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Artigos Originais

RISCOS ERGONÓMICOS NAPRÁ11CADE ENFERMAGEM DE UM CENTRO OBSfÉTRICO

ERGONOMIC RlSKS IN TIIE NURSING PRACTICE Al'AN OBSTETRIC CENTF.Jl

RIF..5GOSERGONÓMICOSENIAPRÁcrICADEF.NFERMERÍADE UNCFNJ'RODEOBSTETRICIA

RA~lIRO LoPES P EREIRA FILl IO I

M ,\RC IA MARIA C OELIIO O W 'EIRA2

M ARIA VERA L ÚCIA M OREIRA LE ITAO C ARDOS0 3

Estudo exploratorio com abordagem quan ütatiua visa aualiar os problemas de ordem ergonómica nas trabalbadoras de
Bnfermagem de niuel médio do Centro Obstétrico de ttm hospital-escota, em Fortaleza-CE, em junho de 200]. A amostra
constou de 22 auxiliares e duas técnicas de Enfertnagem, todas do sexo feminino, jotens, com pouca experiencia no
setor. Foram entrevistadas por 1111l questionário semi-estruturado que identificou o desempenbo profissional e as
dificuldades no trabalbo. Constatamos que a inexistencia do local de repouso (96%), a falta de maqueiro (67%), de
transporte de pacientes (62%), a necessidade de descanso (62%) e a falta de material de consumo (25%) foram as
maiores dificuldades. A prática laboral didria das trabalbadoras de Enfennagem de nioel m édio enoolte desgaste físico,
afetando a satlde e a qualidade de vida. A andlise ergonómica toma possiuel o reconbecintento da realidade do bomem
e sua interacdo no trabalbo, contribuindo para a satisfacüo do trabalbador e a preuencdo das ps icopatologias.

PAtVRAS-CIIAVE: Ergonomia; Pcssoal técnico de saú de; Auxiliares de enfermagem; Salas de parto.

This is an exploratory study tuith qtutntitatite approacb tbat aims to eualuate tbe ergonomics related problems ofbigb
school level nursing toorlsers, from the obstetric centreoja teacbing hospital, in Fortaleza-Ce, during the montb ofjune,
200]. Tbe sample toas composed bJI tioenty ttoo auxiliaries and tioo nursing tecbnicians. all of tbemYOlll1g uiomen tuith
little experience in tbe area. Tbe interuieto toas conducted ioitb a semi-structured questionnaire iobich identified the
prcfessionalperformance and tbe difficulties at toork. Ir~ noticed tbat tbe tach of a resting place (96%). tbe lack oj
stretcber-bearer (67%), tbe difficult transpon of tbepatients (62%), resting need (62%) and tbe iack ofmaterial (25%)
are tbe biggest difficulties. TIJe bigb scbool Ieoel nursing workers daily labourpractice, inoolues pbysical tocar and tear;
affecting tbeir bealtb and quality oj lije. Tbe ergonomics analysis [acilitates tbe recognition oj man reality and their
interaction ioitb tbe toorkers. It also contributes to preserve uorkers satisfaction and to preoent psycbopatboiogies.

KEYWORDS: Ergonomics; Allied health personncl; Nurses' Aides; Delívery rooms

Estudio exploratorio con planteo cuantitativo, que visa evaluar losproblemas de orden ergonómico en las trabajadoras de
Enfermeria de nivelmedio del Centro Obstétrico, de 1In hospital escuela, en Fortaleza, en junio de 200]. La muestra estaba
constituida por 22 auxiliares J' dos técnicas de Bnfermeria, todas del sexofemenino, jóvenes, con poca experiencia en el
sector. Para entrevistar/as se usó un cuestionario parcialmente estructurado, que identificó el desempeño profesional y las
dificultades en el trabajo. Constatamos que la falta de local de reposo (un 96%), la falta de camilleros (1In 67%), de
transporte depacientes (un 62%), la necesidad de descanso (un 62%) J' lafalta de material de consumo (un 25%) fueron
las mayores dificultades. la práctica laboral diaria de las trabajadoras de Enfermeria involucra un desgaste fís ico, que
perjudica la salud)' la calidad de vida. Elanálisis ergonómico haceposible el reconocimiento de la realidad delbombrey .1'11

interacción en el trabajo, contribuyendo para la satisfacci án del trabajador y la prevención de laspsicopatologias.

PAlABRAS CLAVE: Ergonomía; Técnicos medios en salud; Auxiliares de Enfermería; Salas de parto.

1 Médico Ginccologista-Obstetra. Especialista cm MedicinadoTrabalho, rpf@uol.com.lw
2 Enfermcira Assístcncíal da Unidadc Neonatalda Maternidade Escola AssísChatcaubriand/Ul'Cjispecialista cmEnfcrmagcm Médico-Cirú rgica e

Enfermagcm Nconatal. Mestre cm Enfermagcm Clínico Cirúrgico- UFClDENF/FFOEIUFC. marciacoclho.olivcira@bol.com.hr
.l Doutora. Enfermeira. Profa. Adjunta do Departamento de Enfcrmagcm da UFC. cardoso@ufc.br
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INTRODU(:AO

Aorganízacáo social do trabalho provoca uma série

de reacñes indicadoras de alto nível de sobrecarga, tanto
psíquica, como física, o que refletc o aumento das tensóes

davida moderna, acarretando várias manífestacñes no ho

mem - o trabalhador, e principalmente, na mulher, cuja
partícípacáo na forca de trabalho aumenta enormernente.

Mudancas importantes ocorrem nas características
de morbímortalídade daspopulacñes, emvirtude das con
dícóes deurban ízacáo eexploracáo dotrabalho, quedeter
minam a necessidade de qualífícacáo da rnño-de-obra, a

valorízacáo dogiro de capital e a busca dealtaprodutivida
de l. Essa díversidade desítuacóes de trabalho, padrees de

vida e de adoecimento acentuam-se em decorréncía das

conjunturas política e econ ómica, Otrabalhador, por con

seguinte, enfrenta os riscos e, ao sofrer exigencias e difi
culdades, pode adoccer ou morrer, mediante as condícñes
adversas onde o trabalho é realizado.

