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RESUMO 

 

A fim de identificar possíveis problemas quanto às condições ergonômicas no posto 

de enfermagem e no posto de serviço de uma enfermaria pediátrica, esta pesquisa 

opta pelo estudo de caso no Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. Assim, procura verificar se o posto de enfermagem 

e a sala de serviço favorecem a ocorrência de riscos ergonômicos e o adoecimento 

da equipe de auxiliares e técnicos de enfermagem nessa enfermaria. Estabelece 

como problema da pesquisa que o posto de enfermagem e a sala de serviço foram 

instalados de modo a favorecer a ocorrência dos riscos ergonômicos, por impor aos 

trabalhadores da equipe de enfermagem (auxiliares e técnicos) adaptações e 

posturas inadequadas durante a execução de suas atividades. A metodologia para 

coleta de dados utiliza o método da Análise Ergonômica do Trabalho (AET), 

observação assistemática e registro fotográfico da equipe de enfermagem durante a 

execução de suas atividades laborais. Evidencia-se o papel do design, da ergonomia 

e do trabalho em equipe para promover adequadas condições de trabalho. Os 

resultados obtidos evidenciam problemas ergonômicos em relação ao posto de 

trabalho, como o dimensionamento inadequado dos espaços, de mobiliários e de 

circulação, caracterizando a presença de riscos ocupacionais aos auxiliares e 

técnicos de enfermagem que desempenham suas atividades nesse ambiente. Este 

estudo sugere melhorias para um melhor desenvolvimento de suas atividades a fim 

de minimizar ou eliminar os riscos de adoecimento dessa equipe. 

 

 

Palavras-chave: Hospital. Ergonomia. Design. Análise Ergonômica do Trabalho. 

Condições de trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

In order to identify possible problems regarding the ergonomic conditions in 

the nursing station and in the pediatric ward, this research opts for the case study at 

the University Hospital Onofre Lopes of the Federal University of Rio Grande do 

Norte. Thus, the goal is to verify if the nursing station and the service room contribute 

to the occurrence of ergonomic risks and the sickness of the auxiliary staff and 

nursing technicians in this ward. It establishes as a research problem that the nursing 

station and the service room were installed in order to contribute to the occurrence of 

ergonomic risks, for imposing on the nursing staff (auxiliaries and technicians) 

inadequate adaptations and postures during the execution of their activities. The 

methodology for data collection uses, the method of Ergonomic Analysis of Work 

(AET), asystematic observation and photographic record of the nursing team during 

the execution of their work activities. Is evident the design role, of the ergonomics 

and teamwork is evidenced to promote adequate working conditions. The results 

obtained evidenced the ergonomic problems in relation to the work position, such as 

inadequate design of spaces, furniture and circulation, characterizing the presence of 

occupational risk to nursing auxiliaries and technicians, who carry out their activities 

in this environment. This study suggests improvements for a better development of 

its activities in order to minimize or eliminate the risks of illness of this team. 

 

 

Keywords: Hospital. Ergonomics. Design. Ergonomic Work Analysis (AET). Work 

conditions. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A saúde e a segurança do trabalhador no ambiente em que desenvolve suas 

atividades laborais têm sido objeto de vários estudos em diferentes áreas da ciência 

e das políticas públicas. O trabalho, que sempre esteve presente na história do 

desenvolvimento humano, aparece como um dos determinantes e condicionantes 

para o alcance da saúde (BRASIL, 1990). Como tal, tem passado por alterações em 

seu processo, como, por exemplo, com equipamentos e ambiente para melhor se 

adaptar ao homem. Essas alterações têm acompanhado a história da humanidade, 

iniciando com a adaptação dos instrumentos de trabalho até chegar a estudos 

científicos que procuram descobrir o que esses instrumentos de trabalho podem 

ocasionar ao trabalhador. Nessa direção, buscam-se formas que eliminem, reduzam 

ou previnam os riscos à saúde, melhorando a segurança e a saúde do trabalhador. 

Um exemplo disso são as Normas Regulamentadoras (NR) relativas à segurança e à 

saúde do trabalhador. 

 A busca por melhorias no ambiente de trabalho também tem se voltado 

para os trabalhadores da saúde, como a NR 32. Nesse caso, o ambiente hospitalar 

consegue sobrepor-se a outros ambientes por se somarem aos riscos ocupacionais 

de um modo geral aos riscos biológicos e químicos característicos de um ambiente 

insalubre, como afirmam Marziale e Rodrigues (2002). 

Um importante fator são os benefícios do trabalho em equipe para a 

execução da atividade, assim como para o ambiente e os trabalhadores, 

principalmente quando estes estão dispostos a mudanças e a incorporar uma nova 

visão de trabalho. Ao se tratar da área da saúde, Campos (1997, p. 152) apresenta 

duas justificativas para a estruturação de equipes como base principal da 

organização dos serviços de saúde: “de quebrar a costumeira divisão do processo 

de trabalho em saúde segundo recortes verticais, compondo segmentos estanques 

por categorias profissionais: corpo clinico, serviço de enfermagem, de odontologia 

etc.”. A segunda justificativa responsabiliza cada equipe por um conjunto de 

problemas bem delimitados, assim como pelo planejamento e pela execução de 

ações capazes de resolvê-los. 

A esse respeito, procurou-se verificar durante a pesquisa se o arranjo físico 

no ambiente de trabalho (posto de enfermagem e sala de serviço) – na Unidade de 

Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente (UASCA) da Enfermaria Pediátrica 
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do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN), em que são desenvolvidas algumas atividades laborais 

pela equipe de enfermagem (auxiliares e técnicos) – oferecia riscos ergonômicos e 

favorecia o adoecimento dessa equipe. 

Como problema da pesquisa foi estabelecido que: o posto de enfermagem 

e a sala de serviço foram instalados de modo que favorece a ocorrência dos riscos 

ergonômicos, impondo aos trabalhadores da equipe de enfermagem (auxiliares e 

técnicos) adaptações e posturas inadequadas durante a execução de suas 

atividades. 

Assim, este trabalho teve como objetivo geral identificar e avaliar as 

condições ergonômicas no posto de enfermagem e na sala de serviço da Enfermaria 

Pediátrica do HUOL/UFRN. Como objetivos específicos: 

 Observar as atividades desenvolvidas pela equipe de enfermagem 

(auxiliares e técnicos) relacionando-as com as dificuldades ergonômicas; 

 Investigar a qual(is) tipo(s) de risco(s) ergonômico(s) os trabalhadores 

de enfermagem estão sujeitos; 

 Identificar em quais situações ocorrem os riscos ergonômicos; 

 Encaminhar recomendações ergonômicas atinentes aos problemas 

encontrados, indicando benefícios resultantes dessas recomendações. 

Discorrer sobre as justificativas para o desenvolvimento deste projeto 

implica em retomar o ambiente em que a equipe de enfermagem desenvolve seu 

trabalho. O ambiente hospitalar, palco em que se desenvolvem as práticas de 

saúde, tem um histórico de adoecimento dos trabalhadores de enfermagem por 

diversos fatores. A esse respeito, Marziale e Rodrigues (2002) mostram que os 

trabalhadores de enfermagem, durante a assistência ao paciente, estão sujeitos a 

diversos riscos ocupacionais causados por fatores químicos, físicos, mecânicos, 

biológicos, ergonômicos e psicossociais que podem ocasionar doenças 

ocupacionais e acidentes de trabalho. Entre esses riscos ocupacionais, foram 

delimitados para esta pesquisa os fatores ergonômicos, físicos e biológicos. 

Outro fator importante foi perceber que o hospital definido como campo de 

estudo para esta pesquisa teve novas enfermarias inauguradas em 2011. Apesar 

disso, ainda se verificam reclamações dos profissionais que ali trabalham. Nesse 

sentido, torna-se necessário verificar a real ocorrência de problemas ergonômicos 

quanto ao ambiente construído e recomendar alterações no ambiente de trabalho 
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dos profissionais de enfermagem a fim de melhorar a qualidade de vida no trabalho 

e minimizar os riscos de acidentes e do adoecimento. Esses são fatores importantes 

que motivam este trabalho, somado a isso, esta pesquisadora integra o corpo de 

enfermagem que compõe essa equipe, o que se tornou imprescindível para o 

desenvolvimento desta pesquisa. Assim, é possível contribuir para uma melhor 

adequação do ambiente de trabalho. 

Este trabalho está estruturado em cinco seções. A primeira delas, 

Introdução, apresenta: o problema da pesquisa; os objetivos geral e específicos a 

ser alcançados e as justificativas para o desenvolvimento desta dissertação. A 

segunda apresenta: o referencial teórico – legislações brasileiras que tratam da 

saúde e da segurança do trabalhador; posto de trabalho e suas imposições ao 

trabalhador; benefícios do trabalho da equipe multidisciplinar para a área da saúde; 

discussão sobre os fatores de riscos ocupacionais no ambiente hospitalar; 

caracterização do ambiente pesquisado e ergonomia do ambiente construído. A 

terceira seção descreve o método e as técnicas utilizados nesta pesquisa. A quarta 

discute resultados encontrados e as recomendações para o ambiente pesquisado. 

