 

Key-words:Occupational Diseases. Ergonomics. Worker's health. Old man. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

Este estudo tem como objetivo de pesquisa analisar os problemas ergonômicos dos 

profissionais de enfermagem idosos com idade maior ou igual a 60 anos  e que continuam a 

exercer a profissão dentro de um ambiente hospitalar, entender em qual contexto esses 

trabalhadores atuam e quais os riscos ergonômicos que os mesmos estão sujeitos ao exercer 

sua atividade diariamente dentro das unidades de saúde. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010) cada vez mais tem 

aumentado o número de idosos em nosso país. E, consequentemente será cada vez mais 

comum encontrarmos um número maior de profissionais de enfermagem idosos, atuando 

dentro de hospitais.  

Nas últimas décadas tem se enfatizado com maior relevância a saúde do trabalhador, 

aproximando diversas áreas como engenharia, psicologia, saúde, sociologia, entre outras, 

contribuindo para a disseminação de temas como riscos ocupacionais e ambientais, 

ergonomia, equipamentos, divisão do trabalho e outros, que vêm proporcionando uma busca 

por um espaço que proteja e previna o trabalhador, assegurando qualidade de vida ao mesmo 

(MARINHO, et al, 2015). 

O ambiente de trabalho tem grande influência na saúde do indivíduo; sendo assim se 

faz necessário considerar em qual ambiente o profissional de enfermagem executa suas 

atividades, já que o hospital é um local nocivo que expõe os profissionais a riscos, 

diariamente. (FARIAS; OLIVEIRA, 2012) 

De forma geral a ergonomia trata justamente da relação entre o homem e seus 

ambientes de trabalho, tendo três objetivos principais: possibilitar conforto ao indivíduo, 

prevenção de acidentes, como também ajudar a evitar o aparecimento de patologias 

específicas para determinado tipo de trabalho (BORGES, 2011). 

Os riscos ergonômicos a que esses trabalhadores estão expostos compreendem o local 

inadequado de trabalho, o levantamento e transporte manual de peso, exigência de postura 

inadequada, controle rígido de produtividade, imposição de ritmos excessivos, trabalho em 

turno e noturno, jornadas de trabalho prolongadas, monotonia e repetitividade e outras 

situações causadoras de stress físico e/ou psíquico (SIMÃO et al, 2010). 
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A falta de informações a respeito do potencial das pessoas idosas produziu muitos 

mitos e preconceitos, os quais infelizmente foram disseminados na sociedade e também no 

meio industrial, o que transformou o processo de envelhecimento em algo desfavorável, com 

reflexos negativos no convívio social, político e econômico (REIS et al, 2015). 

Hoje encontramos no mercado de trabalho, enfermeiros técnicos e auxiliares de 

enfermagem com 60 anos ou mais, que por algum motivo, continuam a exercer sua profissão, 

independente de aposentadoria. Esses profissionais estão atuando no mercado de trabalho e 

não há pesquisas voltadas especificamente para essa faixa etária que hoje vem contribuindo 

com a assistência em ambiente hospitalar. Dessa forma, despertou-se a necessidade de estudar 

como esses profissionais idosos estão exercendo a profissão, como estão de saúde, quais tipos 

de problemas musculoesqueléticos os mesmos apresentam e principalmente quais riscos 

ergonômicos estão expostos. 

Diante de todos esses questionamentos, espera-se que, com a detecção dos riscos 

ergonômicos, seja possível contribuir para a prevenção dos mesmos com maior eficácia, por 

meio de rastreamento e diagnóstico dos agravos à saúde, que podem ocorrer em função do 

trabalho, evitando que esses profissionais venham apresentar doenças ou danos irreversíveis a 

sua saúde. 

 

2 JUSTIFICATIVA 

 

 

 

Atualmente no Brasil os idosos no mercado de trabalho encontram-se mais presentes e 

ativos na sociedade, atuando com maior presença e participação no cenário cultural, social e 

econômico (MESQUITA, 2011). 

Essa tendência de encontrar idoso no mercado de trabalho também se aplica no 

ambiente hospitalar, fato observado pelo crescente número de profissionais atuando 

diretamente na assistência aos pacientes. 

Realizando uma busca nos diversos bancos de dados, como: Scielo, Bireme, Google, 

etc., não foram encontradas pesquisas voltadas para o profissional de enfermagem idoso e que 
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continua a exercer a profissão, atuando dentro das unidades hospitalares, prestando assistência 

de enfermagem diretamente a diversos clientes. Também não foram encontrados artigos, 

dissertações ou teses que abordassem o tema citado e a qual riscos ergonômicos esses 

profissionais estão expostos; quais atividades se tornam mais difíceis para os mesmos 

executarem e principalmente de que forma a ergonomia pode colaborar para manter e/ou 

prevenir a saúde desses profissionais. 

Muitos dos estudos científicos que foram encontrados estão focados especificamente 

nos profissionais de enfermagem mais jovens. 

Apesar da importância do tema, a revisão sistemática mostrou a falta de estudos sobre 

a pessoa idosa no ambiente de trabalho, referindo especificamente ao trabalhador idoso como 

um indivíduo saudável e com competência para realizar suas atividades laborais (AMORIM et 

al, 2014). 

A cada ano que passa mais profissionais de enfermagem com idade acima de 60 anos 

compõem a equipe de enfermagem ativa, prestando assistência regular a diversos usuários do 

sistema de saúde. Sendo assim se torna preocupante que não há em nosso país nenhum estudo 

que caracterize esse grupo de profissionais.  

Outro fator preocupante se concentra no novo modelo de dimensionamento de 

profissional na enfermagem, que é baseado no tempo necessário para a realização de cada 

procedimento e no grau de dependência de pacientes graves. A nova atualização no 

dimensionamento considera o quantitativo de profissionais das diferentes categorias e valoriza 

os padrões de desempenho profissional.  

Esses fatores citados nos levam a refletir se esses trabalhadores de enfermagem que 

estão com 60 anos ou mais e atuam nos hospitais podem ser incluídos de fato nesse 

dimensionamento, considerando especificamente a capacidade física para desempenhar a 

atividade. 

Mediante o exposto, considera-se que essa pesquisa se faz importante, pois se 

diferencia das análises realizadas até o momento, uma vez que seu foco principal é analisar a 

quais riscos ergonômicos esses profissionais de enfermagem idosos estão expostos. Estudo 

dessa natureza também pode contribuir para a elaboração de condutas, meios diagnósticos 

para adequação do ambiente de trabalho e das atividades executadas por essa classe de 

profissionais. 
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3OBJETIVO GERAL 
 

 

 

Analisar os riscos ergonômicos a que se submetem os profissionais de enfermagem 

idosos ao desempenharem suas atividades em seus ambientes de trabalho. 

 

 

3.1Objetivos específicos 

 

 Identificar os riscos ergonômicos no ambiente profissional. 

 Verificar as regiões corporais mais acometidas pelos problemas ergonômicos. 

 Identificar os dados sócios demográficos e de saúde ocupacional desses profissionais 

de saúde. 
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4REFERENCIAL TEÓRICO 

  

4.1Envelhecimento da População 

 

O envelhecimento populacional teve início no final do século XIX, na Europa, e no 

início do século XX, nos países mais desenvolvidos. O processo de envelhecimento tornou-se 

mais intenso no Brasil a partir da década de 60, devido a uma significativa diminuição na taxa 

de fecundidade e natalidade e no aumento progressivo da expectativa de vida (PORTO, 

2011). 

Segundo o Censo Demográfico IBGE, (2010) a população brasileira de hoje é de 

190.755.199 milhões de pessoas, sendo que 51%, o equivalente a 97 milhões, são mulheres e 

49%, o equivalente a 93 milhões, são homens. O contingente de pessoas idosas é de 

20.590.599 milhões, ou seja, aproximadamente 10,8 % da população total. 

O envelhecimento populacional é verdadeiramente uma realidade para a humanidade, 

porém representa um grande desafio. Havia em 1950,205 milhões de pessoas com 60 anos ou 

mais no mundo. Em 2012, o número de pessoas mais velhas aumentou para quase 810 

milhões. Projeta-se que esse número alcance 1 bilhão em menos de 10 anos e que duplique até 

2050, alcançando 2 bilhões (Fundo de Populações das Nações Unidas, 2012). 

Para estudar a questão do crescimento da população idosa, considerar-se-á idoso 

aquele indivíduo que, segundo o Estatuto do Idoso e a Política Nacional do Idoso, tenha 60 

anos ou mais, de idade. Essa definição resulta numa heterogeneidade do segmento 

considerado idoso, já que aí estão incluídas pessoas de 60 a 100 anos, ou mais, de idade 

(CAMARANO, 2011). 

A totalidade da população idosa vem crescendo de forma significativa no Brasil. 

Segundo Camarano (2011), enquanto há um crescimento da população de idoso acima de 60 

anos ocorre também a diminuição da população considerada jovem. 