Risco ocupacional envolve todos os fato res ouagen
tes que predispñem o trabalhador a doenca profissional,
ao permanecer exposto aos riscos, durante a dínárníca do
trabalho contínuo l. Riscos ambíentaís sao os agentes físi

cos, químicos e biológicos existentes no ambiente de tra
balho, que, dependendo de sua natureza, concemracñoou
intensidade e tempo de exposícáo, sao capazes de causar
danos a saúde dostrabalhadores 2.

Como ambiente de trabalho, o hospital é considera

do insalubre, pois se tornavulnerável aos acontecimentos,
por agrupar pacientes portadores de enfermidades diver
sas. Além disso, alguns procedimentos podem oferecer ris
cos de acidentes e doencas para os trabalhadores de
Enfermagem, durante a prestacáo da assísténcía aocliente.

Lago, o ambiente de trabalho é um conjunto de fato res
interdependentes queatuadiretae indíretamente nas tare
fas, no meio e na qualídade de vida das pessoas 3.

Dependendo do local de atuacáo e da Iuncáo que

desempenha, o trabalhador se torna, cada vez mais, pre
disposto aos riscos ocupacionais. Asaúde dos trabalha

dores poderáser afetada diretamente quando os agentes
patogénícos e os riscos nao forem controlados. A

sintomatologia das doencas, multas vezes, nao é associa
da aos comprometimentos da sua saúde, que se mostra
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agravada pelo desconhecimento da relacño saúde-traba

lho-doenca 3.

Nesse sentido, as condícñes de trabalho sao intrín

secas a estrutura física e ao arcabouco organizacional da
ínstituicáo, e assim relacionadas ao número dos recursos
humanos, tipo de escala deservíco, duracáo da jornada de
trabalho, recursos materiais utilizados, ílumínacáo, tem

peratura, ruído, dentre outros que podem afetar a saúde e
a seguranca dos trabalhadores. Desse modo, as condícóes
sociais, inerentes as relacóes humanas, asatísfacao e a re
muneracáo dos trabalhadores, sao também fatores consi
deráveís parase preservar a saúde do trabalhador ¡.

- .

I1á hoje a tendencia de se aplicar a Ergonomia nos
ambientes laborais, visando ás solucóes ergonómicas para

amenizar os problemas desses locus laborais. Denomina-se

Ergonomia um conjunto de ciencias e tecnologias que pro

curam fazer um ajuste confortável e produtivo entre o ho
rnern e o seu trabalho, buscando, de modo geral, adaptar as
condícóes de trabalho as características doser humano'.

Nesse sentido, a ínteracáo da pessoa com osobjetos

e o espaco ondevive, em qualquer circunstancia, édesuma
importancia para que sejam favorecidas seguranca e eflc í
encia2. Compreendemos, assim, que onde houver gente,
deve haver urna base sólida de Ergonomia, para que a
ínteracáo do homem e o meio conduza aosambientes mais

confortáveis e adequados possíveis.
. Percebemos, porém, que nos ambientes de traba

Iho, nem sempre há urna estrutura adequada, como esta
ciencia prioriza: recursos materiais adequados e suficien
tes, equipe capacitada, organízacáo doambiente e planeja
mento de tarefas, oferecendo, entáo, condícóes completas

parao bom desempenho do trabalhador.
No ambiente hospitalar, tais condícóes devem ser

adequadas para que se desenvolvam as atividades funcio
nais e sejavíabílízada urna assísténcía de qualídade ao cli

ente. A aplícacáo da Ergonomia evidencia a eficácia da
assísténcía, que envolve as condícñes da organízacáo, do

funcionamento hospitalar e da estrutura física, com funda
mento na prevencño dos riscos ergonómicos e dosaciden

tes aos trabalhadores",
Nas ínstítuícóes e nos servícos de saúde, onde hou

ver atendimento as neccssídades afetadas do ser humano,
está a equipe de Enfermagem, composta por enfermeiro,



auxiliares e técnicos de Enfermagem, desenvolvendo a es
séncíadasua prática: o cuidar. Oplanejamento e a progra
macáo dessa assísténcíaabrangem, desde aquelasatividades

consideradas extremamente simples até as mais comple
xas'' , Portante , sao exigidos diferentes nív eis de conhecí
memos e habilidades para a realízacáo da prática dos
trabalhadores,

Os autores deste estudo Iazern parte da equipe de
profissionais doCentro Obstétrico, cornposta por médicos,
enferrneiros, técnicos e auxiliares de Enfermagern, fisiote
rapeutas, além dosresidentes e académicos, quedesempe
nham suas atividades, garantindo a qualídade da prestacáo
dos cuidados amáe e ao nascimento do bebé.

Nesse cenário, concentram-se recursos humanos e
materiais capazesde favorecer umaassísténcía quepriorize

a observacáo e o tratamento adequado agrávída de alto e

médio risco . Otécnico deEnfermagem exerce as ativídades
auxiliares de nível médio técnico, cabendo-lhe func ñes de
maíorcomplexidade doque oauxiliar de Enfermagem,que,
por suavez, exerce atividades de nível médio, de natureza
repetitiva, envolvendo servícos soba supervísáo, bemcomo
a partícípacáo no plano dc execucáo simples 7.

No decorrer da rotina laboral, o contato profissio
nal é constante comas trabalhadoras de nivel médio, auxi
liares e técnicas de Enfermagem e, ao rcalí zarem suas
atríbuícóes, observamos, rotíneirumente que referem muí
tasqueíxas relacionadas asaúdc, como índísposícáo, insó

nia, fadiga e outros problemas. Percebernos, ass ím, que
essc quadro de síntomatología desencadeía desfalque na

escala diaria, sobrecarga da equipe de trabalho, afetando,
desta fo rma, a qual ídade da prestacño da assísténcía.