Por fim, a quinta seção apresenta as conclusões, referências e anexos. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Nesta seção, trataremos da revisão bibliográfica. Desse modo, serão 

abordados assuntos que fundamentaram a pesquisa. Inicialmente serão 

apresentadas legislações direcionadas à segurança e à saúde ocupacional do 

trabalhador, assim como a conceituação de posto de trabalho. De forma mais 

relacionada com o assunto, apresentaremos o que se entende por posto de 

enfermagem. Sob essa ótica, definiremos alguns dos critérios no momento de 

planejar o posto de serviço e o que esse posto pode causar ao trabalhador. Em 

seguida, serão apresentados os benefícios reconhecidos por autores sobre o 

trabalho em equipe multidisciplinar. Por último, segue-se o ponto fundamental para 

este trabalho acerca dos fatores de riscos ocupacionais no ambiente hospitalar, 

iniciando com uma breve apresentação de conceitos sobre riscos ergonômicos. 

Ademais, será apresentado o referencial bibliográfico sobre algumas 

posturas corporais no trabalho, as recomendações dos autores pesquisados e 

conclusões de estudos direcionados para cada assunto. As posturas corporais 

selecionadas serão aquelas com maior relevância para as discussões pelo que se 

apresentava no ambiente pesquisado. 

 

2.1 LEGISLAÇÃO BRASILEIRA, SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR 

 

A Constituição Federal Brasileira de 1988, em seu artigo 196, no que se 

refere à saúde diz que: 

 
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação (BRASIL, 1988). 

 

Em 1990, a Lei n. 8.080 afirma em seu artigo 3º que a saúde tem “como 

determinantes e condicionantes, entre outros a alimentação, a moradia, o 

saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, 

o lazer e o acesso a bens e serviços essenciais” (BRASIL, 1990). Nesse sentido, 

algumas iniciativas procuram consolidar avanços nas políticas públicas de atenção 

integral à saúde do trabalhador, como se verifica na Portaria n. 1.823/12, que institui 
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a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, que tem como 

finalidade: 

 
[...] definir os princípios, as diretrizes e as estratégias a serem observados 
pelas três esferas de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), para o 
desenvolvimento da atenção integral à saúde do trabalhador, com ênfase na 
vigilância, visando a promoção e a proteção da saúde dos trabalhadores e a 
redução da morbimortalidade decorrente dos modelos de desenvolvimento 
e dos processos produtivos (BRASIL, 2012a). 

 

Outros aspectos ligados à saúde do trabalhador são aqueles que envolvem 

os riscos ocupacionais, ocasionando acidentes e doenças originadas no processo de 

trabalho. Segundo dados do Ministério da Previdência Social (MPS), no ano de 

2012, no Brasil, assim como em outros períodos, houve o registro de 705.239 

acidentes do trabalho (BRASIL, 2012b). 

Mesmo com todas as leis e normas aprovadas, dados apresentados por 

Brasil (2012b) e pesquisas resultantes de trabalhos científicos revelam que a classe 

trabalhadora continua sujeita ao adoecimento e à morte. Segundo a Organização 

Internacional do Trabalho – OIT (ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO 

TRABALHO, 2013), as doenças profissionais continuam sendo as principais causas 

das mortes relacionadas com o trabalho. Ela estima que de um total de 2,34 milhões 

de acidentes de trabalho mortais a cada ano, apenas 321.000 são consequência de 

acidentes; o restante, 2,02 milhões de mortes, são causadas por diversos tipos de 

enfermidades relacionadas com o trabalho, o que resulta em uma média diária de 

5.500 mortes. 

A regulamentação das NRs faz parte de iniciativas voltadas aos aspectos 

relacionados com o trabalhador e o seu ambiente de trabalho. Elas foram publicadas 

pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), através da portaria n. 3.214/78, 

estabelecendo requisitos técnicos e legais sobre os aspectos mínimos de segurança 

e saúde ocupacional. Segundo Brasil (1978), elas devem ser cumpridas 

rigorosamente pelas empresas, públicas e privadas, pelos órgãos públicos da 

administração direta e indireta, pelos poderes Legislativo e Judiciário, que possuam 

empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. 

As NRs instituem também os Serviços Especializados em Engenharia de 

Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT), que é a NR 4, que tem a finalidade 

de promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no local de trabalho. 

Outro exemplo é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), na NR 5, 
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que garante a representação dos trabalhadores nas questões de melhoria da 

segurança e da saúde ocupacional. 

A FIEB (2008) acrescenta que os requisitos de segurança e de saúde 

ocupacional também estão presentes em leis, decretos, medidas provisórias, 

portarias, Instituto Nacional de Seguro Social – INSS e regulamentos técnicos do 

Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO 

etc. Essa busca pela segurança e pela saúde do trabalhador em seu ambiente de 

trabalho tem se refletido em outras NRs como a 9, Programa de Prevenção de 

Riscos Ambientais (PPRA), que visa à preservação da saúde e da integridade física 

dos trabalhadores, a partir da antecipação, do reconhecimento, da avaliação e do 

controle dos riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de 

trabalho, Brasil (1978), assim como outras NRs que tratam de áreas específicas de 

atuação de alguma classe trabalhadora. 

Toda legislação constituída deve proporcionar ao trabalhador a 

conscientização de que se ela existe, tem o propósito de minimizar ou eliminar os 

riscos ocupacionais e deve ser absorvida no seu dia a dia laboral. Outro fator 

importante é conhecer que riscos podem estar presentes em seu ambiente de 

trabalho. Desse modo, devem-se buscar correções e melhorias para esse ambiente. 

 

2.2 POSTO DE TRABALHO E SUAS IMPOSIÇÕES AO TRABALHADOR 

 

De acordo com Iida (2005, p. 189), “posto de trabalho é a configuração física 

do sistema homem-máquina-ambiente. É uma unidade produtiva envolvendo um 

homem e o equipamento que ele utiliza para realizar o trabalho, bem como o 

ambiente que o circunda”. O autor apresenta dois enfoques do posto de trabalho, o 

taylorista, que é baseado nos princípios de economia dos movimentos; e o 

ergonômico, que é baseado principalmente na análise biomecânica da postura e nas 

interações entre o homem, o sistema e o ambiente.  

Iida (2005) apresenta, no enfoque ergonômico, que o posto de trabalho é 

idealizado de forma a reduzir as exigências biomecânicas e cognitivas do 

trabalhador, procurando colocá-lo em uma boa postura de trabalho. Quanto aos 

objetos a ser manipulados pelo trabalhador, estes ficam dentro da área de alcance 

dos movimentos corporais. Além disso, “[...] máquinas, equipamentos, ferramentas e 

materiais são adaptados às características do trabalho e capacidades do 
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trabalhador, visando promover o equilíbrio biomecânico, reduzir as contrações 

estáticas da musculatura e o estresse geral” (IIDA 2005, p. 192, grifo do autor). 

Por sua vez, Moraes e Mont’Alvão (2012) afirmam que as                                                            

atividades no trabalho, seu ambiente físico e social exercem sobre o trabalhador 

certo número de constrangimentos que demanda do profissional gastos de natureza 

física, mental, emocional e afetiva, além disso, acarretam desgaste e custo para o 

indivíduo. Para as autoras, os custos humanos do trabalho, tais como morte, 

mutilações, lesões temporárias e permanentes, doenças e fadigas, são 

consequências dos acidentes e incidentes da carga de trabalho e considera que a 

carga de trabalho é consequência dos constrangimentos exercidos sobre o 

trabalhador durante a realização da tarefa. 

Segundo Brasil (2012c, p. 17-18), o posto de trabalho pode exigir do 

trabalhador adaptações para exercer suas funções laborais, como adotar posturas 

inadequadas, suportar certas cargas e se comportar de forma que cause ou agrave 

as doenças ocupacionais; já a pressão mecânica localizada, que é provocada pelo 

contato físico de cantos retos ou pontiagudos de objetos, ferramentas e móveis com 

tecidos moles de segmentos anatômicos, ocasiona compressões de estruturas 

moles do sistema musculoesquelético. Sobre posturas, afirma ainda que as que 

possibilitam doenças musculoesqueléticas podem estar presentes simultaneamente 

e possuem três características: posturas extremas, que podem forçar a amplitude 

das articulações; a força da gravidade, que potencializa a carga sobre os músculos e 

outros tecidos e; “posturas que modificam a geometria musculoesquelética e podem 

gerar estresse sobre tendões, músculos e outros tecidos e/ou reduzir a tolerância 

dos tecidos”. Para Brasil (2003), as pressões locais sobre os tecidos estão entre os 

fatores de riscos das Lesões por Esforço Repetitivo (LER). 