Nas últimas décadas, em grande parte do mundo, o envelhecimento da população 

tornou-se realidade. Segundo estudo do CELADE (2012), as mudanças nas condições de vida 

da população e os avanços da medicina no combate a enfermidades reduziram mortalidades 

precoces e promoveram um aumento dos anos de vida. 
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4.2Idoso no mercado de trabalho 

 
Na realidade brasileira as pessoas idosas surgem como novos agentes sociais, com 

maior presença e participação, fazendo parte do cenário sociocultural, sanitário e econômico. 

Tal fato é percebido não só pelo crescimento numérico, mas também pelo envelhecimento 

saudável, se tornando sujeitos ativos, participativos e construtivos, podendo contribuir para a 

sociedade na elaboração de novos conceitos que ajudam no planejamento de ações eficazes 

nos vários campos sociais e econômicos, com vistas às novas mudanças no cenário mundial 

decorrentes do aumento da expectativa de vida e visando minimizar as preocupações, em 

decorrência da demanda por aposentadorias e pensões (MESQUITA, et al, 2011). 

O grande desafio é adequar a capacidade do idoso de se manter ativo, sem que perca 

suas melhores habilidades e ainda mantenha a sua qualidade de vida, “assegurando que as 

políticas públicas ocorram em um processo de desenvolvimento com base nos princípios que 

garantam dignidade humana e equidade entre os grupos etários, compartilhando os recursos, 

direitos e responsabilidades sociais” (CAMARANO; KANSO, 2011). 

Essa mudança no cenário nacional se dá pelo fato de os idosos terem mais qualidade 

de vida e também pela melhoria das condições de saúde que permitem ao idoso o trabalho até 

as idades mais avançadas. Destaca-se que  a renda do trabalho tem se constituído, também, 

como um importante complemento de sua aposentadoria (KHOURY, et al, 2010). 

Um ponto relevante, sobre a permanência do idoso no ambiente de trabalho, é a 

necessidade que o indivíduo tem de ser útil, produtivo, de interagir com o meio de passar 

conhecimento e sua experiência de vida para os mais jovens. Tal perspectiva se sobrepõe ao 

dinheiro, transformando uma fase que seria considerada de inutilidade em uma fase de 

utilidade (KHOURY, et al,2010). 

 Silva e Rosa (2016) constataram que os idosos permanecem ou retornam ao mercado 

de trabalho por três principais fatores: para a complementação de renda, devido à baixa 

renumeração no tocante à aposentadoria; a permanência de filhos adultos e/ou netos em sua 

dependência, reforçando e necessidade de se manterem ativos na sociedade. As autoras 

concluem ainda que apesar de os idosos terem uma renda um pouco maior que dois salários 

mínimos os mesmos consideram ter uma boa qualidade de vida. 
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Uma pesquisa realizada por Khoury, et al (2010) reforça que o principal motivo para 

que idosos voltem ao mercado de trabalho é o desejo de serem produtivos. A necessidade de 

aumentar a renda, embora tenha a sua importância, não foi a motivação mais relevante, além 

de ter concorrido com as necessidades de convivência com outras pessoas e de atualização. 

Diante de todas essas informações referentes aos idosos é que se faz necessário 

pesquisar o profissional idoso que atua na enfermagem, seja esse profissional auxiliar de 

enfermagem, técnico de enfermagem ou enfermeiro. 

 

4.3Ergonomia 

 
Sabe-se que a ergonomia é dividida em três domínios que são:ergonomia física, 

ergonomia cognitiva e ergonomia organizacional. Porém neste estudo abordaremos mais a 

ergonomia física a qual está relacionada com as características da anatomia humana, 

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

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

repetitivos, distúrbios músculoesqueléticos, relacionados ao trabalho, projeto de posto de 

trabalho, segurança e saúde (MORAES, 2013). 

 

Definição de ergonomia:  

 

Ergonomia é uma palavra de origem grega derivada da palavra ergon que significa 

trabalho e nomos, que significa regras. Concluindo, podemos afirmar que a ergonomia é uma 

ciência direcionada para o estudo e projeção de máquinas, equipamentos, sistemas e tarefas, 

cujo objetivo é melhorar a segurança, saúde, conforto e eficiência no trabalho (FREITAS, 

2011). 

A ergonomia é o estudo científico da relação entre o homem e seu ambiente de 

trabalho. O termo ambiente abrange o meio em que o homem realiza sua função, mas também 

os métodos, os instrumentos e a organização do trabalho. A melhor maneira de diminuir e/ ou 

evitar riscos ergonômicos é por meio de medidas simples como a adaptação dos postos de 

trabalho, a realização das tarefas  e a educação dos trabalhadores para posicionamentos mais 

funcionais e menos agressivos (SOUZA; SCUSSIATO, 2015). 
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Abrahão et al. (2009) destacam que a ergonomia é uma ciência que tem como intuito 

transformar o trabalho, em suas diferentes dimensões, adaptando-o às características e aos 

limites do ser humano. 

Daher et al. (2011) explicam que a ergonomia, enquanto ciência, sempre procurou 

avaliar circunstâncias laborais, tentando intervir em algumas e transformar outras que estimou 

indispensáveis, com o propósito de adquirir uma grande racionalização e otimização, com o 

máximo de bem-estar, produção e competência. 

Conforme Turella et al. (2011) entre diversos fatores que auxiliam na questão de 

motivação de funcionários, está a ergonomia, que proporciona uma melhoria na relação do 

homem com seu ambiente de trabalho, otimizando os processos e interferindo diretamente na 

qualidade e produtividade em geral. Coerentemente, a ergonomia necessita de uma 

abordagem holística de todo o campo, tanto em seus aspectos físicos e cognitivos, como 

sociais, organizacionais e ambientais. 

 Borges (2011) afirma que a ergonomia tem três objetivos básicos que são: possibilitar 

o conforto ao indivíduo, prevenção de acidentes, como também, ajudar a evitar o 

aparecimento de patologias específicas para determinado tipo de trabalho. 

No Brasil, a ergonomia é regulamentada pela NR 17. Ela oferece parâmetros para 

adequação do ambiente de trabalho às características psicofisiológicas do profissional, de 

modo a oferecer o máximo de conforto e segurança, para que o trabalhador desempenhe seu 

trabalho com eficiência. A ausência de adaptação do trabalho ao homem tem como 

consequência a sobrecarga nas estruturas físicas do corpo, afetando a integridade física ou 

mental do trabalhador e causando-lhe desconforto ou doença (SOUZA, et al. 2015). 

Segundo a Norma Regulamentadora NR 17, a Análise Ergonômica do Trabalho 

(AET), tem como objetivo, rastrear, observar e avaliar as relações existentes entre demandas 

de doenças, acidentes e produtividade com as condições de trabalho, com as interfaces, com 

os sistemas e a organização do trabalho (BRASIL, ABNT, 1990).  

Os profissionais da saúde tem sido foco de pesquisas nos últimos anos na Enfermagem 

(FELLI; PEDUZZI, 2009). Para reduzir os problemas decorrentes da exposição do 

trabalhador a estes riscos ocupacionais, faz-se necessária a adoção de medidas no ambiente de 

trabalho. Além disso, o reconhecimento dos riscos envolvidos no processo de trabalho 
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configura uma estratégia válida para minimizar e evitar intercorrências na saúde do 

trabalhador. 

 

4.4 Riscos ergonômicos e profissionais de enfermagem 

 

Dentre as profissões que merecem atenção, no que se refere à saúde do trabalhador, 

está a enfermagem, que exige força física dos trabalhadores durante alguns procedimentos, 

como na movimentação e remoção de pacientes. O esforço físico necessário para auxiliar na 

mobilização ou alternância de posição dos pacientes pode ocasionar lombalgias aos 

trabalhadores, o que interfere na eficiência da força e capacidade de trabalho da enfermagem 

(MONTEIRO; ALEXANDRE, 2009). 

Uma das maiores causas de sofrimento entre os trabalhadores de enfermagem, sendo 

constantemente relato de queixa entre esses profissionais de enfermagem é a relacionada com 

problemas no aparelho osteomuscular. Tal fato se torna mais agravante durante a 

movimentação e remoção de pacientes (SILVA, 2011). 

O estudo de Pasa (2015), que foi realizado em um hospital Universitário do Rio 

Grande do Sul, permitiu rastrear os riscos ergonômicos para os trabalhadores de enfermagem 

nas diferentes unidades hospitalares, sendo que a Clínica Médica apresentou maior percentual 

de pacientes com pouco risco ergonômico para os trabalhadores em comparação à Clínica 

Cirúrgica e Clínica Médica II que apresentavam médio risco. Além disso, pode-se identificar 

que o peso foi a variável que obteve maior percentual para um alto risco ergonômico para os 

trabalhadores de enfermagem. 

Os distúrbios musculoesqueléticos são origem multifatorial complexa; e resultam de 

desequilíbrio entre as exigências das tarefas realizadas no trabalho e as capacidades 

funcionais individuais para responder a tais exigências; são modulados pelas características da 

organização laboral (ASSUNÇÃO, 2009). 