Considerando que a categoría das auxiliarese técni

cas de Enfermagem faz parte do atendímcnto gravídico
puerperal, e, considerando suasqueíxas de saúde referidas
durante o ambiente de trabalho, surgiu o ínteressc de rea
lizar um estudo, no intuito de conrríbuír para a melhoria
do trabalho, o desempenho dessa categoria e, conseqüen
temente, o atendimento para quem procura a prestacáo da
assísténcía.

Dentro de um contexto assístencíal, essa temática
torna-se de extrema relevancia, pois garante a prestacño

dos servícos ele fo rmaafetiva e cfetiva, proporciona a ade
quacáo das condícóes de trabalho na prática docotidianoe
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eleva o grau de conforto e saúde a todos, sejaele o traba
lhador ou o clíente. Assim, inferimos que a abordagem
ergonómica deveráconsiderar os diversosaspectos dacom
plexídade do ser humano.

Diante destas consíderacóes e na tentativa de bus

cannos novos conhecimentos acerca doassunto, objetivamos
avaliar os problemas de ordem ergonómica das trabalha
doras de Enfermagem que desernpenharn suasatribuicñes

ern um centro obstétrico.

METODOLOGIA

Trata-se de umesrudo do tipo exploratório, de natu
reza descrítíva, focalizando aspectos quantitativos, realiza
doem um centro obstétrico deumhospítal-escola, público,

da rede estadual, localizado em Fortaleza-CE, classificado

como nivel terciário e considerado um centro de referen
cia, comgrande potencial de atendírnento, em especial, as
gestantes de alto risco. Apopulacáo constituiu-se das tra
balhadoras de Enfermagem que realizavam suas atividades
nosdois centros obstétricos (CO), designados como CO-l

e CO-2 , com a capacidade para 22 e 13 leitos, respectiva
mente. O CO-l é caracterizado como centro obstétrico de

alta complexidade, para onde sao encaminhadas todas as
gestantescomrisco materno OU fetal. OCO-2 é urna unida
de de cuidadosinterrnediários, noqual se realizam os pro

cedimentos de baixo risco.
Aamostra do estudo constituiu-sede toclas as parti

cipantes da escala do CO-l, em urn total de 24, especifi 
candoquesao22auxiliarese duas técnicasde Eníermagem,
que desempenham suasatríbuícñes nos turnos manhñ, tar

de e noite, no setor de rnaior atendirnento e complexidade
cla assísténcía. Foram excluídas as trabalhadoras que esta

vam gestantes e nogozo de licenca-gestarue.
Para a obtencño dosdados, aplicamos urnquestioná

rio cstruturado com perguntas aberras e fechadas, que con
ternplou a identífícacáo pessoal, atuacáo profissional, as
condícñes do ambiente, o desempenho das atividades e as
principais dífículdadcs encontradas no trabalho. Acoleta de

dados foi realizada por meío de entrevista no próp río local

detrabalho, nos tres turnos, durante omesdejunho de2003 .
Os dados obtídos foram apresentados cm tabelas e

anal ísados sobforma defreqü éncíaabsolutae relativa.Após

Rev. RENB. Fortaleza, v. 7, n, 1, p. l7-Z6, janJabriU006 .
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a análise estatística, buscamos urna ínterpretacño dos re

sultados aluz do referencial teórico em Ergonomia aplica
da ao trabalho.

Oestudo obteve a aprovacáo do Comité de Ética em

Pesquisa da instituicáo estudada, cumprindo as recomen
dacóes da Resolucáo W 196/96, do Conselho Nacional de

Saúde - MS, que regulamenta a pesquisa envolvendo seres
humanos. Os sujeitos concordaram em participar do estu
do, de maneira que assinaram o consentimento livre e es
clarecido, sendo-lhes assegurados o sigilo e o anonimato .

APRESENTA(:ÁO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

Iniciamos aapresentacáo dos resultados pela caracte
rízacáo dos sujeítos, compreendendo 22auxiliares deEnfer

magem (91,6%) e duas técnicas de Enfermagem (8,3%) ,
totalizando 24participantes dosexo feminino ,eminentemente
[ovem, com pouco tempo de experiencia, pois verificamos
quesete (29,1 %) funcionárias trabalham nocentro obstétri
co hámenos de um ano, e somente tres (I2,5%) trabalham

há mais de 20 anos nesse setor. Quanto aIaíxa etária das
trabalhadoras de Enícrmagem, concentra-se entre 20 a 40

anos destacando-se com a idade acima de 50 anos um,
percentual de 12,5%. Em relacáo aescolarídade, 91,6%tém

o ensino médío completo, encontrando-se, apenas, duas au
xiliares de Enlcrrnagem (8,3%) com o ensino fundamental.
Um número significativo desta categoria assegura urna gran
de jornada de trabalho para urna baixa aqu ísícáo salarial.
Destacamos, entretanto, que, nesta ínstítuícáo, na condícáo

empregatícia das trabalhadoras, predomina ovínculo com a
Cooperativa de Enfermagem (COOPEN-CE), a qual nao pro
move a segurídade social aoscooperados o queenseja insa
tísfacáo aos trabalhadores, buscando, desta forma, outro

emprego paramantel' suas necessidades.
Conforme a Constítu ícáo Brasileíra, a seguridade

social deve garantir os meíos de subsistencia básicos aos
indivíduos e as suas famílias, e tranqüilidade, no sentido
de que, na ocorréncía de urna invalidez ou rnorte, a quali
dade de vida nao seja significativamente diminuída 8. En

tendemos que seguridade social é um direito de todo
trabalhador, queproporciona meios paraa manutencño das

necessidades básicas dessas pessoas, tanto nopresente como
no futuro.