Iida (2005) considera que o projeto de trabalho faz parte de um 

planejamento das instalações produtivas, que chama também de arranjo físico ou 

layout e que esse planejamento é feito em três níveis: o nível 1, que é o projeto do 

macroespaço, em que é feito um estudo do espaço global da empresa, sendo 

definidas as dimensões de cada departamento. A contribuição ergonômica nesse 

nível são os estudos do ambiente, em geral, como: iluminação, temperatura, ruídos, 

organização do trabalho (como horários e turnos, trabalho em equipe etc.). O nível 2 

compreende o projeto do microespaço; nesse caso, a atenção se volta para cada 

unidade produtiva ou para o posto de trabalho, que geralmente inclui o trabalhador e 
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o seu espaço de trabalho imediato, abrangendo a máquina e o equipamento 

utilizado por ele. Nesse nível, a contribuição ergonômica concentra-se no estudo do 

posto de trabalho. Por último, o nível 3, trata do projeto detalhado, que estabelece as 

características da interface homem-máquina-ambiente, para que as interações entre 

eles sejam adequadas. Nesse nível, a ergonomia faz estudo dos controles, dos 

manejos e dos dispositivos de informação. 

Ainda segundo esse autor, na avaliação quanto à adequação de um posto 

de trabalho, são adotados diversos critérios, considerando a postura e o esforço 

exigido dos trabalhadores entre os melhores do ponto de vista ergonômico para 

essa avaliação, determinando-se os principais pontos de concentração de tensões, 

que tendem a provocar dores musculares e tendões. Reforçando a importância do 

critério da postura na adequação de um posto, o autor diz que a dimensão do posto 

de trabalho deve proporcionar à maioria dos usuários uma postura confortável. Para 

isso, devem ser analisados fatores como a postura adequada do corpo, movimentos 

corporais necessários, alcances dos movimentos, medidas antropométricas dos 

ocupantes dos cargos etc. Para ele, o dimensionamento correto do posto de trabalho 

é uma etapa fundamental para o bom desempenho da pessoa que ocupará esse 

posto. Nesse sentido, Dul e Weerdmeester (2012) acrescentam que a natureza da 

tarefa ou do posto de trabalho frequentemente determina a postura. 

Iida (2003), por sua vez, apresenta o tema da postura do corpo como um 

subitem da biomecânica ocupacional, que estuda as interações entre o trabalho e o 

homem. Nela, analisa-se a questão das posturas corporais no trabalho e a aplicação 

da força. Para Iida (2005), postura é o estudo do posicionamento relativo de partes 

do corpo, como cabeça, tronco e membros, no espaço. Nessa perspectiva, uma boa 

postura é importante para desenvolver o trabalho sem desconforto e sem estresse. 

Ademais, ao se adequar o posto de trabalho para melhorar a postura, promove-se 

redução de: fadiga, dores corporais, afastamento de trabalho e doenças 

ocupacionais. A esse respeito, o autor cita três principais situações em que a má 

postura pode causar consequências danosas: o trabalho estático, que envolve uma 

postura parada por longos períodos; trabalhos que requeiram muita força; e 

trabalhos que exigem posturas desfavoráveis, como o tronco inclinado e torcido. 

Com base nesses postulados, torna-se importante perceber que se o 

sistema que envolve o trabalhador, a máquina e o ambiente em que se desenvolve 

as atividades não tiver o enfoque ergonômico, pode ocasionar constrangimentos, 
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adaptações do trabalhador para exercer suas funções, acidentes, doenças e até a 

morte. Assim, um olhar mais focado acerca do que se verifica no posto de 

enfermagem e de serviço do HUOL leva-nos a detalhar aspectos inerentes ao 

trabalhador e ao ambiente em que se encontra. 

 

2.2.1 Estação de trabalho para atividade em pé 

 

Segundo a NR 17 (BRASIL, 2002), o posto de trabalho deve ser planejado 

ou adaptado às características antropométricas (altura, peso, comprimento das 

pernas etc.) do trabalhador. Por essa razão, o mobiliário precisa ter regulagens que 

permitam esses ajustes que variam de trabalhador a trabalhador, promovendo, 

ainda, a alternância de posturas (sentado, em pé etc.). Essa norma recomenda 

ainda que o mobiliário tenha uma regulagem que atenda a 95% da população em 

geral, no nosso caso, a brasileira.  

Por conseguinte, bancadas, mesas, escrivaninhas e painéis devem 

proporcionar ao trabalhador condições de boa postura, visualização e operação, seja 

o trabalho realizado sentado seja em pé. A altura e a característica da superfície de 

trabalho devem ser compatíveis com o tipo de atividade, com a distância requerida 

dos olhos em relação ao campo de trabalho e com a altura do assento, ou seja, com 

a natureza do trabalho. Se o trabalhador tem a oportunidade de alternância de 

postura, deve fazê-lo, pois todo esforço de manutenção postural indica uma 

contração muscular estática que pode ser nociva à saúde. 

Nesse sentido, definir a altura da área de trabalho é uma etapa importante 

no projeto dos locais de trabalho. Para Kroemer e Grandjean (2005), entre as 

recomendações ergonômicas para o dimensionamento dos locais de trabalho, além 

das medidas antropométricas, devem ser considerados também os modos de 

comportamento dos trabalhadores e as exigências específicas do trabalho, seja para 

o trabalho em pé seja para o sentado. 

Ademais, a literatura apresenta várias doenças ocupacionais em decorrência 

da exposição dos trabalhadores aos fatores de riscos ocupacionais. Em relação à 

altura da superfície de trabalho, Kroemer e Grandjean (2005) afirmam que uma área 

de trabalho muito alta leva o trabalhador a erguer os ombros como forma de 

compensar essa altura, o que leva a contrações musculares dolorosas na altura da 

nuca e das costas. Já quando a área de trabalho é muito baixa, as costas são 
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sobrecarregadas pelo excesso da curvatura do tronco, o que frequentemente dá 

margem a queixas de dores nas costas. Também sobre isso, Iida (2005) mostra que 

a superfície de trabalho muito baixa ou muito alta causa risco de dores na coluna 

vertebral e na cintura escapular, conforme Anexo A. Nessa direção, Grandjean 

(1998) indica que se compensa uma altura de trabalho muito alta pelo levantar do 

ombro, o que ocasiona contrações musculares dolorosas na altura das omoplatas, 

nuca e costas. 

O estudo realizado por Alexandre (1998) revelou posturas prejudiciais à 

equipe de enfermagem devido à altura inadequada da bancada, por ser muito baixa 

para a realização de atividades como a de preparo de medicação e soro e medição 

das crianças, conforme Figura 1. 

 

Figura 1 – Bancada de trabalho com altura inadequada. 

 

Fonte: Adaptado de Alexandre (1998). 

 

A autora sugeriu como solução para o problema colocar os pés 

alternadamente em um banquinho, conforme a Figura 2. 
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Figura 2 – Colocar os pés alternadamente em um banquinho. 

 
Fonte: Adaptado de Alexandre (1998). 

Ademais, a autora apresenta como seria uma bancada de trabalho com 

altura adequada, conforme Figura 3. 

 
Figura 3 – Bancada de trabalho com altura adequada. 

 

Fonte: Adaptado de Alexandre (1998). 

 

Nesse sentido, Iida (2005), ao fazer referência à bancada fixa, afirma que é 

melhor dimensioná-la pelo trabalhador mais alto e providenciar um estrado, que 

pode ter uma altura de até 20 cm para o trabalhador mais baixo. Para Iida (2005) e 

Dul e Weerdmeester (2012), caso haja uma superfície vertical junto à bancada, 

deverá haver um recuo junto ao piso para possibilitar o encaixe da ponta dos pés a 

fim de evitar que o trabalhador assuma uma postura inclinada, forçando a coluna e 

os músculos lombares. Os autores divergem apenas na distância, pois Iida (2005) 

orienta 10 X 10 cm, ao passo que Dul e Weerdmeester (2012) orientam 20 X 15 cm. 

Dul e Weerdmeester (2012), ao fazer referência a uma mesma bancada 

utilizada por várias pessoas, recomendam que sua altura deva ser regulável, tendo 

uma faixa de ajuste de pelo menos 25 cm para que possa acomodar as diferenças 

individuais. Além disso, os usuários devem ser instruídos sobre a melhor altura da 
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bancada para cada pessoa, de modo a prevenir a fadiga. Nesse caso, não 

aconselha o uso de estrados por exigirem um espaço adicional, serem de difícil 

limpeza e causarem incômodo ao transportar, além de correr o risco de as pessoas 

tropeçarem neles. Esses autores também não recomendam passar o dia todo na 

posição em pé por provocar fadiga nas costas e pernas. O que torna esse quadro 

pior é quando o tronco fica inclinado, provocando dores no pescoço e nas costas. 

Para eles, a posição em pé é recomendada para os casos em que há frequentes 

deslocamentos do local de trabalho. 