De acordo com Carvalho e Magalhães (2013) o profissional de enfermagem é o 

profissional de saúde que mais se expõe aos riscos do trabalho na área de saúde, visto que a 

enfermagem é o maior grupo individualizado de trabalhadores de saúde; prestadora de 
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assistência ininterrupta, 24 horas por dia; executora de cerca de 60% das ações de saúde, é a 

categoria que mais entra em contato físico com os doentes. 

A NR 32 abrange as situações de exposição aos diversos agentes de risco presentes no 

ambiente de trabalho.  Seu principal objetivo é prevenir os acidentes e o adoecimento 

causados pelo trabalho nos profissionais da saúde, eliminando ou controlando as condições de 

risco presentes nos Serviços de Saúde (COREN, 2008).  

Ribeiro et al. (2010) destacam que os profissionais de saúde, em seu ambiente de 

trabalho, estão expostos a inúmeros riscos, pois, o ambiente hospitalar é um local tipicamente 

insalubre, na medida em que propicia a exposição de seus trabalhadores a riscos físicos, 

químicos, fisiológicos, psíquicos, mecânicos e, principalmente, biológicos, inerentes ao 

desenvolvimento de suas atividades. 

Pode-se dizer que, embora, o serviço de saúde tenha como principal finalidade a 

prevenção e recuperação da saúde de sua clientela, atuar em unidades de saúde implica em 

laborar em ambiente com inúmeros riscos ocupacionais, fato que favorece a exposição do 

trabalhador da saúde a diversos malefícios ao longo da vida profissional (COPETTI, 2011). 

Carrara et al (2015) concluem que os principais riscos a que estão expostos os 

profissionais de enfermagem no ambiente hospitalar são: os acidentes ergonômicos, químicos, 

físicos e biológicos. 

De acordo com Freitas et al (2009) os profissionais de enfermagem são os mais 

afetados pelas DORT, devido à rotina de esforços ao extremo que podem causar-lhes danos 

futuros. Muitas vezes, descuidam-se da própria saúde por estarem preocupados em satisfazer 

as funções instituídas para o cargo que ocupam. Os profissionais de enfermagem se tornam 

um grupo de atuantes profissionais com probabilidade a LER/DORT , até mesmo não tendo 

conhecimento do risco que os acometem, podendo ter agravadas lesões físicas. 

Os agravos à saúde do trabalhador de enfermagem relacionados à violência 

psicológica, os autores salientam sintomas físicos e psicológicos dentre estes a: irritabilidade, 

ansiedade, fadiga, sofrimento mental, estresse profissional, sentimentos de impotência, 

frustração, lombalgias, doenças osteomusculares, depressão, distúrbios do sono e da 

alimentação, temor, baixo nível de satisfação no trabalho, sentimento de baixa auto estima 

(LIMA et al, 2012; DUARTE et al, 2012). 
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Nos ambientes hospitalares, há vários fatores ergonômicos associados aos problemas 

ambientais e organizacionais que podem ter relação com a ocorrência de alterações 

osteomusculares, tais como recursos tecnológicos e mobiliários inadequados, falta de 

equipamentos especiais para movimentar pacientes, escassez de recursos humanos e a falta de 

treinamento. Neste contexto, os profissionais de enfermagem são os mais susceptíveis 

(SIMÃO, 2010). 

Dul e Weerdmeester (2012) afirmam que a ergonomia pode colaborar para solucionar 

vários problemas relacionados com a saúde, segurança, conforto e eficiência. Muitos 

acidentes ocorrem por erros humanos e ao analisar esses erros concluímos que são causados 

pelo relacionamento inadequado entre os operadores e suas tarefas. A probabilidade de 

ocorrência dos acidentes pode ser amenizada quando se consideram adequadamente as 

capacidades e limitações humanas e as características do ambiente, durante o projeto de 

trabalho. 
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5   METODOLOGIA 
 

 

5.1Tipo de estudo 

 
Para alcançar os objetivos propostos neste estudo, este trabalho optou pelo método 

quantitativo,com abordagem descritiva transversal sobre os riscos ergonômicos dos 

profissionais de enfermagem idosos atuantes na profissão. 

 

5.2Local de estudo 

 

A pesquisa foi realizada em três Santas Casas filantrópicas e num hospital particular, 

localizados no Vale Paraíba. 

Para preservar a identidade das instituições, as mesmas serão denominadas nesta 

pesquisa como A, B, C, e D. 

A Santa casa A é uma entidade filantrópica, privada, sem fins lucrativos. Presta 

assistência médico-hospitalar à população do município e região, fazendo parte da rede de 

hospitais prestadores de serviços ao SUS e atendendo também usuários das operadoras de 

saúde, empresas de saúde de auto-gestão, seguros saúde e outros. 

A Santa Casa B é um hospital geral de baixa e média complexidade.Com 77 anos de 

fundação, a unidade tem extrema importância no atendimento de saúde para toda a região 

local. 

A Santa Casa C possui 209 leitos, um Pronto Socorro e um Ambulatório de Ortopedia 

sendo o único Estabelecimento Hospitalar, Pronto Socorro e Ambulatório de Ortopedia 

prestando serviços ao Sistema Único de Saúde (SUS). 

O hospital D Possui 37 leitos divididos em Clínica Médica e Cirúrgica, Maternidade e 

Pediatria Clínica e Cirúrgica, além dos serviços do Centro Diagnóstico e Centro Cirúrgico. É 

uma cooperativa criada com o objetivo de proporcionar uma alternativa de assistência médica 

digna para a população brasileira, além de criar um sistema de trabalho que valoriza o 

empenho dos profissionais e é voltada exclusivamente para a satisfação dos clientes.  
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5.3População de estudo 

 
Profissionais de Enfermagem do gênero feminino ou masculino com idade igual ou 

superior a 60 anos. 

 

5.4Critérios de inclusão 

 

Todo profissional de enfermagem enfermeiro, técnico ou auxiliar de enfermagem que 

é idoso, aposentado ou não e que trabalha em qualquer setor ou turno do hospital. 

 

5.5Critérios de exclusão 

 
Não participaram da pesquisa os profissionais de enfermagem que estavam de férias 

ou de licença médica. 

 

5.6Aspectos éticos relacionados à pesquisa 

 

Após elaboração do projeto de pesquisa, este foi encaminhado ao Comitê de Ética em 

pesquisa da UNIFATEA (Plataforma Brasil). Uma vez aprovado pelo Comitê de Ética, 

número do Parecer Consubstanciado do CEP 1.535.689 (Anexo 2), foi entregue em cada 

instituição um exemplar do projeto para análise e autorização da pesquisa. 

O presente estudo seguirá os preceitos estabelecidos pela Resolução 466/12, 

de12/12/2012, do Conselho Nacional de Saúde. 

Todos os participantes da pesquisa receberam todas as orientações referentes à 

pesquisa e ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Foi garantido a todos o caráter 

confidencial das informações e a garantia de haver sanções ou prejuízos pela não participação 

ou desistência a qualquer momento, bem como a inexistência de ônus financeiro e/ou 

remuneração ao participante. 
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5.7Procedimentos de coleta de dados 

 

 Após obter o consentimento da instituição e observados os aspectos éticos, a 

pesquisadora entrou em contato com a gerente de enfermagem dos hospitais pesquisados, a 

qual autorizou a pesquisa durante o turno de trabalho. Foi realizado pela gerencia de 

enfermagem um levantamento do número de profissionais idosos na instituição e do turno de 

trabalho em que os mesmos se encontravam trabalhando. 

 Após estar com esse levantamento em mãos, foi feito contato diretamente com os 

profissionais para que os mesmos escolhessem o melhor momento para responder os 

questionários. Primeiramente, foi realizada uma explicação detalhada do instrumento, 

informando-os dos objetivos específicos do trabalho. Logo, foi também explicado (TCLE) o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, deixando claro para os participantes que os 

mesmos eram livres para escolher participar ou não da pesquisa. Todos os profissionais 

abordados aceitaram participar da pesquisa, demonstraram interesse e disposição em 

responder as perguntas. 

 Durante a aplicação do questionário a autora coordenou um rodízio da ordem da 

aplicação das questões, diferente para cada entrevistada. Todas as participantes permaneceram 

sentadas em um ambiente calmo e tranquilo para que pudessem responder as questões sem 

interferência externa, que pudesse vir a prejudicar a coleta de dados. Um processo que durava 

em média 10 minutos. 

 Todo o período de coleta de dados foi realizado de maneira descontraída, sendo que 

as participantes demonstraram grande interesse em colaborar com o tema abordado. 