Rev. RENE. Fortaleza;!.7;n. 1, p. 17-26, janJabriI.2006.:'"

Asaúde das trabalhadoras está relacionada a urna
díversídade de ambientes de trabalho, osquais sedestinam
a prornocáo, protecáo da saúde ou de riscos e agravos a
saúde. Nas tabelas, demonstraremos a realidade das traba
lhadoras de Enfermagem, quevivenciam suaprática profis
sional emumcentro obstétrico. Contemplamos a seguir os
dados referentes ao cumprimento da carga horáriaeaofer
ta de salário núnimo mensal das trabalhadoras.

TABELA l - DISTRIBUH;AO DAS TRABALllADORAS DE
ENFERMAGEM QUANTO AFAIXA SALARIAL E A CARGA 1I0RÁRlA

DE TRABALlIO MENSAL. FORTALEZA-CE, 2003.

Carga horáría Salário mínimo Tot:1.I

mcnsal

1 - 2 % 3-4 % >4 x) F %

120h 2 9 - 1 4

Jlt4h I¡ 17 - -

180h 15 63 2 8 -

Total 21 88 2 8 1 4 24 100

Fontc: Dados da pesquisa

n= 24 trabalhadoras entrevi stadas

Ao verificamos os registros inerentes acarga horária
de trabalho mensal e as condicñes salaríais, constatamos
queas trabalhadoras de Enfermagem assumem, na mesma
lnstituicáo, diversos tipos de cargahoráriae salários, dife

rentemente. Portanto, sabemos que o tipo do contrato di
ferencia tanto nas horas de trabalho, como no valor da,
remuneracáo mensal , Ressaltamos que as trabalhadoras

enquadram-se na categoria funcional de servidor público
ou de servíco prestado pela Cooperativa, sendo que esse
contrato destaca-se com um número bem significativo no
quadro funcional , assim como exige carga horária maior.

De acordo com a tabela, visualizamos tres valores
de carga horáría mensal e os respectivos ganhos mensais.

Sornente duas (8%) cumprem urna carga horáriade 120h,
sendo que urna delas refere o ganho de quatro salários
mínimos. Ern destaque, quinze (63%) trabalhadoras asse
guram urna escala fixa ou de rodízío de 180 horas com a
aquísícáo salarial que origina em torno de um a dois salá

rios mínimos.

Pesquisas recentes indicam que, no Brasil, o núme
ro de mulheres como chefe de familia aumentou nas últi-



mas décadas, especialmente nas áreas urbanas. Muitas ve

zes, percebemos queas mulheres supremas necessidades
da família , buscando outra fonte de renda, em outro em
prego oufazendo horas extras, emdecorréncíadovalor do
salário que é baíxo e insuficiente para manter suas obriga
cóes financeiras 9.

Aesse respeito , o salario tem um sentido amplo que
representa toda a rendaouganho do trabalhador, necessá
rio asubsistencia própria e de sua família, incluindo nao
só o contratual, mas tarnb ém os beneíícios de natureza

prevídenci ária 8. Porsuavez, ashoras-extras podem signifi

car um prejuízo a mais ao trabalhador, em busca de me
lhor remuneracáo, gerando, posteriormente, estresse e a
ínsatísfacáo pelo trabalho 10.

Auxiliares e técnicos de Enfermagem sao considera

dos máo de obra barata, e, multas vezes, se submetern ao
trabalho em condícóes extremamente desgastantes, sujeí

tosa uma excessiva carga horária, podendo-lhes acarretar
fadiga cr6nica. Acargade trabalho do pessoal de Enferma
gemestá ligada as exigencias parase desenvolverqualidade
da assísténcía e bem-estar do paciente 11.

Essacategoría fica expostaa múltiplos fatores de ris
co, em vírtude documplimento da carga horária, do tipo de

escala e dedeterminadas atribuicóes quese realizam no co
tidiano, contribuindo, desta forma, para o surgimento de
alteracóes psicofisiológicas e malesa saúde. Poroutro lado,
essas trabalhadoras tém um compromisso com uma elevada

carga horária nasuavida diária, enfrentando dupla jornada
de trabalho, ao retornarem aosseus lares.

Observamos que as mulheres concílíam o trabalho
doméstico com o extradornéstíco , e, assirn, entendemos
que o modo de viver ern familia, seusvalores e suas eren
cas, interferem no seu estilo de vida e no cotidiano da

saúde. Apesar dasmudancas nospapéisfamiliares, as mu
lheres continuam sendoresponsáveis pelastarefas domés
ticas, pela reproducáo e criacáo dos filhos , resultando
um acumulo de funcñes repetitivas e indispcnsáveis, que
poderá levar multas a fadiga crónica e ao esgotamento
físico e mental 9.

Mediante essas complícacóes , a aplícacáo da

Ergonomia visa ao equilíbrio da saúde do homem com o
ambiente, em especial, no trabalho, preconizando a ncces
sídade depausase de descanso para a rccupcracáo corpo-
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ral, consideradoo mecanismo fisiológico de compensacáo
e de prevencáo da fadiga crónica no trabalhador.

Díante das condicñes de trabalho das auxiliares e

técnicas de Enfermagem, dernonstraremos na tabela abaí
xo a dístríbuícáo da existencia de pausas e de descanso,

durante a prática de suas atribuicóes no ambiente de

trabalho.

TABELA 2 - DISTRIB UI~l\O DAS AUXILlARES E TÉCNICAS DE
ENFERMAGEM SEG UNDO AEXISTENCIA DO TEMPO DE PAUSA E DE
DESCA NSO NO 1I0&\RlO DE TRABAI.IlO . FORTALEZA·CE, 2003.