Iida (2005), por seu turno, diz que a posição em pé faz parte de uma das 

três posturas básicas que o corpo assume. E que, para cada uma dessas posturas, 

estão envolvidos esforços musculares a fim de manter a posição relativa de partes 

do corpo. Para o autor, existe um tipo de postura que pode ser adequado a cada tipo 

de tarefa, e sendo projetos inadequados, obrigam o trabalhador a assumir posturas 

inadequadas. Manter essa postura por muito tempo acarreta fortes dores localizadas 

no conjunto de músculos utilizados para manter a postura, conforme Anexo A. 

No que diz respeito à solução dessa situação, alguns autores apresentam o 

mesmo direcionamento. Kroemer e Grandjean (2005, p. 54) afirmam que “do ponto 

de vista ortopédico e fisiológico, é altamente recomendável um local de trabalho que 

permita ao operador alternar o trabalho sentado com a postura em pé”. Já Iida 

(2005, p. 167) aponta que “em geral, recomenda-se que o corpo possua algum 

ponto de referência (posicionamento espacial) e apoios (encostos)”. Dul e 

Weerdmeester (2012, p. 33) defendem que “as tarefas que exigem longo tempo na 

posição de pé devem ser intercaladas com outras, que possam ser realizadas na 

posição sentada ou andando”. 

A importância de relacionar o que foi apresentado nesta seção com o 

ambiente e o público-alvo desta pesquisa no HUOL ocorre pela característica do 

trabalho desenvolvido pela enfermagem ser em pé, seja junto ao paciente seja no 

preparo de medicações. Com isso, verifica-se a necessidade de planejamento do 

ambiente considerando as características do trabalhador e da tarefa a ser 

executada, de modo a ser um ambiente que proporcione a alternância de postura 

entre sentado e em pé, com mobiliário adaptável aos diferentes perfis dos servidores 

e que contribua para uma boa postura durante o trabalho.   
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2.2.2 Corpo inclinado para frente 

 

Outra postura assumida pelo trabalhador é inclinar a cabeça para frente com 

o propósito de executar atividades ou ter melhor visão do campo de trabalho. 

Segundo Iida (2005), essa necessidade ocorre quando o assento é muito alto; a 

mesa é muito baixa; a cadeira está longe do trabalho, dificultando as fixações 

visuais; e quando há necessidade específica do trabalho, como no caso de 

microscópio. Para o autor, essa postura provoca fadiga rápida dos músculos do 

pescoço e do ombro. 

Segundo Lemos, Castro e Barnewitz (1996), a posição do tronco inclinado 

para frente sobrecarrega o disco intervertebral em três vezes o peso da pessoa. Ao 

inclinar o corpo, o centro de gravidade muda sua posição original, outras 

musculaturas são envolvidas com o objetivo de sustentar essa nova postura. Assim, 

quanto mais for a inclinação, maior é a ação da gravidade sobre o indivíduo. Nessa 

postura, “os músculos eretores da coluna sustentam o peso do tronco por contração 

isotônica excêntrica (CIEX), e os ligamentos longitudinais posteriores estão 

distendidos, o que gera o surgimento das algias” (LEMOS; CASTRO; BARNEWITZ, 

1996, p. 4). 

Nessa perspectiva, Iida (2005) descreve o significado de lombalgia como dor 

na região lombar, sendo causada pela fadiga da musculatura das costas. O tipo 

mais simples está relacionado à permanência por longos períodos na mesma 

postura, com a cabeça inclinada para frente. O autor conceitua fadiga muscular 

como a redução da força provocada pela deficiência da irrigação sanguínea do 

músculo, uma vez que, com a deficiência da irrigação sanguínea, o oxigênio chega 

em quantidade deficiente. Com isso, ocorre no interior do músculo um acúmulo de 

ácido lático e potássio, assim como calor, dióxido de carbono e água gerados 

durante o metabolismo. Para evitá-la, o autor indica a mudança frequente de postura 

e um período de descanso como forma de aliviar. 

Iida (2005) alega que, se o trabalho exigir frequentes inclinações da cabeça 

superiores a 30º, é necessário redimensionar o posto de trabalho, modificando a 

altura da cadeira ou da bancada, ou a posição da peça, para corrigir a postura. O 

autor afirma que com a manutenção dessa postura, em torno de duas horas surgem 

fortes dores no pescoço e nos ombros em consequência da fadiga. Para evitar, ele 

recomenda restabelecer a postura vertical da cabeça, inclinando-a até 20º. Caso o 
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ajuste não seja possível, deve-se programar o trabalho de modo que a cabeça fique 

inclinada o menor tempo possível, com pausas para relaxamento, voltando a cabeça 

para a posição vertical. 

Em relação ao dimensionamento da mesa, duas variáveis são consideradas 

importantes por Iida (2005), a saber: sua altura e a superfície de trabalho. Segundo 

o autor, a altura deve ser regulada pela altura do cotovelo após o ajuste da altura da 

cadeira. Para mesa fixa, a cadeira deve ser regulável, e se a cadeira for fixa e tiver 

uma altura superior à parte inferior da coxa, altura poplítea, um apoio para os pés 

deve ser providenciado. As dimensões indicadas pelo autor para a altura de uma 

mesa mostram que pode oscilar em 54 cm, altura mínima que alcance 5% das 

mulheres; a 74 cm, altura máxima para 95% dos homens. 

A Figura 4, a seguir, mostra as dimensões recomendadas para alturas de 

mesas, conjugadas com altura de cadeiras e apoio para os pés, com o propósito de 

acomodar as diferenças antropométricas dos usuários, proposto por Redgrove e 

apresentado por Iida (2005). 

 

Figura 4 – Dimensões recomendadas para alturas de mesas, conjugadas com altura de cadeiras e 
apoio para os pés. 

 
Fonte: Iida (2005) 

 

Para Chaffin (2001 apud IIDA, 2005, p. 145), uma mesa muito baixa causa 

inclinação do tronco e cifose lombar, aumentando a carga sobre o dorso e pescoço, 

causando dores. Enquanto que a mesa muito alta provoca elevação dos ombros e 

postura forçada do pescoço, provocando fadiga dos músculos dos ombros e 

pescoço. Iida (2005) apresenta a localização das dores no corpo, provocadas por 

posturas inadequadas (conforme ANEXO A). 
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Identificar essa postura durante a execução das atividades laborais pelos 

servidores no setor pesquisado da Enfermaria Pediátrica do HUOL e conhecer as 

consequências dessa postura para o trabalhador nos mostra a importância da 

discussão desse tema para áreas que vão além do trabalho hospitalar, buscando 

apresentar propostas com o objetivo de corrigir distorções e evitar o adoecimento do 

trabalhador. 

 

2.2.3 Limites de alcance 

 

A postura alongada foi identificada entre as diferentes posturas assumidas 

pela equipe de enfermagem, principalmente no posto de serviço com o objetivo de 

alcançar material de trabalho em partes de armários elevados. A seguir, serão 

apresentadas situações em que ocorrem esse alongamento e as consequências 

para quem assume essas posturas. 

Segundo Iida (2005), quando o braço é mantido na posição elevada, acima 

dos ombros, ocorre a fadiga rápida do músculo dos ombros e do bíceps, podendo 

aparecer dores provocadas por uma tendinite dos bíceps. Nesse aspecto, Chaffin 

(1987 apud ALEXANDRE, 1998, p. 105) mostra que procedimentos em que a 

pessoa levanta ou retira objetos acima do ombro implicam na fadiga muscular e no 

aumento da instabilidade da pessoa. 

Segundo Knoplich (2002) a consequência de quem se alonga demais para 

alcançar um objeto ou fazer alguma atividade em partes altas de armários é o 

estiramento da coluna. Para o autor, o estiramento consiste na ampliação de um 

segmento da coluna à custa da musculatura. O autor diz ainda que esse tipo de 

movimento, e o próprio músculo, ao ultrapassar certos limites causam uma ação 

mecânica nas estruturas internas da coluna (vértebras, discos e nervos). Essa 

situação é danosa quando há uma frequência maior de se estirar demais e as 

estruturas da coluna não estiverem em boas condições. Além do estiramento da 

coluna, duas outras situações são prejudiciais à coluna: o levantamento de peso, 

mesmo pequenos, e torções da coluna. Knoplich (2002) acrescenta que os músculos 

e os nervos do braço e do antebraço participam para completar o movimento de 

ampliação, que são relativamente volumosos em relação ao tamanho das vértebras 

da coluna cervical. 
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A Figura 5, a seguir, mostra essa postura alongada para alcançar objetos 

em armários altos. 

 

Figura 5 – Postura alongada para alcance em armário com altura elevada. 

 
Fonte: Adaptado de Alexandre (1998). 

 

Para corrigir essa problemática, autores convergem para as mesmas 

propostas, como Alexandre (1998) e Knoplich (2002), que propõem a utilização de 

escadinhas ou de estrado para o alcance de objetos ou para a execução de alguma 

atividade, evitando, assim, estender o braço, conforme Figura 6. 