 

 

5.8 Instrumentos de Coleta de Dados 

 

Para a coleta dos dados foram utilizados três instrumentos: 

 

 O primeiro instrumento foi um questionário sócio - demográfico/caracterização dos 

profissionais, elaborado pela autora da pesquisa, com perguntas fechadas, aplicado pela 
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pesquisadora o qual faz a análise das condições sócio-demográficas, contendo as variáveis, 

idade, peso, altura, sexo masculino ou feminino, escolaridade, se tem algum problema de 

saúde, ser tabagista ou etilista. Quanto à caracterização profissional, perguntas fechadas 

abordando categoria profissional, local de trabalho, horas trabalhadas por dia, turno de 

trabalho, se trabalha em outro local, se já foi afastado por problemas de saúde, tempo de 

afastamento, como o profissional classifica sua saúde, motivo que continua a exercer a 

enfermagem (Apêndice 1). 

O segundo instrumento utilizado foi um questionário com perguntas fechadas para 

identificar os agentes propiciadores de riscos ergonômicos. Foram abordadas variáveis 

relacionadas com o ambiente de trabalho desse profissional e também com atividades que 

fazem parte do seu dia a dia, enquanto profissional de enfermagem. Foi elaborado e aplicado 

pela autora (Apêndice 2). 

O terceiro instrumento é  denominado Questionário Nórdico para avaliar as queixas 

musculoesqueléticas. Foi adaptado para a língua portuguesa (BARROS; ALEXANDRE, 

2003). Esse instrumento é respeitado internacionalmente e tem como objetivo avaliar os 

problemas músculoesqueléticos dentro de uma abordagem ergonômica (BARROS; 

ALEXANDRE, 2003). 

O Questionário Nórdico é composto por uma figura do corpo humano visto pela região 

posterior, analisando as seguintes regiões anatômicas: região cervical, região superior e 

inferior das costas, quadril e coxas, punhos e mãos, joelhos, pés e tornozelos. Compreende as 

questões de dores musculoesqueléticas, nos últimos 12 (doze) meses e nos últimos 07 dias, a 

incapacidade funcional em cada uma das regiões citadas acima e se houve procura por auxílio 

de um profissional. 

Nesta parte, o indivíduo responde com um X (xis) em cada questão, nas respostas sim 

e não, em relação à ocorrência de sintomas como dor ou desconforto nos últimos 12 (doze) 

meses e nos últimos 7 (sete) dias, e se foi impedido de realizar atividades nos últimos 12 

(doze) meses, devido a estes sintomas (Anexo C) 
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5.9Pré-Teste 

 

Para avaliar a compreensão do instrumento pela população alvo, realizou-se um pré-

teste em uma amostra de cinco (05) enfermeiras, professoras do curso de graduação em 

enfermagem do centro Universitário Teresa D’Ávila com maior ou igual a 50 anos de idade.  

Após a orientação prévia do estudo foi solicitado a assinatura do Termo de 

Consentimento livre e esclarecido e a resposta aos instrumentos de coleta de dados deste 

estudo. 

Ao final do preenchimento as candidatas foram indagadas quanto a questões 

relacionadas às dificuldades de preenchimento ou de compreensão do instrumento. Foram 

relatadas algumas dificuldades por parte das entrevistadas: 

1- Em relação ao questionário sócio demográfico no item sete (07) com relação aos 

problemas de saúde, faltou a opção (não) para os entrevistados que não apresentam 

nenhum problema de saúde a assinalar. 

2- Em relação à opção oito (08) relacionada a ser tabagista ou etilista, faltou  opção (não) 

para ser assinalada por quem não é tabagista e nem etilista. 

  

5.10Riscos e benefícios 

 
O estudo não ofereceu risco para os participantes da pesquisa. Como benefício, 

teremos dados científicos dos problemas ergonômicos dos profissionais de enfermagem 

idosos ativos na enfermagem. Serão dados relevantes para a sociedade, já que no momento 

são poucos os dados científicos referentes a esses profissionais em nosso país. 

 

5.11Análise dos resultados 

 
Os dados coletados foram inseridos, eletronicamente em um banco de dados 

construídos pela própria pesquisadora, no programa software Excel. Foram realizadas tabelas 

e na forma descritiva, sendo, em seguida, também discutidas com base na literatura 

selecionada.  



 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
MESTRADO PROFISSIONAL 
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA 
  

 

 
 

29 
 

6RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Tabela 1 aborda as características sócio demográficas dos participantes do estudo 

concomitantemente à discussão desse trabalho. 

O perfil sócio demográfico dos profissionais participantes da pesquisa foi de 20 (100%) do 

sexo feminino. 

No estudo de Reis (2015) as mulheres idosas apresentaram melhores índices de 

capacidade para o trabalho. É cada vez maior a participação de mulheres no mercado de 

trabalho, principalmente em duplas jornadas, devido à necessidade de complementar a renda e 

não somente por satisfação (AMORIM, 2014). 

 

Tabela 1 – Características sócio - demográficas dos participantes do estudo. Vale do 

Paraíba, SP, 2017 (n=20). 

 

Variáveis  Frequência 

absoluta 

Frequência 

relativa 

Média Mediana Desvio 

padrão 

Idade:   64,25 63,5 3,64 

Peso:   67,92 66,5 12,49 

Altura:   1,58 1,57 0,07 

Gênero:      

Masculino 0 0    

Feminino 20 100    

Escolaridade:      

1º grau incompleto 1 5    

1º grau completo 6 30    

2º grau incompleto 1 5    

2º grau completo 10 50    

Superior 2 10    

Tem algum problema de saúde:      

Cardíopatia 4 14,81    

Hipertensão Arterial 9 33,33    

Diabétes Mellitus tipo II 4 14,81    

Outros 8 29,62    

N.A. 2 7,40    

Quanto tempo trabalha na enfermagem (em anos):   34,65 31 10,05 

Faz uso de tabaco:      

Faço uso frequente 4 20    

Faço uso ocasional 1 5    

Não faço uso 15 75    

Faz uso de álcool:      

Faço uso frequente 0 0    

Faço uso ocasional 5 25    

Não faço uso 15 75    

Fonte: Instrumento de pesquisa 2017. 
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A idade média dos participantes foi de 64,25 (DP+3,64 e idades entre 60 e 71 anos). 

Ribeiro (2015) afirma em sua pesquisa, que a saúde e segurança no trabalho desenvolvem um 

papel crucial na promoção da saúde do trabalhador e consequentemente num envelhecimento 

ativo. Com o aumento da expectativa de vida e com a mudança das regras para aposentadoria, 

começamos a ter uma população ativa de uma faixa etária mais elevada com novas 

necessidades associadas à degradação natural do sistema. A autora destaca ainda que no 

futuro haverá um número maior de idosos aptos para o trabalho e com uma forte exigência de 

produção. 

Custódio, et al (2010), realizou uma pesquisa voltada para os profissionais de 

enfermagem na qual uma das faixas etárias da amostra era composta por profissionais de 

enfermagem com idade maior que 60 anos, o equivalente a 14 (10,4%). Esse dado nos mostra 

o crescimento e atuação no número de idosos no mercado de trabalho, especificamente na 

enfermagem. 

 O trabalho é um meio de ajudar o indivíduo a preservar sua saúde, atuando como um 

coadjuvante no controle da depressão, fragilidade e incapacidade, mantendo o bem-estar e 

bom nível cognitivo e a independência nas atividades do dia a dia (AMORIM, 2014). 

 Frank, et al. (2007), realizaram um trabalho com idosos de uma Unidade Local de 

Saúde, da cidade de Florianópolis, SC e concluíram que grande parte dos idosos assistidos 

estava com sua capacidade funcional preservada para o desenvolvimento das atividades da 

vida diária , demonstrando autonomia e independência, ou seja, os dados  demonstravam 

claramente que os entrevistados encontravam-se em condições para o trabalho. O 

envelhecimento funcional é entendido como perda da capacidade para o trabalho e geralmente 

se faz notar antes do envelhecimento cronológico (Bellusci e Fischer, 1999).  

 Refletindo esse pressuposto, pode-se deduzir que não é a idade, por si só, um fator 

impeditivo à realização do trabalho, mas os aspectos funcionais do ponto de vista físico e 

psíquico da pessoa (REIS, 2015). 

 Um estudo realizado na Rússia por Bashkireva (2013) afirma, que, profissionais 

competentes estão relacionados ao potencial de adaptação ao ambiente de trabalho e 

capacidade compensatória do corpo, os quais são determinados pela experiência ao longo da 

vida, e não simplesmente pela idade cronológica. 
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 Souza, Teixeira (2015), em um estudo sobre o perfil sócio - demográfico de um 

ambulatório, também teve em sua pesquisa sete profissionais idosos, o equivalente a 23,33 % 

atuando na enfermagem. 

 O peso médio encontrado entre as participantes desse estudo foi de 67,92kg 

(DP+12,49kg , variando de 41 a 89 kg). 

 Quanto ao grau de instrução 50% das participantes concluíram o 2ºgrau.  Ao 

responder se tinham algum problema de saúde 33,33% afirmaram serem hipertensas. 