Existe ncia de tc mpo Dc p:lUsa De descan so

N° XI N° %

Sim \O 42 09 38

Nao 14 58 15 62

1'01..11 24 100 24 100

Ponte: Dados da pesquisa

n= z.i trabalhadoras entrevistadas

As pausas de recuperacáo durante a jornada c1assifi
cam-seemquatra tipos:espontáneas, furtivas , prescritas e íne

rentesanaturezadotrabalho;entretanto,aspausas espontáneas

sao aquelas queo trabalhador assurne, naturalmente, por pe
quenos períodos e geralmente associadas aos trabalhos fati
gantes. A,<; pausas furtivas sao aquelas em que o trabalhador
aproveíta a oportunídade proporcionada pelo trabalho e pro
curaadorar um derivativo justifíc ável parasua atítude 3.

Mediantea classífícacáo e os conceitos, para o pes

soal de Enfe rmagem, destacam-se a ocorréncía de pausas
espontáneas , apósa rotina de cadaatríbuícáo. Geralrnente,
esse tipo de pausa tende a predominar em sítuacóes que
requerem, multasvezes, horasempé, rnaior cargafísicaou
tensíonal no trabalho, com a natural impossibilidade de se

mantel' o mesmo ritmo durante todo o tempo.
Conforme os dados da tabela 2, observamos que

quatorze entrevistadas (58%) rcferiram nao ter pausas du
rantea jornada de trabalhoe quinze (62%) citaram nao ter
horário dedescanso.As rcspostas negativas íoram referidas

por quern trabalha naescala de expedientediurno que, por
suavez, representamaior número de trabalhadorasduran
te o dia. As respostas positivas, entretanto, fo ram citadas
por aquelas que trabalham na escala de plantáo noturno,
cujo horário mostra menor número de trabalhadoras.
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Na nossa análise, oshorários de pausa e dedescanso
estño relacionados deacordo comascondícñes do plantáo

e a distribuicáo da equipe em cada turno de trabalho, sen
do quequase sempre é possível estabelecer um horário de

descanso no turno da noite. Compreendernos tarnb ém que
o grupo entrevistado nao tem conhecímento quanto aos

conceitos de pausas no ambiente de trabalho.
Para o pessoal de Enfermagem, consideramos queo

melhor resultado acontece com a"pausas curtíssírnas, aque
las quej:i estáo embutidas no ciclo de trabalho; ou se]a, ao
concluir uma tarefa, há um pequeno tempo até o horario
da próxima atividade. Apausa de cinco a dez minutos no

final de determinado período de trabalho tern a vantagern

de possibilitar a prátíca da Ilexibilidade postural 3.

Portanto, o ternpo de pausas e de descanso constitui

dois momentos necessários durante a jornada dos traba
Ihadores de Enfermagem, pois determinadas atríbuícóes
repetitivas e cansativas causam dores no corpo, fadiga e,
conseqüenternente, desanimo e as doencas ocupacionais.
Omau uso das rnáos desenvolve as lesoes por traumas cu
mulativos (LTC) dos membros superiores, em decorréncía

do somat órío de esforcos e traumas repetitivos, emgrande
íntensídade, sem ter havido tempo suficiente para a recu

peracáo dos tecídos da regiáo' . Após esclarecermos a im

portancia do tempo de pausa entre as atívidades de
Enfermagem, contemplaremos, a seguir, a existencia do
local de repouso para o descanso das auxiliares e técnicas
de Enfermagem.

TABELA 3 - DISTRIBUI~AO DAS AUXILIARES E TÉCNICAS DE
ENFERMAGEM QUANTO AEXISTENCIA DO LOCAL DE REPOUSO

NO AMBIE NTE DE TRARAUJO. FORTALEZA-CE, 2003.

Existencia do rcpouso N° %

Sim 1 4%

Nao 23 96%

Total 2'1 100%

Fontc: Dados da pesquisa

n= 24 trabalhadoras entrevistadas

AErgonomia aplicada noslocais de trabalho funda
menta-se na adequacáo abíomecáníca do ser humano,

priorizando as medidas de prevencáo da fadiga para obter
maior racíonalízacáo e otimizacáo das atividades com o
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máximo de conforto, rendimento e eficiencia do homern!".
Esta ciencia busca oferecer condíc óes adequadas a todos os

que trabalham.
Atualmente, ern algumas instituicñes hospitalares,

já observamos a existencia de locais de repouso para os
profissionais que exercem suasatríbuícóes, principalmen

te, para aqueles escalados para o servíco noturno. O des
canso, assim como as pausas durante a jornada de trabalho,
justificam o repouso mínimo, prevenindo a Iadíga física

f . 10nos pro ISSlOnalS .
Neste cstudo, porém, ao enfatizar quanto ao ambien

tepróprio paraessafínalídade, verificamos que23 trabalha

dora" de Enfennagem (96%) añrmaram a inexistencia do
local de repouso, e apenas, urna participante (4%) referiu
resposta positiva, considerando a utilizacáo de um

"colchonete". De acordecom as respostas, vimos queo am
biente apropríado nao existe e as condícñes oferecidas sao
utilizada'), porém, inadequadas paraessa necessidadc, muí

tas vezes, causando incomodo e desconforto nessa categoria.
Apartir da década de 1980, houve maior ínteresse

no estudo dasrepercussóes do processo de trabalho hospí

talar como causador de doencas e acídentes emseus traba

lhadores. Atualmenre, as doencas ou queixas nao
relacionadas com o trabalho estáo sujeitas a uma análíse
mais apurada para exclusáo deseu nexo causal com o pro
cesso de trabalho 2 .

Percebernos que as trabalhadoras de Enfermagem
desígnam suasatríbuícñes em um ambiente crítico, o qual

mantém estrena relacáo com as normas de producáo, exi

gencia de tempo, ritmo de trabalho, tipo de escala e o
conteúdo das tarcfas 12. Além disso, essacategoría desern
penha no centro obstétrico urna assisténcía amulher e ao

nascimento do bebe, sendoum momento de atencño e cui
dados crucíaís, que absorve urna energía física e mental ,

durante suasocupacóes laborais.