 

Figura 6 – Utilizar escadinha ou estrado. 

 
Fonte: Adaptado de Alexandre (1998). 

 

Outra solução apresentada por Palmer (1976) consiste em armazenar 

objetos pesados dentro de uma amplitude de alturas próximo da cintura; já os 

objetos leves, em qualquer altura entre o joelho e o ombro, conforme Figura 7. 

Knoplich (2002) também recomenda colocar mais baixos os armários utilizados com 

mais frequência. 
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Figura 7 – Armazenar objetos pesados próximo à linha da cintura e leves entre joelho e ombro. 

 
Fonte: Adaptado de Alexandre (1998) 

 

Para Kroemer e Grandjean (2005), os alcances convenientes são os mais 

próximos do corpo. Nesse caso, uma altura adequada da prateleira é aquela em que 

se consegue olhar para o fundo dela e enxergar os objetos a ser pegos. 

Knoplich (2002), por sua vez, mostra que a postura errada em fazer 

qualquer atividade, debruçada sobre uma superfície, agrava problemas de coluna. 

Para ele, essa é uma posição antigravitacional que causa uma extensão extra sobre 

a musculatura da região dorsal e lombar. O autor afirma que a somatória dessa 

postura errada com a extensão do corpo em uma frequente repetição ao longo do 

tempo causa transtornos na coluna cervical. Sobre isso, Iida (2005) diz que a dor na 

região lombar, conhecida como lombalgia, é provocada pela fadiga da musculatura 

das costas, ocasionada pela manutenção prolongada numa mesma postura com a 

cabeça inclinada para frente. 

Outro cenário apresentado por Alexandre (1998) é a postura que o 

trabalhador assume para alcançar objetos em armários baixos. Nessa direção, 

recomenda evitar baixar-se desnecessariamente e, ao fazê-lo, os joelhos devem ser 

fletidos, mantendo as costas retas conforme Figura 8. 
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Figura 8 – Abaixar com as costas retas e joelhos fletidos. 

 
Fonte: Adaptado de Alexandre (1998). 

 

Para uma melhor compreensão das consequências apresentadas pelos 

autores, torna-se necessário entender como a coluna vertebral é formada e as 

principais anormalidades que a afetam. Segundo Iida (2005), a coluna é formada por 

33 vértebras empilhadas umas sobre as outras, classificadas em cinco grupos, 

conforme Figura 9, a seguir: 

 

Figura 9 – Regiões da coluna vertebral. 

 
Fonte: Iida (2005)  

 

As vértebras que têm maior mobilidade são as cervicais (pescoço) e as 

lombares (abdominais). Segundo o autor, para equilibrar-se, a coluna apresenta três 

curvaturas, quais sejam: a lordose (concavidade) cervical, a cifose (convexidade) 

torácica e a lordose lombar. Ademais, a coluna tem duas propriedades: a rigidez, 
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que garante a sustentação do corpo; e a mobilidade, que permite a rotação para os 

lados, bem como os movimentos para frente e para trás.  

Entre as vértebras existe um disco cartilaginoso, assim como se conectam 

entre si por ligamentos. O que torna possível o movimento da coluna são a 

compressão e a deformação dos discos e o deslizamento dos ligamentos. De acordo 

com Iida (2005), as principais anormalidades da coluna são: a lordose, a cifose e a 

escoliose, que é uma das estruturas mais fracas do organismo e está sujeita a 

diversas deformações que podem ser congênitas ou adquiridas durante a vida por 

causas como: esforço físico, má postura no trabalho, infecções etc. 

Para entender o que significa cada anormalidade, Iida (2005) descreve que 

a lordose corresponde a um aumento da cavidade posterior da curvatura na região 

cervical ou lombar, acompanhado por uma inclinação dos quadris para frente. É a 

mesma postura de um garçom que carrega uma bandeja pesada com os braços 

mantidos para frente. Já a cifose é o aumento da convexidade, aumentando a curva 

para frente na região torácica. Essa posição corresponde ao corcunda. Já a 

escoliose é um desvio lateral da coluna. A pessoa pende ou para a direita ou para a 

esquerda, conforme Figura 10, a seguir. 

 

Figura 10 – Deformações típicas da coluna vertebral. 

 
Fonte: Iida (2005) 

 

O corpo apresenta sinais de que alguma coisa está errada. Segundo Iida 

(2005), o primeiro alerta aparece com uma dor aguda e localizada. Em alguns casos, 

com o passar dos dias, há uma adaptação do organismo e uma redução gradativa 

das dores. Entretanto, se essa dor persistir ou aumentar, pode provocar inflamação 

dos músculos ou dos tendões, que podem resultar em lesões permanentes se não 
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forem bem tratados. Segundo o autor, isso ocorre quando a postura do corpo é 

inadequada ou por atividades que exijam muita força ou pela frequência dela. Nessa 

direção, aconselha o tempo máximo de 1 a 5 minutos para manter uma postura 

inadequada, até que as dores começam a aparecer. Um exemplo demonstrado pelo 

autor é a sobrecarga dos músculos em torno das articulações do dorso, dos quadris, 

joelhos e tornozelos, devido ao deslocamento do centro de gravidade para além do 

ponto de apoio dos pés no chão com o objetivo de equilibrar o corpo na posição 

inclinada. 

Assim, para proporcionar um ambiente adequado ao trabalhador, alguns 

fatores importantes são apresentados por autores como Iida (2005). Em relação às 

dimensões do posto de trabalho, estas devem proporcionar uma postura confortável 

à maioria dos seus usuários. Para ele, a altura ideal é a altura do cotovelo em 

relação à superfície de trabalho de precisão, na postura em pé, que pode ser 

rebaixada em 5 cm para trabalhos leves e em até 25 cm para trabalhos pesados. 

Outro fator que deve ser considerado, segundo o autor, são as medidas 

antropométricas da média e dos extremos da população, assim como as diferenças 

entre homens e mulheres. Ele apresenta recomendações para superfícies de 

trabalho em função das estaturas, conforme Figura 11, a seguir. 

 
Figura 11 – Alturas recomendadas para as superfícies de trabalho, em função das estaturas. 

 
Fonte: Iida (2005) 
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A esse respeito, Dul e Weerdmeester (2012) consideram uma altura como 

sendo adequada a que está entre 54 cm (5% das mulheres) e 78,5 cm (95% dos 

homens) para uma superfície de trabalho que seja ajustável. Essa faixa definida 

pelos autores serve para acomodar as diferenças individuais. 

Destacam-se a seguir duas tabelas elaboradas por Moraes e Frisoni (2001) 

com recomendações de diferentes autores acerca da superfície de trabalho, a ser 

apresentadas na Figura 12. Devido à discrepância entre os valores encontrados na 

literatura pesquisada pelas autoras em relação a informações sobre alturas, larguras 

e profundidades recomendadas para os diversos subsistemas de apoio, elas 

estabeleceram quatro faixas, quais sejam: a do valor mínimo mencionado; a dos 

limites de variação mais frequentes de interseção que mais apareciam; a do valor 

máximo; e a de um limite recomendado por Moraes. 

Figura 12 – Tabelas com recomendações para superfícies de trabalho e cadeiras. 

 
Fonte: Moraes e Frisoni (2001). 
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Moraes e Frisoni (2001) evidenciam que as diferenças de valores 

encontradas nos diversos autores pesquisados por elas ocorrem devido ao próprio 

enfoque ergonômico que privilegia a análise das atividades da tarefa, o que 

ocasiona recomendações com base em estudos realizados em relação a tarefas 

específicas. 

Os danos causados à saúde do trabalhador apresentados nesta subseção 

pelos autores alertam para a necessidade de se evitar posturas alongadas, assim 

como para os sinais de alerta que o corpo transmite quando há algo errado e que 

deve ser corrigido. A seguir, trataremos das posturas relativas ao uso do computador 

no ambiente de trabalho. 

 

2.2.4 Posto de trabalho com computadores 

 

Embora o computador não seja o principal instrumento de trabalho da 

equipe pesquisada no posto de enfermagem, ele foi introduzido na informatização do 

hospital para determinadas atividades, como as anotações de enfermagem e 

solicitação para setores internos do hospital pesquisado. A necessidade de inclusão 

desse ponto se deu pela forma como um dos computadores foi instalado no posto de 

enfermagem e as consequências que isso trouxe para a equipe em função das 

posturas impostas no momento de uso desse computador. 

Segundo Kroemer e Grandjean (2005), os operadores de terminais de 

vídeos reclamavam com mais frequência dos problemas visuais e do desconforto 

físico nas costas, na área do pescoço e nos ombros, braços, punhos e mãos. Esse 

desconforto físico tende a aumentar quando: a altura do teclado está muito alta ou 

muito baixa; os antebraços e punhos estão muito acima da superfície de apoio; há 

uma rotação marcante do punho, em termos de flexão, extensão e/ou desvio lateral; 

há uma inclinação marcante da cabeça do operador; e o operador se inclina sobre a 

superfície de apoio devido à falta de espaço para as pernas. Essas mesmas causas 

de desconforto foram apresentadas por Iida (2005). 