   Custódio et al (2010)constataram a alta predominância (43,1%) de hipertensão 

arterial sistêmica nos auxiliares de enfermagem, dados esses que condizem com um estudo 

desenvolvido em Salvador, BA, que verificou uma predominância da hipertensão arterial nos 

auxiliares de enfermagem. Os autores concluem também a necessidade de elaboração e 

promoção de estratégias de incentivo e adoção de medidas para controlar os fatores de risco 

da hipertensão por parte da instituição e gestores, com o objetivo de diminuir a comorbidade. 

Quanto ao uso de tabaco e álcool, 75% das participantes não faziam uso.  

Tabela 2 – Características profissionais dos participantes do estudo. Vale do Paraíba, 

São Paulo, 2017 (n=20). 
      

      

Variaveis 

 

Freqüência 

absoluta 

Freqüência 

Relativa 

   

Categoria profissional:      

Auxiliar de enfermagem 13 65    

Tecnico em enfermagem 6 30    

Enfermeiro 1 5    

Tempo de atuação      

Mais de 10 anos 20 100    

Em qual hospital trabalha:      

Maternidade 7 35    

ClinicaMédica 6 30    

Outros setores 7 35    

Quantas horas por dia de trabalho:      

8h todo dia 3 15    

6h todo dia 1 5    

12h por 36 16 80    

      

Fonte: Instrumento de pesquisa 

A Tabela 2 aborda as características dos participantes desse estudo e observa-se, 

quanto ao perfil profissional, que a maioria dos profissionais estão na categoria auxiliares de 

enfermagem (13) 65% e técnicos de enfermagem (6)30%, que somados representam 95% da 

amostra. Trabalham na mesma instituição hospitalar há mais de 10 anos (20) 100%.Os setores 



 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
MESTRADO PROFISSIONAL 
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA 
  

 

 
 

32 
 

mais citados foram a maternidade com (7) 35% e em segundo a clínica médica com (6) 30%. 

Segundo estudo de Pasa et al.(2015), a clínica médica é um setor que exige muito esforço 

físico do profissional de enfermagem, ou seja, oferece risco ergonômico médio para esses 

profissionais devido principalmente a problemas neurológicos. Magnago (2010) afirma 

também que um dos locais de trabalho dentro da unidade hospitalar responsável pela 

frequência elevada de algia em várias regiões do corpo é a clínica a médica.  

Relacionado à carga horária, 80% das participantes cumprem uma carga horária de 12 

horas por dia de trabalho e 36 horas de descanso. Um estudo realizado por Marçal; Fantauzzi 

(2009) afirma que o trabalho de enfermagem pode ser extremamente desgastante, devido ao 

cumprimento de horários fixos e principalmente ao horário por turnos, já que é comum na 

enfermagem os profissionais serem submetidos a uma carga horária de 12 horas e descansar 

36 horas. Os autores concluem ainda que esse tipo de horário de trabalho afeta diretamente os 

profissionais da área, se considerar as influências tanto biológicas como emocionais, devido a 

mudanças nos ritmos circadianos, do sono-vigília e ainda do sistema termorregulador. 

Na Tabela 3, o estudo revelou que 50% das participantes trabalham no período 

noturno, por um período de 12 horas por dia, descansando 36 horas.  Silva e Pinto (2012) 

referem em seus estudos que o trabalho noturno pode interferir na saúde desses profissionais, 

modificando horário do sono, causando alterações no funcionamento fisiológico humano e 

desencadeando, principalmente,  redução no desempenho, déficit de atenção e concentração. 
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Tabela 3 – Características profissionais dos participantes do estudo. Vale do Paraíba, 

São Paulo, 2017 (n=20). 
 
Variáveis  Frequência 

absoluta 

Frequência 

relativa 

Média Mediana Desvio 

padrão 

Turno de trabalho:      

Diurno 10 50    

Noturno 10 50    

Já foi afastado do trabalho por problemas de saúde:      

Sim 17 85    

Não 3 15    

Por quanto tempo(em dias):   94,41 45 131,74 

Quantas vezes durante o período do exercício       

da profissão:   2,64 2 2,34 

Como você classifica sua saúde:      

Excelente 3 15    

Muito boa 4 20    

Boa 12 60    

Ruim 1 5    

      

Por qual motivo continua exercendo a profissão      

de enfermagem:      

Gostar muito 10 50    

Gostar 2 10    

Necessidade 8 40    

      

Fonte: Instrumento de pesquisa 2017. 

 

Medeiros et al. 2009, também afirmam em seus estudos que o trabalho noturno causa 

diminuição no ritmo de trabalho e problemas de saúde. 

Um estudo realizado por Magalhães (2007), com o objetivo de traçar o perfil do 

trabalhador noturno, constatou que um dos motivos que levam os profissionais de 

enfermagem a escolher trabalhar a noite é pelo fato de permanecerem mais tempo com seus 

familiares, ter um retorno financeiro maior e também terem mais tempo para resolver 

problemas pessoais. O autor afirma também que a associação de sobrecarga do trabalho 

noturno e o sexo feminino, devido à redução do sono diário, somando-se mais as atividades 

diárias, são peculiares às mulheres. 

Pesquisa demonstrou que, dos 53 trabalhadores de enfermagem que atuavam no 

noturno, 35,8% consideravam este turno de trabalho responsável por transtornos do 

sono (FERREIRA, 2009).  

Com relação ao afastamento do trabalho, 85% afirmaram já terem sido afastadas por 

problemas de saúde; a média de dias de afastamento foi de 94,41 (DP+131,74) e a média de 

vezes de afastamento durante o período da profissão foi de 2,64 (DP+2,34).Porém, essa 
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pergunta foi realizada levando-se em consideração o afastamento durante todo seu tempo de 

atuação na enfermagem, o que leva a concluir que de acordo com dados desse estudo os 

profissionais de enfermagem que são idosos apresentam mais responsabilidade com o 

trabalho e compromisso com a instituição, já que o índice de vezes de afastamentos é bem 

menor quando comparado com faixas etárias menores. 

Comparando com um estudo de Reis (2015), que analisou uma amostra de idosos, em 

sua maioria não houve absenteísmo, dado importante, pois nos mostra que esses trabalhadores 

são comprometidos com suas atividades laborais, quebrando vários paradigmas quando 

comparados aos mais jovens. 

Sancinetti (2009) refere em seu estudo que: 

“Não é possível mudar a natureza do objeto de trabalho de enfermagem e das 

instituições de saúde que são tipicamente insalubres, assim como há 

limitações para instituir novas formas de organização desse trabalho. No 

entanto é possível controlar a insalubridade, a periculosidade e a penosidade 

nesse trabalho e, portanto, o desgaste e a exaustão dos trabalhadores, 

permitindo a recuperação da força de trabalho e o distanciamento da 

exposição a cargas pela diminuição da jornada de trabalho” (SANCINETTI, 

2009). 

 

Com relação a classificação da saúde, 12 (60%) consideram ter uma boa saúde e 

quando questionadas por qual motivo continuam exercendo a profissão de enfermagem, 10 

(50%) responderam que gostam muito de atuar na enfermagem, e oito (40%) relataram que 

continuam trabalhando na enfermagem por necessidade. 

 Amorim (2014), afirma que o gênero feminino apresentou melhores índices de 

capacidade para o trabalho. E que as mesmas continuam a trabalhar, devido à necessidade de 

complementar a renda e não somente por satisfação. 

Já o estudo de Khoury et al. (2010) refere que o idoso tem sido apontado como 

coadjuvante de maior importância com relação à renda familiar, contribuindo com sua 

aposentadoria e também contribuindo para a organização familiar. Embora de uma maneira 

discreta alguns idosos referiram primeiramente gostar da enfermagem, mas que também 

continuavam por necessidade,  já que os seus salários complementavam a renda familiar.  
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Tabela 4 – Riscos ergonômicos no ambiente de trabalho dos participantes do estudo. 

Vale do Paraíba, São Paulo, 2017 (n= 20). 
 
Variáveis   Frequência 

absoluta 

 Frequência 

relativa 

 

A disposição dos equipamentos influencia nas atividades      

      

Sim  5  25  

Não  15  75  

como avalia a iluminação:      

Ótima  5  25  

Boa  14  70  

Deficiente  1  5  

      

Como avalia os ruídos :      

Inexistente  2  10  

Acima do tolerável  1  5  

Tolerável  17  85  

      

Como avalia o conforto térmico      

Ótimo  1  5  

Bom  15  75  

Deficiente  3  15  

Ruim  1  5  

      

Fonte: Instrumento de pesquisa 2017. 

  

Na Tabela 4, estão explicitadas as variáveis relacionadas ao ambiente de trabalho, à 

iluminação, ruídos e conforto térmico. No que diz respeito aos riscos ergonômicos do 

ambiente de trabalho, dos participantes do estudo, 15 (75%) afirmaram que a disposição dos 

equipamentos, armários e prateleiras do setor em que trabalham não influencia em suas 

atividades profissionais; 14 (70%) das entrevistadas avaliaram ser boa a iluminação, 17( 85%) 

avaliaram os ruídos do setor em que trabalham como tolerável e 15 (75%) avaliaram o 

conforto térmico do setor como bom. 