Oestudo "Riscos ocupacionais entre trabalhadores de
enfermagem deurnaunidade de terapia intensiva" queanali
souasrelacóes entre oprocesso detrabalho e :L<; conseqü én

cías psíquicas dostrabalhadores deEnfermagem,considerou
csse cenárío insalubre e perigoso, mediante as condícóes

ambientais e determinadas atríbuícóes que sao realizadas 2 .

Podemos perceber que, além da fadiga excessíva,

resultante de um trabalho exaustívo ouestressante, este pode



tamb ém desencadear problemas ern conciliar o sono, visto
que urna séríe de Iatores afeta a quantídade e a qual ídade

do sono. Ocorre tarnbérn a fadiga por dissincronismo do
ritmo social ern relacáo ao ritmo circadiano, ao trabalhar
várias noiles em plantóes seguidos, apresentando prejuízo
dosono normal 13 . Logo, o pessoal deEnfermagem depara
se com urna sítuacáo de débito de sono, e tarnb ém com a
má qualidade do sono diurno, o que pode desencadear o
desenvolvimento do quadro de fadiga crónica,

Diante do contexto, e a partir dos riscos laborais,
devern-se conceber condícóes de atendé-Ios/elímíná-los,

subsidiando o trabalhador para o exercício da funcáo sem
prejuízos asuasaúde e sua integridade. As condícóes que
se oferecem aos trabalhadores, ern proldesuasmelhorias,
saofato resdegrande motivacáoquecostumam determinar
o aumento da producáo, da sausfacáo e a dírnínuícáo das

psicopatologias decorrentes do trabalho.
Demonstraremos na tabela 11asdiversas atríbuícóes

quesao destinadas as auxiliares e técnicas de Entermagem
no centro obstétrico.

TABELA 4 - ATRIBUI~6ES DAS AUXILIARES E TÉCNICAS DE
ENFERMAGEM NO CENTRO OBSTÉTInCO. FORTALEZA-CE, 2003.

Atrihui~iics N° %

Procedimento técnico 24 100%

Auxiliar 11 parturiente 24 100%

Transportar paciente 15 62%

Auxiliar no procedimcnto médico 8 33%

Adnussáo 8 33%

Cuidar do RN 7 29%

Ponte: Dadosda pesquisa

11 = 24 trahalhadores entrevistados

Conv érn lembrar que o instrumento aplicado, aocon
tertamb ém questóes abertas, obteve respostas diversificadas,
tornando-se necessário o agrupamento por sernelhanca de
palavras,para melhor ínterpretacáo.DeS!.1 fOl111a, encontram
se distribuídos na tabela os seguintes tópicos: procedimen
tos técnicos de Enfennagem, auxiliar aparturiente, auxiliar
no procedimento médico, adrnissáo e outros.

Todas as participantes do estudo destacaram, como
principais atríbuícóes deprocedimentos técnicos, a rea
lízacáo de puncóes venosas, adminístracáo de medícacáo,
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tricotomia, banho no leito , clister e vertíícacáo de sinais
vítaís. Citaram tamb ém a importancia doparto humanizado,
demonstrando-se cientes quanto as ínformacóes que con
templam a assíst éncía, envolvendo asoríentacóes noperío

do antes e após o parto, apoio psicológico aparturiente,
realízacáo do parto humanizado, caracterizando o item
auxiliar aparturiente.

Quínze entrevistadas (62 %) enfatizaram as palavras
movimentar e locornover; incluímos assim, no agrupamento
detransportar paciente, caracterizando a locomocáo no pró
prioleito ou deum leito para outro, seja demaca oudecadeí

raderodas. As respostas preparar aparturiente para oparto ou
exames, auxiliar nacuretagern pelo método deaspiracáo ma
nual intra-uterina (AMIU) foram agrupadas noitem auxiliar
nos proccdimentos médicos, referidas por oito (33%).

Durante essa assísténcía, asauxiliares e técnicas deEníerma

gem reíerem um contato maior com a gestante e buscarn a
humanízacáo do atendimento, por meio de um conjunto de
práticas que visam apromocño doparto easaúde damulher,

O cuidar do recém-nascido está incluso oscuida
dosimediatos e mediatos realizados após o parto. No agru

pamento deste item, sete (29%) funcionárias referiram os
cuidados mediatos que se caracterizam na aferícáo das
medidas antropométricas (peso, estatura, perímetro
cefálico, perímetro torácico), hígíenízacáo, aquecimento e
credeízacáo. Nesse momento e após a avalíacáo médica, o
recém-nascído (RN) seráencaminhado, poressa equipe de

Enfennagem, parao Alojamento Conjunto ou paraa Unida
de de Internacáo Neonatal,

Diante essas consíderacóes, é fácil defender que as

atribuicóes deEnfermagem saodiversas, envolvendo desde a
prestacáo daassisténcia, como também as tarefas burocráti
cas, inerentes aadmínístracáo doambiente detrabalho. Toda
a equipe deEnfermagem absorve outras atríbuícóes noserví
C;O , competíndo-lhe tamb ém a responsabilidade pela organi
za~ao daunidade,controle domaterial permanente, aguarda
do material de consumo, alérn das outras funcóes que se
realizam, como, a de telefonista e secretaría.