Segundo Costa e Nascimento (2007), alguns critérios devem ser levados em 

consideração no trabalho com o computador, como a cadeira muito alta ou muito 

baixa e o ambiente ter muita ou pouca claridade. Nesse caso, problemas podem 

surgir ao longo do tempo, principalmente quando os equipamentos utilizados não 

são adequados às características individuais de cada um. A esse respeito, as 
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autoras apresentaram alguns fatores que devem ser considerados numa avaliação 

ergonômica: a mesa deve ter regulagem para o monitor e o teclado 

independentemente da altura. No caso de ser fixa, precisa ter altura média de 76 

cm, mas o teclado deve estar na altura do cotovelo do usuário. A mesa deve ter 

cores neutras evitando reflexos e ofuscamento que podem causar fadiga visual. 

Quanto aos objetos sobre ela, estes precisam estar dispostos de forma que facilitem 

o alcance e protejam o corpo contra riscos posturais. 

Iida (2005) apresentou o resultado de um projeto experimental em relação a 

uma mesa para computador. Para tanto, foram entrevistados 10 usuários. Tomando 

por base as informações obtidas para a construção de uma mesa experimental, 

foram elaboradas determinadas especificações, como, por exemplo: a superfície de 

trabalho deve ter regulagem de altura entre 70 e 120 cm; o mecanismo deve ser de 

fácil ajuste; não deve haver travas sob a mesa que atrapalhem o movimento das 

pernas; deve haver apoio para os antebraços, inclusive durante o uso de mouse; 

deve haver ajuste da distancia visual para a tela; os documentos a ser copiados 

devem ficar em uma superfície com inclinação ajustável superior a 45º; e a mesa 

deve ter espaço para materiais de consulta. O protótipo dessa mesa foi testado com 

outros modelos de mesa e foi considerada superior, principalmente pela facilidade 

de ajustar a posição da tela e a altura da mesa. 

A seguir, a Figura 13, apresenta os apontamentos de Costa e Nascimento 

(2007) acerca do que seria uma postura adequada à frente do computador e o 

mobiliário no qual ele foi instalado. 

Figura 13 – Postura adequada à frente do computador 

 

Manter o topo da tela ao nível dos olhos e distante 
cerca de um comprimento de braço. 
Manter a cabeça e pescoço em posição reta, ombros 
e braços relaxados. 
Manter a região lombar (as costas) apoiada no 
encosto da cadeira ou em um suporte para as costas. 
Manter o antebraço, punhos e mãos em linha reta 
(posição neutra do punho) em relação ao teclado. 
Manter o cotovelo junto ao corpo. 
Manter um espaço entre a dobra do joelho e a 
extremidade final da cadeira. 
Manter ângulo de igual ou superior a 90 graus para 
as dobras dos joelhos e do quadril. 
Manter os pés apoiados no chão ou quando 
recomendado, usar descanso para os pés. 

Fonte: Costa e Nascimento (2007) 
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Da mesma forma que é indicado na NR 17 (BRASIL, 2002) em relação ao 

mobiliário, o assento deve ser adequado às dimensões antropométricas da 

população, à natureza da tarefa, deve ter borda frontal arredondada e encosto com 

forma adaptada ao corpo para proteção da região lombar. Para tanto, é preciso 

definir a altura do assento de forma que os pés estejam bem apoiados. Quando a 

altura do plano de trabalho for fixa e o trabalhador tiver uma estatura menor, deve-se 

disponibilizar suporte adequado para os pés. 

Sobre isso, Costa e Nascimento (2007) complementam que a altura da 

cadeira deve ser regulável de tal modo que permita que os pés estejam bem 

apoiados no chão. Alegam ainda que, quando a cadeira é muito alta, o usuário 

trabalha com os pés pendurados, e isso causa dificuldade de retorno venoso. 

Afirmam ainda que a cadeira deve ter o encosto alto, apoio para os braços na altura 

do teclado e borda anterior do assento arredondada para permitir a livre circulação 

na porção posterior da coxa. Dessa forma, evitam-se problemas circulatórios nas 

pernas e nos pés. Para Iida (2005), o assento muito alto causa uma pressão na 

parte inferior das coxas. Esse autor apresenta entre os princípios gerais sobre 

mobiliários, o de que o assento e a mesa formam um conjunto integrado, de modo 

que a superfície da mesa fique aproximadamente na altura do cotovelo da pessoa 

sentada.  

Já Kroemer e Grandjean (2005), em um estudo sobre a sensação de 

relaxamento e de desconforto físico de acordo com os arranjos preferidos, realizado 

entre um posto de trabalho inicial (no qual operadores de computador sentavam-se 

em cadeiras tradicionais de escritório com um apoio de costas relativamente 

pequeno) e uma estação (que permite regulagem de arranjo para o pescoço, ombros 

e costas, na qual usavam cadeiras mais adequadas, com apoio das costas mais alto 

e com ajuste de inclinação, deixando toda a coluna relaxada) resultou em redução 

do desconforto físico no posto ajustável. Os autores atribuem essa redução à 

possibilidade de ajuste do posto, de acordo com a preferência individual, assim 

como a utilização de uma cadeira mais apropriada. 

A posição em que o teclado e o mouse são organizados também segue uma 

orientação. Segundo Costa e Nascimento (2007), o teclado deve ser mantido à 

frente do computador e ficar à altura da mão do usuário. Já o mouse deve ser 

colocado ao lado do teclado, como se fosse uma continuidade deste, com o 

propósito de evitar grande deslocamento da mão ou elevação do braço. 
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Kroemer e Grandjean (2005) recomendam que as mesas de digitação 

devem ter altura regulável. Nesse sentido, a recomendação da maioria dos 

especialistas é que essa altura seja entre 60 e 70 cm. 

O Quadro 1, a seguir, mostra as recomendações de Iida (2005) para o 

dimensionamento do mobiliário para informática: 

 
Quadro 1 – Recomendações para dimensionamento dos moveis de informática – NBR 13965/1997. 

Tipo de 
mesa 

Variáveis Dimensões (cm) 

Mínimo Máximo 

Mesa para 
micro-

computador 

Tampo da 
mesa 

Largura 
Profundidade 

78 
75 

 

Tampo do 
monitor 

Altura 
Profundidade 

64 
46 

98 

Tampo do 
teclado 

Altura 
Largura 
Profundidade 

64 
50 
22 

75 

Acomodação 
das pernas 

Altura livre para os joelhos 
Profundidade livre para os 
joelhos 
Largura para as pernas 
Profundidade livre para os pés 

56 
45 
60 
57 

66 

Distância 
visual 

Distância para visualização do 
monitor 

45  

Borda da 
mesa 

Raio da borda 0,25  

Fonte: Iida (2005) 

 

Para o trabalho sentado, Dul e Weerdmeester (2012) definem que a altura 

do assento e a superfície de trabalho devem ser compatibilizadas para cada 

indivíduo, desde que a altura do assento seja regulada de forma que os pés 

repousem sobre o piso, enquanto que a superfície do trabalho fique na altura do 

cotovelo da pessoa sentada, de forma que o antebraço trabalhe paralelo à superfície 

horizontal. 

A pesquisa desse ponto consolida a importância do planejamento no início 

do projeto do ambiente e da forma como o mobiliário e os equipamentos serão 

instalados para proporcionar ao trabalhador o desenvolvimento de suas atividades 

sem o risco do adoecimento. 
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2.3 POSTO DE TRABALHO EM ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE 

SAÚDE 

 

Na busca por um olhar mais focado no ambiente hospitalar, definiu-se para 

este trabalho apresentar referências específicas para o posto de enfermagem, 

devido ser o espaço delimitado na pesquisa. Nessa direção, Brasil (1994b) define 

posto de enfermagem como ambiente destinado à enfermagem e/ou a médicos para 

execução de atividades técnicas específicas e administrativas. 

Brasil (1994b) normatiza a elaboração de projetos físicos de 

Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (EAS), lista atividades que são geradoras 

ou que caracterizam o ambiente dentro de uma organização físico-funcional. Nesse 

sentido, o regime de internação é caracterizado pelo atendimento a pacientes que 

necessitam de assistência direta programada por período superior a 24 horas 

(pacientes internos). As atividades nesse ambiente consistem em: internar pacientes 

adultos e infantis; proporcionar condições de internar pacientes, em ambientes 

individuais ou coletivos, conforme faixa etária, patologia, sexo e intensidade de 

cuidados; executar e registrar a assistência médica diária; executar e registrar a 

assistência de enfermagem, administrando as diferentes intervenções sobre o 

paciente; prestar assistência nutricional e distribuir alimentação a pacientes (em 

locais específicos ou no leito) e a acompanhantes (quando for o caso); prestar 

assistência psicológica e social; realizar atividades de recreação infantil e de terapia 

ocupacional; e prestar assistência pedagógica infantil (de 1º grau) quando o período 

de internação for superior a 30 dias. 