Diferentemente, Mauro et al. (2010) enfatizam em sua pesquisa  os riscos físicos 

em um ambiente hospitalar e destacam a má distribuição do espaço físico (53,9%), 

ventilação insuficiente/inadequada (38,9%), iluminação insuficiente (37,9%) e 

exposição a ruído (30,8%).  
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Tabela 5 – Avaliação quanto aos riscos ergonômicos no ambiente de trabalho dos 

participantes do estudo. Vale do Paraíba, São Paulo, 2017 (n= 20). 

 
Variáveis   Frequência 

absoluta 

 Frequência 

relativa 

 

Levantamento e transporte manual de peso:      

Frequente  8  40  

Muito frequente  0  0  

Pouso frequente  9  45  

Não se aplica  3  15  

Curvar ou torcer as costas de maneira desconfortável:      

Frequente  6  30  

Muito frequente  1  5  

Pouso frequente  8  40  

Não se aplica  5  25  

Carregar, levantar ou mover pessoas, materiais ou equipamentos:      

Frequente  2  10  

Muito frequente  6  30  

Pouco frequente  8  40  

Não se aplica  4  20  

Ficar agachado:      

Frequente  2  10  

Muito frequente  1  5  

Pouso frequente  4  20  

Não se aplica  13  65  

É possível alternar postura hora sentado hora de pé:      

Frequente  10  50  

Muito frequente  0  0  

Pouco frequente  8  40  

Não se aplica  2  10  

Permanecer sentado:      

Frequente  2  10  

Muito frequente  0  0  

Pouso frequente  17  85  

Não se aplica  1  5  

A postura no trabalho (seja de pé, sentado ou semissentado) pode      

ser mantida com bom grau de conforto:      

Frequente  10  50  

Muito frequente  4  20  

Pouso frequente  4  20  

Não se aplica  2  10  

Alcançar ou trabalhar um nível acima da cabeça ou afastado do corpo:      

Frequente  8  40  

Muito frequente  1  5  

Pouso frequente  4  20  

Não se aplica  7  35  

Fonte: Instrumento de pesquisa. 

 

Na Tabela 5, estão expostas as variáveis relacionadas aos fatores de risco no ambiente 

de trabalho, cujos fatores mais presentes foram: nove (45%) escolheram a opção pouco 

frequente para levantamento e transporte manual de peso. 
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Com relação a curvar ou torcer as costas, oito (40%) mencionaram realizar esse 

movimento de maneira desconfortável. Quanto a levantar, carregar ou mover pessoas, oito 

(40%) afirmaram que realizam esse tipo de atividade com pouca frequência e 13 (65%) 

disseram que durante suas atividades no setor não há necessidade de ficar na posição 

agachada. 

Uma das características do trabalho na enfermagem é ser repetitivo e demandar grande 

esforço físico; levantamento de peso e posturas inadequadas, associado ao estresse mental que 

são fatores de risco para desenvolver DORT. Estes distúrbios se tornam importantes  na 

profissão de enfermagem, que se caracteriza, como sendo de alto risco de estresse e 

adoecimento, com período prolongado de trabalho, exigindo grande responsabilidade dos 

trabalhadores (LELIS, et al, 2012). 

 Rodrigues et al (2015) referem em seu estudo que quando trabalhadores de 

enfermagem vão envelhecendo ou adoecendo eles acabam transferidos para setores de menor 

complexidade ou exercendo atividades mais leves.  

Conforme Iida (2005) afirma, o transporte manual de cargas traz consequências para a 

saúde dos trabalhadores. E para o profissional de enfermagem idoso não é diferente devido à 

demanda física da atividade laboral. 

Quanto a pouca frequência para levantamento e transporte manual de peso, Rodrigues 

et al (2015) comprovaram que os graus de desconforto são maiores nas atividades que exigem 

maior força física, como no transporte dos pacientes do leito para a cadeira, da maca para a 

cama e vice-versa e também na mobilização do paciente na posição sentada ou supina.  

O trabalho pesado é classificado de acordo com Grandjean (2005) como o emprego de 

grande esforço físico, com consumo de energia, e grandes exigências do sistema 

cardiocirculatório e pulmonar. 

Iida (2005) destaca em uma pesquisa, que o levantamento de pesos causa 

aproximadamente 60% dos problemas musculares nos trabalhadores, levando a afastamentos 

das atividades. 

Relacionado a alternar postura durante o turno de trabalho 10(50%) mencionaram que 

é frequente a possibilidade de alternar postura em pé e sentado. 

Silva et al. (2013) também confirmam em seus estudos que a postura analisada como 

árdua, mais comumente adotada pelos profissionais de enfermagem, no preparo e na 
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administração de medicações, é a em pé, estático, com a coluna inclinada (60%), seguida pela 

ereta (42%). 

Permanecer sentada no ambiente de trabalho 17 (85%) responderam que ocorre com 

pouca frequência; quando indagados sobre se a postura no trabalho (seja de pé, sentado ou 

semissentado) pode ser mantida com bom grau de conforto, 10 (50%) escolheram a opção 

frequente e oito (40%) afirmaram que alcançar ou trabalhar em um nível acima da cabeça ou 

afastado do corpo ocorre de maneira frequente. 

 

Tabela 6 – Riscos ergonômicos no ambiente de trabalho dos participantes do estudo. 

Vale do Paraíba, São Paulo, 2017 (n= 20) (continuação). 
 
Variáveis   Frequência 

absoluta 

 Frequência 

relativa 

 

      

Como avalia sua atual capacidade de trabalho para levantamento de carga:      

Muito boa  7  35  

Boa  7  35  

Fraca  6  30  

Já recebeu treinamento sobre riscos ergonômicos:      

Sim  5  25  

Não  15  75  

Nos últimos três meses você consultou algum profissional da saúde:      

Sim  14  70  

Não  6  30  

Qual :      

Cardiologista  7  41,17  

Ortopedista  3  17,64  

Outros  4  41,19  

Nos últimos três meses você foi impedido(a) de realizar atividades normais      

devido a algum problema de saúde:      

Sim  1  5  

Não  19  95  

Fonte: Instrumento de pesquisa 2017 

 

 

 

 Na Tabela 6, no tocante à avaliação da atual capacidade de trabalho para 

levantamento de carga, sete (35%) das participantes escolheram a opção muito boa ,sete 

(35%) optaram pelo item boa e seis (30%) referem estar fracas para levantar carga. 

Durante a aplicação dos instrumentos foi observado que as profissionais 17 (75%), não 

conheciam o termo riscos ergonômicos, e afirmaram que nunca receberam qualquer tipo de 

treinamento educativo sobre riscos ergonômicos, não sabiam do que se tratava, confirmando o 

que Duarte (2012) conclui em seus estudos, ou seja, o conhecimento é insuficiente sobre os 



 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
MESTRADO PROFISSIONAL 
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA 
  

 

 
 

39 
 

princípios da ergonomia, por parte destes profissionais de enfermagem, como outro risco a 

que esta equipe está exposta. Afirmam ainda que os riscos são eliminados somente  quando 

passamos a conhecê-los. 

Segundo estudo de Mauro, et al. (2010), afirma-se que trabalhadores de enfermagem 

desconhecem os riscos ocupacionais o qual pode estar oculto por ignorância, falta de 

conhecimento ou de informação, o que faz com que o profissional não suspeite do risco, o que 

se torna perigoso para sua saúde, uma vez que para a eliminação dos riscos, há a necessidade 

de,  primeiramente, conhecê-los. 

Por fim, evidenciou-se a necessidade de treinamento e educação continuada aos 

profissionais de enfermagem para que os mesmos possam identificar situações de risco de 

acidentes e doenças ocupacionais e propor alternativas de proteção à sua própria saúde e a dos 

demais profissionais. 

Mauro et al. (2010) concluem em seu estudo a necessidade de análises ergonômicas 

envolvendo os trabalhos e as posturas adotadas pelos profissionais de enfermagem durante 

toda sua atuação, mediante os métodos ergonômicos de observação, vídeos, analisando-se a 

frequência e a continuidade das posturas assumidas perante as atividades realizadas. 

Relacionado ao item se consultaram algum profissional de saúde nos últimos 12 meses 

14 (70%) das entrevistadas responderam que sim, e a especialidade mais prevalente, com sete 

(41,17%) de procura, foi a cardiologia e 19 (95%) afirmam que em nenhum momento foram 

impedidas de realizar as atividades do dia a dia. Houve muitos relatos que mesmo estando 

com dores em diversos locais do corpo, não deixam de trabalhar, pois utilizam o argumento 

que se parar com suas atividades, de fato ficarão doentes. 

Um estudo de Lelis, et al (2012) diz que muitas  vezes existe a falta de informação do 

profissional sobre o problema de saúde, levando esses profissionais a esconderem seus 

sintomas e muitas vezes acabam comprometendo o diagnóstico e tratamento. 
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Tabela 7.  Distribuição dos distúrbios musculoesqueléticos anual e semanal por região 

corporal – Vale do Paraíba - SP (n=20). 