Consideramos, portanto, quealgumas atríbuícóes de

Enfermagern realizadas rotineiramente saofato res quecom
póem os riscos ocupacionais a que estes trabalhadores en
contram expostos nos ambientes de trabalho. Deduzimos o
fato dequeo surgimento dedanos asaúde está associado ao
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cumprimento deurna escala deplant6es, tanto diurnos como
noturnos, utilizando essas profissionais o esforco físico, além
demanterem-se expostos .10 estresse, aosfatoresfísicos, quí
micos, biológicos, mecánicos e ergon ómicos 14. Medlante a

complexídade dosetor, as condícóes dosambientes críticos
e as responsabilidades que Ihes competem, as auxiliares e

técnicas de Enfennagem tornam-se susceptíveis a vivenciar,
constantemente, o estresse e a fadiga muscular.

O estresse surge quando o meío ambiente exige

muito, ameacando o bern-estar oua integridade da pessoa,
ocorrendo cmfases queváo da reacáo de alarme atéa fase

de exaustáo. Conforme o que se preconiza para evitar as
posturas estáticas, o rodízio de funcóes e a movírnentacáo

doconstante corposaoas principais estratégias queservem
para prevenir ou compensar a fadiga física 10.

Em uma análise das condícóes ergonómicas da situa

c;ao detrabalho dopessoal deEnfennagem,constatamos quea
movímentacáo das pacientes, seja paraa maca ouparacadeira
de rodas, foi apontada como uma das atríbuicóes mais
desgastantefísícamente 2. Logo, essa prática realizada demodo
constante poderá desencadear danos a saúdedas auxiliares e

técnicas deEnfennagem, principalmente oscornprometímen
tos dacoluna, emvírtude dequase sempre permanecerern na
posicáo depé, com sustentacáo de cargas, com posturas ina

dequadas dacoluna e dos membros superiores 3.

Sabemos que a assísténcía de Enfermagem abrange

nao somente um cuidado direto .10 paciente, mas também
urna grande extensáo de outras tarefas correlacionadas a
assísténcía. Nesse sentido, destacaremos as principais difi

culdades apresentadas pelas trabalhadoras deEnfennagem,

ao realizarem suas atividades no centro obstétrico.

TABErA 5 - DISTRIBUH;:XO DAS AUXILIARES E TÉCNICAS DE
ENFERMAGEM QUANTO AS DIFICULDADES ENCONTRADAS NO

CENTRO OBSTÉTRICO. FORTALEZA-CE, 2003.

Dificuldades N° 0 1
I U

Falta de maqueiro 16 67

Transportar paciente 15 62

Movimeruacáo constantcFalta de material 7 6 2925

Falta de uniformeOutros 43 1712

Nenhuma 3 12

Fontc: Dados da pesquisa

11 =24 trabalhadores entrevistados

Rev. RENE. Fortaleza, v. 7, n, 1, p. 17·26, JanJabrll.2006

O agrupamento das palavras contribuiu para a de
monstracáo de seis itens relacionados as dificuldades en
contradas na prestacáo da assísténcía de Enfermagem as
gestantes no centro obstétrico.

Verificamos que dezesseís (67%) entrevistadas refe
riram a falta de maqueiro nosetore quinze (62%) rela

taram que continuam realizando o transporte da
paciente namaca ou nacadeira de rodas.As trabalhadoras
de Enfermagem, porém, por serern mulheres e .10 realiza
rem essa tarefa constantemente, consideraram como sua
maior e principal dificuldade, porqueresulta emsobrecar
gacorporal, por conseguinte, o cansacofísico mais rápido.

Compreendernos que a sobrecarga de trabalho é o
sornatório deoutras tarefas quesedesempenham durante a
assísténcía de Enfermagem, como levantando peso, empur

rando mobílias e transportando aparelhos ou equipamen
tos. Assim, também, estes sao fato res relacionados as

características dosambientes de trabalho. Deduzimos que,
com asmudancas operadas noshábitos sociais ea crescen
te partíc ípacáo nos diversos campos da atívídade humana,

a mulher se expóe a riscos, tradicionalmente, associados a
populacáo masculina.

Nas ínstítuícñes hospitalares, foi implantada a fun

c;ao de maqueiro, praticada pela pessoa do sexo masculi
no, com a finalidade de transportar o paciente na maca ou
na cadeira de rodas, amenizando, desta forma, a carga de
peso que as trabalhadoras de Enfermagem exercem. Esta
func áo de maqueiro ocorre de modo paralelo, colaboran

do com o Servíco de Enfermagem em tempo contínuo, po
r ém, nao integra a equipe. Ressaltamos que, na ausencia

domaqueiro, as auxiliares e técnicas de Enfermagem prati
cam essaatividade durante o plantáo, porém demonstram
insatísfacáo e desconforto na realízacáo dessa tarefa.

Aautora deumestudo atribuí como fator de risco para
as lombalgías o transporte e a movímemacño de pacientes, a
postura inadequada e estática, a utíhzacáo dos equiparnentos

pesados nas prateleiras e rnobílias existentes naunidade 2. Em

vírtude dotrabalho queexige sustentacáo decargas,este pode
rá ocasionar a fadiga muscular. e, por conscqü éncía, quanto

maior a forca exigida pelo trabalhador, mais propenso estará
ele a desenvolver as lesóes por esforco repetitivo (LER) 3.

Sete trabalhadoras (29%) referiram que a movimen
tacño constante no trabalho representa uma dificuldade,



por desencadear muitas queixas relacionadas a dores na

coluna, nos membros, cansaco e fadiga; entretanto, o de
sempenho dasdiversas funcóes deEnfermagem exige moví

mentar-se bastante, dentro da própria unidade de servíco,

assim como nos outros setores do hospital. Aessedesgaste
é associada também a postura corporal, muitas vezes defeí
tuosa, adotada pelas trabalhadoras de Enfermagem 2.