Sobre os ambientes dos estabelecimentos assistenciais de saúde, Brasil 

(1994b) diz que “ambiente é entendido como espaço fisicamente determinado e 

especializado para o desenvolvimento de determinada(s) atividade(s), caracterizado 

por dimensões e instalações diferenciadas”. A dimensão espacial desse ambiente 

refere-se ao tamanho do ambiente (superfície e dimensão mínima), em função do 

equipamento e/ou população presentes. Brasil (1994b, p. 49), que normatiza a 

elaboração de projetos físicos de EAS, ao dispor sobre unidade/ambiente no caso 

de internação geral, incluindo criança, adolescente e adulto, entre outros espaços, 

estabelece para o posto de enfermagem/prescrição médica que a cada 30 leitos, 

deve ter a dimensão de 6,0 m2; cada posto deve ser servido por, pelo menos, 01 
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sala de serviço de 8m2; e área para prescrição médica de 2m2. Os ambientes de 

apoio podem ou não estar dentro da área da unidade. 

 

2.4 EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NO AMBIENTE HOSPITALAR 

 

A seguir, serão discutidos temas como o trabalho da equipe multidisciplinar 

fora e dentro do ambiente hospitalar. Inicialmente serão apresentadas as leis em 

que o Ministério da Saúde (MS) recomenda essa forma de trabalho. Posteriormente 

serão apresentados conceitos e os possíveis resultados esperados pela implantação 

desse trabalho articulado. Há ainda um relato da implantação e do trabalho de uma 

equipe multidisciplinar num hospital universitário e o resultado alcançado. 

A esse respeito, Geovanini et al. (2002, p. 42) apresentam uma nova visão 

do que é saúde:   

 
[...] frente aos propósitos da Reforma Sanitária brasileira, a saúde passa a 
ser entendida como resultante das condições de alimentação, habitação, 
educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, 
liberdade, acesso e posse da terra e acesso a serviços de saúde. 

 

Segundo a Rede HumanizaSus – Rede RHS [2008?], em 2001, surge uma 

ferramenta mais direcionada aos hospitais, o Programa Nacional de Humanização 

do Atendimento Hospitalar (PNHAH), que visava melhorar a qualidade do 

atendimento hospitalar, por meio de ações que enfatizavam a melhora da 

assistência, focando principalmente nas relações entre usuários e profissionais da 

área da saúde. Em 2003, o que antes era um programa, transforma-se em política, a 

Política Nacional de Humanização (PNH). A partir dessa modificação, as ações de 

humanização voltam-se para as demais instâncias da saúde, pois a política tinha o 

objetivo de garantir e efetivar o SUS, a partir da mudança nos modos de fazer dos 

modelos de atenção e gestão da saúde. 

Segundo Brasil (1990), um dos princípios presentes na Lei 8.080/90 é a 

“integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das 

ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada 

caso em todos os níveis de complexidade do sistema”. Essa integralidade da 

assistência passa a promover um novo modelo de atenção em que é necessária a 

interação de diferentes profissões na busca de uma melhor qualidade na assistência 

ao paciente. Seguindo essa lógica de integralidade, o MS trata de ações que devem 
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ser desenvolvidas pelos profissionais de saúde dentro do trabalho multidisciplinar ou 

multiprofissional. 

Um exemplo de unidade que desenvolve esse tipo de atendimento articulado 

e multidisciplinar, conforme Guitierrez e Shimizu (1997), é a Unidade de Clínica 

Médica do Hospital Universitário da Universidade de São Paulo, que tem uma 

equipe formada por duas enfermeiras, um médico clínico, um médico psiquiatra, 

uma assistente social e uma psicóloga, que presta assistência a pacientes crônicos 

e terminais. Esse grupo desenvolve reuniões semanais para análise e discussão dos 

casos. A formação desse grupo se deu pela necessidade de assistir os pacientes de 

forma holística e integrada, num contexto multidisciplinar, de modo a minimizar a 

angústia e o sofrimento dos pacientes e de seus familiares, assim como dos 

profissionais que os assistiam.  

O resultado contabilizado depois de um ano é que foi possível verificar os 

benefícios para a assistência prestada, tanto sob a ótica dos pacientes e dos 

familiares quanto da equipe que atua na unidade. Verificou-se também uma maior 

uniformização das condutas adotadas pela equipe multidisciplinar, favorecendo a 

avaliação da eficiência e da eficácia das condutas, além da comunicação entre os 

profissionais. Observou-se uma diminuição dos conflitos anteriormente existentes 

devido à diversidade de condutas, à ausência de objetivos comuns e ao esboço do 

caminho a ser percorrido. Outra consequência favorável é que, por se sentirem 

valorizados, respeitados e participantes, tanto no processo decisório como na 

implementação e na avaliação da assistência, os profissionais envolvidos 

apresentam mais satisfação no trabalho, bem como facilidade para desenvolver as 

ações e para a comunicação.  

Ainda segundo as autoras Guitierrez; Shimizu (1997), a troca de 

informações e conhecimentos nas reuniões favorece o crescimento e o 

desenvolvimento dos profissionais tornando-os mais competentes, conscientes, 

preparados e fortalecidos para o desempenho de suas atividades. Nesse processo, 

os pacientes e os familiares usufruíram o direito de receber informações e uma 

assistência direcionada as suas necessidades e expectativas, sendo respeitadas a 

individualidade, a privacidade e a dignidade dos indivíduos. Além disso, havia um 

canal de comunicação sempre aberto para manifestarem medos, dúvidas e 

ansiedades, com a garantia de respostas coesas e seguras por parte da equipe, 

favorecendo um clima de entendimento e compreensão. 
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A partir do entendimento do HumanizaSus (BRASIL, 2011), o trabalho antes 

individualizado, fragmentado, especializado e centrado numa área do conhecimento, 

passa a se estruturar no trabalho em equipe com uma visão mais abrangente, 

complementar e integrada a outras áreas do conhecimento e da assistência ao 

paciente, trazendo ao reconhecimento as diferentes contribuições profissionais. 

Mas em que se diferencia o grupo de trabalho da equipe de trabalho? 

Segundo Robbins (2009, p. 213), “um grupo de trabalho é aquele que interage 

basicamente para compartilhar informações e tomar decisões para ajudar cada 

membro em seu desempenho na sua área de responsabilidade”. O seu desempenho 

é apenas a somatória das contribuições individuais de seus membros. Enquanto que 

uma equipe de trabalho “gera uma sinergia positiva por meio do esforço coordenado. 

Os esforços individuais resultam em um nível de desempenho maior do que a soma 

daquelas contribuições individuais”. A esse respeito, o Quadro 2, a seguir, 

estabelece a comparação entre grupos de trabalho e equipes de trabalho. 

 

Quadro 2 – Comparação entre Grupos de Trabalho e Equipes de Trabalho. 

Grupos de Trabalho    Equipes de Trabalho 

Compartilhar 
informações 

 Objetivo  Desempenho coletivo 

Neutra (às vezes 
negativa) 

 Sinergia  Positiva 

Individual  Responsabilidade  Individual e mútua 

Aleatórias e variadas  Habilidades  Complementares 
Fonte: Robbins (2009) 

 

Para Pinho (2006, p. 70), o trabalho em equipe veio redesenhar o trabalho e 

promover a qualidade do serviço, tais como o  

 
[...] planejamento de serviços, o estabelecimento de prioridades, a redução 
da duplicação dos serviços, a geração de intervenções mais criativas, a 
redução de intervenções desnecessárias pela falta de comunicação entre os 
profissionais, a redução da rotatividade [...]. 

 

Segundo Robbins (2009, p. 215), o conceito de equipe multifuncional diz 

respeito a “[...] equipes formadas por funcionários do mesmo nível hierárquico, mas 

de diferentes setores da empresa, que se juntam para cumprir uma tarefa”. Para o 

autor, essas equipes representam uma forma eficaz da participação de pessoas de 

diferentes áreas que possam trocar informações, desenvolver novas ideias e 

solucionar problemas. Além disso, a equipe é capaz de melhorar o desempenho dos 
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indivíduos quando a tarefa requer múltiplas habilidades, julgamentos e experiências. 

Nesse sentido, ele relata uma descoberta feita pelas empresas em relação à equipe: 

elas são mais flexíveis e reagem melhor às mudanças, inversamente ao que 

acontece com departamentos tradicionais ou outras formas de agrupamentos 

permanentes.  Outro fator apresentado pelo autor é que o trabalho em equipe é uma 

forma eficaz de promoção da democratização nas empresas, além de aumentar a 

motivação dos funcionários. 