 

Regiões do corpo 
Nos últimos 12 meses  

 

Nos últimos sete dias  

 

 Sim (%) Sim (%) 

Pescoço  8 40 4 20 

Ombros 8 40 3 15 

Parte superior das costas 7 35 1 5 

Cotovelo  3 15 0 0 

Punhos/ Mãos  4 20 1 5 

Parte inferior das costas 5 25 0 0 

Quadril/ Coxas 2 10 0 0 

Joelhos 7 35 1 5 

Tornozelos/Pés 7 35 1 5 

        Fonte: Instrumento de Pesquisa 2017 

 

A Tabela 7 mostra as regiões do corpo mais atingidas pelos distúrbios músculo 

esqueléticos nos últimos doze meses, foram assinaladas mais de uma região corporal pelas 

profissionais de enfermagem que são: pescoço oito (40%); nove (45%) nos ombros e parte 

superior das costas; joelho seis (30%); tornozelos e pés, sete (35%);  punhos e mãos, quatro 

(20%). Já quanto indagadas se tiveram algum problema nos últimos sete dias, quatro, (20%) 

referiam pescoço, três, (15%) nos ombros e um, (5%) nos punhos e mãos. As participantes 

assinalaram que mais de uma região corporal apresenta algum problema musculoesquelético. 

De acordo com Lelis et al. (2012), os profissionais de enfermagem realizam 

atividades multivariadas, fragmentadas, apresentando sobrecarga e ritmo de trabalho 

acentuado; submetidos à alta exigência no ambiente laboral apresentam chances de 

desenvolver dor musculoesquelética em várias regiões do corpo. 

Cortez, Valente e Ribeiro, (2011), constataram em um estudo realizado em 

prontuários médicos, que 45% da equipe de enfermagem de 23 hospitais do Paraná 
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precisaram de atendimento médico no ano de 2011. A maior parte desses profissionais foram 

diagnosticados com doenças osteomusculares e dores na coluna lombar. Sobre o grau de 

desconforto notado, percebeu-se que as ocorrências predominantes se centravam 

principalmente nas regiões da coluna cervical, torácica e lombar; outras, nos ombros e 

extremos dos membros inferiores (ROCHA et al., 2012). 

Em outro estudo, realizado por Rodrigues et al (2013), aplicou-se um questionário na 

equipe de enfermagem e as informações coletadas mencionam que 82% das enfermeiras e 

95% das auxiliares relataram dor na coluna. 

Magnago (2010) afirma que entre os profissionais mais jovens, a região lombar foi a 

região mais acometida pelos profissionais de enfermagem; porém nos profissionais idosos as 

queixas de algia estão localizadas nas regiões articulares do corpo, como: ombro, pescoço, 

cotovelos, punhos e mãos, etc. Igualmente esse estudo constatou que esses dados 

permanecem, já que o único público deste estudo são idosos.  

Estudo apontou, que entre os mais jovens os maiores percentuais de dores ocorreram nas 

regiões vertebrais (pescoço e coluna lombar) e pernas. Por outro lado, entre os mai s  ve lhos  

a s  q u e ix a s  d e  d o r es  s e  con cen t ram nas  reg i õ es  articulares, principalmente nos 

cotovelos e pulsos (MAGNAGO,2010). 

De acordo com Freitas et al. (2009), os profissionais de enfermagem são os que mais 

desenvolvem DORT, devido a uma rotina de esforços extremos que pode causar-lhes danos 

futuros.Muitas vezes, descuidam-se da própria saúde por estarem preocupados em realizar 

funções inerentes ao cargo que ocupam, não tendo conhecimento do risco que os acometem, 

podendo ter agravadas lesões físicas. 

Uma pesquisa realizada com cuidadores de idosos, dentre os quais auxiliares de 

enfermagem, mostrou que, do total de 43 sujeitos, 62,7% relataram dor osteomuscular 

no último mês. Dentre os motivos de adoecimento, 59,68% atribuem a causa a 

problemas osteomusculares (LELIS, et al. 2012). 

Um estudo de Lelis et al (2012) aponta que DORT entre técnicos e auxiliares de 

enfermagem são mais frequentes quando comparados aos enfermeiros, devido ao desempenho 

de ações diretas com o paciente e que doenças do sistema osteomuscular apareceram em 

segundo lugar entre distúrbios dos trabalhadores de enfermagem, que referiram maior 

frequência de dor lombar (71,5%), no pescoço (68%), ombros (62,3%) e pernas (54,6%).As 
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autoras afirmam também que Distúrbios musculoesqueléticos em pescoço, ombro ou parte 

alta do dorso e em região lombar associam-se à demanda física, psicossocial e 

condicionamento físico precário. Entre auxiliares de enfermagem, o cuidado aos pacientes 

teve o maior efeito na carga cumulativa em razão do tempo gasto ao se realizar essas tarefas. 

Esses estudos comprovam que, independente da função laboral exercida, a 

carga excessiva de trabalho gera compensações e dores musculares de forma crônica. 

Segundo Lelis, et al (2012) o surgimento insidioso desses sintomas pode ser 

causado pelas posturas inadequadas durante a atividade laboral, pela alta demanda dos 

pacientes acamados, bem como pela alta carga horário de trabalho e ausência de pausas 

para descanso. 

Vários estudos enfatizam que grande parte dos problemas que ocorrem na coluna 

vertebral em trabalhador de enfermagem está associado à inadequação dos mobiliários, posto 

de trabalho e equipamentos, (MAURO, et al., 2010). 

 

Tabela 8. Informações quanto ao impedimento da realização de atividades profissionais 

nos últimos 12 meses e se procurou ajuda de algum profissional de saúde. 

Regiões do corpo 
Impedido de realizar 

atividades normais nos 

últimos 12 meses. 

 

Consultou algum  

profissional de saúde nos 

 últimos 12 meses. 

 

 Sim       (%)       Sim     (%) 

Pescoço  1 5% 2 10% 

Ombros 2 10% 5 25% 

Parte superior das costas 2 10% 3 15% 

Cotovelo  0   0% 0   0% 

Punhos/ Mãos  1   5% 2 10% 

Parte inferior das costas 1   5% 3 15% 

Quadril/ Coxas 0   0% 0   0% 

Joelhos 3  15% 5 25% 

Tornozelos/Pés 4  20% 4 20% 

Fonte: instrumento de pesquisa 2017. 

 

A Tabela 8 mostra se as participantes da pesquisa foram impedidas de realizar 

atividades normais nos últimos 12 meses; quatro, (20%) responderam que sim devido a 
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problemas nos tornozelos e pés; três (15%) relataram que tiveram dificuldades em realizar 

atividades devido a problemas nos joelhos.  

Ao responder se consultou algum profissional de saúde nos últimos 12 meses, cinco 

(25%) relataram que sim devido a problemas nos ombros , sete (35%) nos joelhos .Embora a 

faixa etária se diferencie das diversas pesquisas realizadas sobre os riscos ergonômicos a que 

os profissionais de enfermagem estão expostos, os resultados não diferem, por exemplo, de 

um estudo de Rocha et al 2013, o qual também identificou na sua pesquisa que os técnicos 

referiram ter sentido dores nas regiões lombar, nos tornozelos e nos ombros, nos últimos 12 

meses em um período de trabalho relativamente pequeno (4,9 anos). Porém os entrevistados 

deste estudo têm em média mais de trinta e quatro anos de atuação na enfermagem, e 

trabalham na mesma instituição, há mais de 10 anos.  

Dentre as limitações do estudo pode-se citar o tamanho amostral, o qual não foi maior 

devido à maioria dos profissionais de enfermagem estar com 59 anos, impossibilitando a 

participação na pesquisa já que foi tido como critério, idade maior ou igual a 60 anos. Outra 

limitação do estudo foi não coletar se os participantes praticam atividade física, já que este 

pode ser um fator protetor para as alterações osteomusculares, principalmente para o idoso. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Mediante os objetivos propostos nesse estudo conclui-se que o perfil dos profissionais 

de enfermagem idosos ativos na enfermagem é composto por mulheres, auxiliares de 

enfermagem como segundo grau completo, se mantêm na mesma instituição há mais de 10 

anos, fazendo 12X36 sendo que,  metade das profissionais trabalham  no período noturno. 

Relatam ter uma boa saúde, gostar da enfermagem, embora algumas referem continuar   

trabalhando por necessidade, já que a renda complementa o sustento da família. Para outras, é 

a chance de ganhar um salário melhor e realizar seus planos de vida, pois, o trabalho noturno 

possibilita ter um salário maior.  

Demonstraram ser profissionais responsáveis e compromissadas com a instituição já 

que foram poucos os afastamentos perante os muitos anos trabalhados em uma única 

instituição. 