Quanto ao ítem falta de material, seis entrevistadas
(25%)apontaram a escassez domaterial deconsumo, citan
do: scalp, agulhas, bandejas cirúrgicas, lencóís para camas,
dentre outros. Nesta situacáo, as trabalhadoras de Enferma
gem buscam esses materiais emoutros setores, a fim de rea

lizar as tarcfas diárias, porém, o tempo ocasiona uma pressa
paracompensá-las, e,nesse ritmo, estáo embutidos, oestresse
e a fadiga. Quatro delas (I 7%) citaram a necessidade de um

uniforme adcquado parapermanecerern vestidas durante
o trabalho, principalmente em regime de plantao. A

inexistencia desse uniforme ocasiona mseguranca paraastra
balhadoras de Enfermagem usarem a própría roupa, pois,
durante a realízacáo das tarefas, ao cuidar da paciente ges

tante, permanece geralmente cmcontato com a presenta de
sangue, líquido ou elímínacóes outras,

Outros itens que representam dificuldades para as
trabalhadoras estáo relacionados apermanencia em pé,
barulho constante, alarmes dos equipamentos, vo
zes dos profissionais, gritos, choros e gemidos das
parturientes. Oruído, por sua vez, é um risco de doenca

profissional que atinge o maior número de trabalhadores
em nosso meio. Quanto maís intenso o ruído, mais preju

dicial parao aparelho audítívo",Sobre a estrutura física da
unidade, osaspectos inerentes a intensa luminosidade,
ventilacáo, altura das prateleiras, dentre outros agentes
que constituem risco ocupacional.

Em relacáo aos equipamentos, ressaltamos sua im
portancia na terap éutica, porém, o disparo dos alarmes é

fator queinterfere noambiente e, por conseguinte, causa o
estresse, a dirn ínuicáo da acuídade visual ou auditiva, den

tre outros males" para a equipe de profissionais, princi
palmente paraaqueles que manuseíam, continuamente, os

oxímetros de pulso, monitores cardíacos e bombas de in
fusáo . Poroutro lado, a localízacáo desses aparelhos nem

sempre é flxa, podendo permanecer nas bancadas, prate
leiras ou acoplados nos suportes de soro. Além disso, a
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limpeza concorrente e a organízacáo da unidade também

sao motivos de desgaste físico para o trabalhador.
Nesse ambiente, o objetivo maior da equipe de En

fermagem é prestar o cuidado ao ser humano, mesmo le
vando cm consíderacáo os agentes estressores, como a
tensáo, o aparato tecnológico, a ílumínacáo excessiva, a

poluícáo sonora, dentre outros que comprometem a pró

priasaúdedos trabalhadores'>,
Inferimos que parase obter um completo bem-estar

dos trabalhadores, sem lhes causardanos, devemos, portan
to, adaptar o ambiente e o instrumento de trabalho ao ho
mem, pois, torna-se cada vez mais evidente, o fato de que
determinados fato res condícíonam os problemas de saúde.

CONSIDERA(:OES FINAlS

Dentro deste novo paradigma, a Ergonomia tem um
grande papel na constítuícáo de um novo tempo, no senti
do de buscar promover a concretízacáo deumanova estru
tura organizacional, garantir melhores condicñes de
trabalho, combinando satísfacáo e produtividade dos tra

balhadores. Por isto, as acóes laborais devem ser direcio
nadas para a adaptacáo do ambiente de uma forma geral,
com vistas asolucáo emergente dos problemas relaciona

dosacarga de trabalho.
Os resultados indicaram haver fato res de ordem

ergonómica e que prejudicam o funcionamento ideal do
organismo humano, causando danos, como problemas
mecánicos corporais, visuais, auditivos, sistémicos, afetan

doa populacáo dastrabalhadoras e contribuindo parauma
assisténcía de qualídade,

Aanálise ergonómica, por si só, entretanto, nao re
solverá todos osproblemas existentes nosambientes detra
balho, mas poderáauxiliar noreconhecimento da realidade,
possibilitando modífícacñes no ambiente real. Para que

sucedam tais mudancas, osgestores administrativos devem
considerar relevantes essesitens, no intuito de promover a
melhoría no desempenho individual, benefícios e satisfa
~ao do trabalhador, e, conscqüentemente, a diminuicño do

absenteísmo e o aumento da produtividade no trabalho.
AErgonomia fundamenta-se nos conhecimentos so

bre o homem e seu trabalho , reconhecendo tanto a impor
tancia dessa relacáo no planejamento de tarefas, postas e
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ambientes de trabalho, no uso de ferramentas e máquinas,
quanto aexistencia de pausas e descanso no horário de
trabalho, para favorecer seguranca, eficiencia e maior
producáo,

Afinalidade dese desenvolver um plano de mudan
cas com a aplícacáo da Ergonomia no ambiente de traba

Iho proporciona conforto e produtividade. Nesse sentido,
recomendamos quehaja urna corníssáo deprofissionais para
identificar e mensurar os riscos que podem ocorrer no
ambiente de trabalho, evitando, assim, o surgimento das
doencas ocupacionais.

Na relacáo entreo trabalho-sa úde-doenca, percebe

mos que as trabalhadoras de Enfermagem sao afetadas,
porém, desconhecem essa relacáo, permanecendo, aínda,
passivas quanto as conseqü éncías maléficas asua saúde.

Devemos promover cursos de reciclagens e treinamento em
servíco paraa melhoria do empenho profissional e a pres
ta~ao da assísténcía, assim como facilidades para aquelas

interessadas na rnudanca de escala ou de setor, quando so
Iicitarem. Consideramos que,quando há motívacáo e satis
facáopelo trabalho, os compromissos comos objetivos da
organízacáo e do grupo sao de extrema relevancia. Parase

desenvolver as atividades funcionais , as trabalhadoras de
Enfermagem devem sempre ter condícóes adequadas para
viabilizar a prestacáo da assísténcía,

Com o intuito de que haja melhoria nas condícóes

doambiente de trabalho, esperamos contribuir com o exer
cícío da Enfermagem, preservando a saúde e a real ízacáo

profissional, e, por conseguinte, a excelencia do cuidado e
urna assísténcía de qualidade.
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