As regiões mais acometidas pelos problemas ergonômicos foram o ombro, parte 

superior das costas, tornozelos, punhos e mãos. Mesmo apresentando problemas nessas 

regiões citadas, os mesmos continuam a exercer suas funções, sem procurar um profissional 

de saúde, se automedicam e não dão muita importância para as dores que sentem. 

Segundo as profissionais entrevistadas, nunca tiveram treinamento sobre os riscos 

ergonômicos e nem sequer quando indagados demonstraram saber o que significa o termo 

ergonômico, o que demonstra uma falta de preocupação com a saúde dos profissionais por 

parte dos responsáveis pela administração hospitalar. 

Observando esses profissionais de enfermagem, percebe-se que na medida em que vão 

envelhecendo ou adoecendo, acabam sendo transferidos para outros setores de menos 

complexidade ou atribuem a eles atividades mais leves, por não poderem mais prestar 

cuidados diretos aos pacientes. Dessa forma, podemos dizer que a sua saúde já teria sido 

comprometida, devido aos vários anos de trabalhos pesados; isso sem contar com o 

sentimento de desvalorização do profissional em seu ambiente de trabalho.  

A relevância social e científica desse estudo refere principalmente aos profissionais de 

enfermagem que são idosos e ativos na enfermagem, visto que em nosso país há poucos 

estudos direcionados para os profissionais dessa faixa etária. Sendo assim, se torna importante 
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que mais estudos sejam realizados com esses trabalhadores, visando melhorar cada vez mais o 

ambiente de trabalho para esses profissionais, que cada vez mais se encontram atuantes no 

mercado de trabalho, especificamente na enfermagem. 
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APÊNDICE A 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Por esse instrumento particular declaro, para os efeitos éticos e legais, que eu 

(nome)__________________________________________________, (nacionalidade) 

__________________________________, (profissão)__________________, portador do 

RG____________________, CPF___________________________, residente e domiciliado à 

rua_____________________________________________ na cidade________________, 

Concordo em participar da pesquisa “Comprometimentos ergonômicos dos profissionais idosos na 

enfermagem”. Estou ciente que essa pesquisa pretende estudar____________________________ 

_________________________________________O estudo tem como Objetivo Geral: Analisar os 

riscos ergonômicos que se submetem os profissionais de enfermagem idosos ao desempenharem suas 

atividades em seus ambientes de trabalho. Objetivos específicos: Identificar os fatores que podem 

agravar a saúde desses profissionais, verificar as regiões corporais mais acometidas pelos problemas 

ergonômicos e identificar os dados sócio demográficos e de saúde ocupacional desses profissionais de 

saúde. 

A coleta de dados será feita por meio de um questionário estruturado com questões fechadas e abertas 

elaboradas pela pesquisadora, onde serão questionados os fatores ergonômicos, ambiente hospitalar e 

condições de saúde. 

Esclareço que recebi todas as informações sobre minha participação nesse estudo, e a garantia de que 

receberei novos esclarecimentos que julgar necessários durante o decorrer da pesquisa. Esclareço 

também, que fui verbalmente informado sobre os possíveis benefícios e riscos, assim como, todos os 

passos desse experimento serão acompanhados por um Pesquisador Responsável. Como já foi dito 

acima, fui informado de que os procedimentos são simples, que não oferecem riscos aos sujeitos da 

pesquisa e serão realizados por profissionais com experiência. Tomei conhecimento de que não terei 

custos extras e que tenho plena liberdade para recusar a participação na referida pesquisa a qualquer 

momento, sem penalização alguma. Autorizo para os devidos fins, o uso da divulgação e a publicação 

dos dados e resultados obtidos do relatório geral da pesquisa, a qual estou em concordância. 

Entretanto, recebi a garantia do sigilo que assegura a privacidade dos participantes do estudo uma vez 

que os dados obtidos são confidenciais. 

Por estar de pleno acordo com o presente termo, assino abaixo o mesmo. 

 

 

    Lorena, ______ de ________________2017. 

 

______________________                                  ______________________________ 

Assinatura do sujeito da Pesquisa                         Fatima Aparecida Lourenço da Silva 

_________________________________ 

Profª. Drª Claudia Lysia de Oliveira Araújo 

Endereço: 

Centro Universitário Teresa D’Ávila 

Mestrado de Designer, Tecnologia e Inovação – Telefone: (12) 21242823 

  



 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
MESTRADO PROFISSIONAL 
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA 
  

 

 
 

51 
 

APÊNDICE B 
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APÊNDICE C 
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APÊNDICE D 
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APÊNDICE E 
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APÊNDICE F 

 
QUESTIONÁRIO SÓCIO-DEMOGRÁFICO 

1- Idade:__________2-Peso:_________3- Altura:____________ 

4- Sexo: (   ) Feminino  (   )   Masculino  

5- Escolaridade: (   ) 1º. grau incompleto  (   ) 1º. grau completo (   ) 2º. grau incompleto              

(   ) 2º. grau completo                  (   ) superior 

 

6- Tem algum problema de saúde:  

(    ) Cardíaco    (    ) Hipertenso      (    ) Diabético     (   ) outros  Qual____________ 

(    ) Não se aplica 

 

7- Quanto tempo trabalha na enfermagem?_______________________ 

 

8- Quanto aos itens abaixo assinale a frequência: 

 Faço uso 

frequente 

Faço uso 

ocasional 

Não faço uso 

Tabaco 

 

   

Álcool 

 

   

 

Caracterização Profissional 

9- Categoria Profissional (   ) Auxiliar de Enfermagem   

(   ) Técnico de Enfermagem   

(   ) Enfermeiro     

 

10- Nessa Instituição Hospitalar você atua há quanto tempo: 

(   ) Até 2 anos  (   ) de 2 anos a 5 anos   

(   ) de 5 a 10 anos  (   ) mais de 10 anos 

11- Em qual setor do hospital trabalha? ____________________________ 

12- Quantas horas por dia de trabalho:  (    ) 8 horas/ todo dia 

(    ) 6 horas/ todo dia 

(    ) 12 horas/ um dia sim outro não                                                       

13- Turno de trabalho:  (   ) Diurno  (   ) Noturno  

 

 

14- Já foi afastado do trabalho por problemas de saúde: (   ) Sim  (   ) Não 

 

15- Por quanto tempo:_________________ Quantas vezes durante o período do exercício da profissão 

____________________ 

 

16- Como você classifica sua saúde: 

(   ) Excelente       (   ) Muito boa         (   ) Boa         (   ) Ruim         (   )Muito ruim 

 

17- Por qual motivo continua exercendo a profissão de Enfermagem: 

(    ) Gostar muito       (   ) Gostar       (   ) Necessidade       (   ) Ocupação 
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APÊNDICE G 

 

Riscos ergonômicos 

1- A disposição dos equipamentos, armários, prateleiras do setor em que trabalha influencia em 

suas atividades profissionais? 

(   ) Sim   (   )Não   Se sim como:_____________________________ 

 

2- De acordo com as atividades que são realizadas no setor em que trabalha como você avalia a 

iluminação? 

(   ) Ótima         (   ) Boa         (   ) Deficiente          (    ) Ruim 

 

3- Como avalia os ruídos do setor em que trabalha? 

(   ) Inexistente  (   ) Tolerável   

(  ) Acima do tolerável  (   ) Abaixo do tolerável  

 

4- Durante o seu período de atividade no setor como avalia o conforto térmico do setor: 

(   ) Ótimo  (   ) Bom        (   ) Deficiente         (    ) Ruim 

 

5- A seguir, assinale a(s) alternativa(s) que representam atividade que faz (em) parte do seu dia-a-

dia enquanto profissional de enfermagem (é possível assinalar mais que uma alternativa): 

  

Frequente  

 

Muito 

frequente 

 

Pouco frequente 

 

 

Não se aplica 

Levantamento e transporte manual de 

peso. 

    

Curvar ou torcer as costas de maneira 

desconfortável 

    

Carregar, levantar ou mover pessoas, 

matérias e equipamentos. 

    

 

Ficar agachado 

 

 

   

É possível alternar postura hora 

sentado hora de pé? 

    

 

Permanecer sentado 

 

 

   

A postura no trabalho (seja de pé, seja 

sentado, seja semissentado) pode ser 

mantida com bom grau de conforto? 

    

Alcançar ou trabalhar um nível acima 

da cabeça ou afastado do corpo. 

    

6- Como avalia sua atual capacidade de trabalho para levantamento de carga? 
(  ) Excelente    (    ) Boa       (  ) moderada      (  )fraca          (   ) Muito fraca 

 

7- Você já recebeu algum treinamento educativo sobre riscos ergonômicos?  
 

(   ) Sim     (   ) Não 

 

8- Nos últimos três meses você consultou algum profissional de saúde?   

(   ) Sim        (   )   Não     qual?___________________________________ 

 

9- Nos últimos três meses você foi impedido (a) de realizar atividades normais devido a algum problema 

de saúde? 

     (   ) Sim      (   ) Não    Qual?__________________________________ 
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ANEXO A 
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