O Quadro 3 foi elaborado como um resumo do que foi apresentado por 

Robbins (2009) para a criação de equipes eficazes. Nessa perspectiva, ele 

apresenta duas preocupações: a primeira é que as equipes diferem quanto a sua 

forma e estrutura. Logo, o modelo que ele apresenta busca uma generalização em 

relação aos diversos tipos de equipes e, por isso, não deve ser aplicado em toda e 

qualquer equipe e deve ser usado como roteiro e não como prescrição rígida. E a 

segunda, o trabalho em equipe deve ser o preferencial, a não ser nos casos em que 

o trabalho tenha melhor resultado se for executado por um indivíduo. 

 

Quadro 3 – Modelo de eficácia da equipe. 

CATEGORIA FATORES/ 
VARIÁVEIS 

RECURSOS NECESSARIOS PARA ATINGIR 
OBJETIVOS 

Recursos e 
influências 
contextuais 

(desempenho 
das equipes) 

Recursos 
adequados 

Apoio dos executivos e da organização; 
Dependem de recursos externos como: obter 
informação em tempo hábil, tecnologia apropriada, 
pessoal adequado, incentivo e apoio 
administrativo. 

Liderança e 
estrutura 

Os membros devem definir divisão da tarefa com 
a contribuição igualmente de todos; 
Definir especificidades e organização do trabalho 
(cronograma, quais habilidades desenvolver, 
como resolver conflitos e como as decisões serão 
tomadas ou modificadas); 
A liderança nem sempre é necessária; 
Nas equipes autogerenciadas, os membros 
assumem muitas das funções que ficam a cargo 
dos executivos (frequentemente têm melhor 
desempenho do que aquelas com líderes 
formalmente nomeados). 

Clima de 
confiança 

Os membros confiam uns nos outros e no seu 
líder (essa confiança facilita a cooperação, 
aumenta a liberdade individual e a união das 
pessoas por não se sentirem ameaçadas). 

Sistema de 
avaliação de 

Modificar o sistema de avaliação e de 
recompensas individuais para refletir o 
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desempenho e 
recompensas 

desempenho da equipe; 
Associar a avaliação e a recompensa individual às 
avaliações em grupo, estimular a participação nos 
lucros e nos resultados, incentivar grupos 
pequenos; buscar modificações no sistema para 
reforçar o empenho e o comprometimento das 
equipes. 

Composição 
da equipe 

Capacidades 
dos membros 

Conhecimentos técnicos, habilidades para solução 
de problemas e tomada de decisões (identificar 
problemas, gerar alternativas e fazer escolhas 
competentes) e habilidades interpessoais (saber 
ouvir, dar feedback, solucionar conflitos etc.). 

Personalidade 
(tem influência 

significativa 
sobre o 

comportamento 
individual do 
funcionário e 

pode ser 
estendido para 

o 
comportamento 

da equipe) 

As equipes com níveis médios elevados de 
extroversão, amabilidade, consciência e 
estabilidade emocional costumam receber 
avaliações mais altas pelo seu desempenho; 
As evidências sugerem que é mais importante 
manter as mesmas características dos membros a 
manter a média (ex.: membros altamente 
conscientes e outros nem tão conscientes); 
Manter na equipe um membro que não tenha 
amabilidade, consciência ou extroversão pode 
desgastar os processos internos da equipe e 
diminuir seu desempenho geral. 

Alocação de 
papéis 

Ter papéis básicos na equipe como: criador, 
promotor, assessor, organizador, produtor, 
controlador, mantenedor, conselheiro e elemento 
de ligação; 
Ter na equipe pessoas para todos esses papéis, 
selecionadas conforme suas habilidades, pontos 
fortes e preferências. 

Diversidade Ter equipes heterogêneas, pois a maior parte das 
atividades de uma equipe requer variabilidade de 
habilidades e conhecimentos; 
As evidências mostram que grupos heterogêneos 
têm melhor desempenho do que os homogêneos 
(membros diferentes em idade, sexo, educação, 
especialização funcional e experiência). Porém, a 
rotatividade é maior porque a comunicação é mais 
difícil; 
Diversidade gerada por diferenças raciais ou 
étnicas, em curto prazo, interfere nos processos 
da equipe. Equipes culturalmente heterogêneas 
apresentam mais dificuldade para aprender a 
trabalhar em conjunto e para a resolução de 
problemas. Dificuldade que se dissipa com o 
tempo; 
Outra questão da diversidade é o grau 
compartilhado pelos membros da equipe de um 
mesmo atributo, e o impacto que esse atributo tem 
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sobre a rotatividade, conhecido como variável de 
demografia do grupo. A composição do grupo 
pode ser um bom indicador para prever a 
rotatividade. Grandes diferenças dentro de um 
grupo levam à rotatividade. O que realmente 
importa é o grau de dispersão de um atributo, 
mais do que seu nível.  

Tamanho das 
equipes 

Os especialistas sugerem o menor número de 
membros para realizar uma tarefa. De maneira 
geral, as equipes mais eficazes são compostas 
por menos de dez membros. O gerenciamento de 
uma equipe se complica na proporção direta em 
que ela se torna mais numerosa. 

Flexibilidade 
dos membros 

Equipes formadas por membros flexíveis podem 
completar a tarefa uns dos outros. Aumenta sua 
adaptabilidade e deixa a equipe menos 
dependente de um único membro. 

Preferência dos 
membros 

Devem fazer parte da equipe indivíduos que 
preferem trabalhar em grupo. 

Projeto do 
trabalho 

Variedade de 
habilidades 

Observam-se variáveis como: liberdade e 
autonomia, oportunidade de utilização de 
diferentes habilidades e talentos. 

Identidade da 
tarefa 

Capacidade de realização completa de uma tarefa 
ou de produto identificável. 

Significância da 
tarefa 

Execução de uma tarefa ou projeto que tenha um 
impacto considerável sobre os outros. 

Processo Propósito 
comum 

É uma visão. O propósito é mais amplo do que o 
objetivo específico. Quando aceito pela equipe, 
serve de guia sob toda e qualquer condição. 

Metas 
específicas 

As equipes bem-sucedidas traduzem propósito 
comum em metas de desempenho específicas, 
mensuráveis e realistas; 
Metas conduzem os indivíduos a um melhor 
desempenho; 
Metas específicas ajudam na compreensão da 
comunicação e a equipe a manter o foco sobre a 
obtenção de resultados; 
Assim como as metas individuais, as metas das 
equipes também devem ser desafiadoras.  

Eficácia da 
equipe 

Equipes bem-sucedidas têm sua convicção de 
sucessos futuros elevadas. Isso as motiva. O 
autor chama isso de eficácia da equipe; 
Para aumentar a eficácia da equipe, os executivos 
podem ajudar a equipe a conquistar pequenos 
sucessos e proporcionar treinamento para as 
habilidades técnicas e interpessoais dos 
membros. 

Níveis de 
Conflito (o 
chamado 

Os conflitos podem melhorar a eficácia da equipe.  
As equipes imunes a conflitos tendem a se tornar 
apáticas e estagnadas; 
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conflito de 
tarefa não é 

negativo, e não 
os de 

incompatibilidad
e interpessoais, 

tensões e 
animosidade 

que sempre são 
disfuncionais) 

Estimula a discussão, promove a avaliação crítica 
de problemas e a melhor condução para resolução 
da equipe. 

Considera-se a 
“folga” Social 

(pessoas dentro 
do grupo podem 
se aproveitar do 

esforço do 
grupo) 

Nas equipes eficazes, os membros se mantêm 
responsáveis tanto individual como coletivamente 
pelos propósitos, metas e abordagens da equipe. 

Fonte: Adaptado de Robbins (2009). 

 

Verificou-se que o trabalho em equipe possui elementos universais 

presentes na formação e na caracterização de qualquer equipe, utilizando, para 

cada uma, as variáveis necessárias ao seu funcionamento. Pinho (2006) resume 

como pontos cruciais na base de qualquer equipe: o desempenho coletivo, a 

responsabilidade coletiva, a tomada de decisão coletiva, o uso de habilidades e 

conhecimentos complementares. 

Nesse sentido, um elemento acrescido à equipe da área da saúde, além dos 

já mencionados para a equipe em geral, é a relação de convivência existente entre 

especialistas. Pinho (2006) relata várias definições encontradas para trabalho em 

equipe de saúde que concordam em relação aos aspectos significativos para 

construção, estrutura e composição, que estão em conformidade com os 

pressupostos presentes nas equipes em geral. 

Por sua vez, Campos (1997, p. 152) cita duas justificativas para a 

estruturação de equipes como base principal da organização dos serviços de saúde: 

“de quebrar a costumeira divisão do processo de trabalho em saúde segundo 

recortes verticais, compondo segmentos estanques por categorias profissionais: 

corpo clínico, serviço de enfermagem, de odontologia etc.”. A segunda justificativa 

responsabiliza cada equipe por um conjunto de problemas bem delimitados, assim 

como pelo planejamento e pela execução de ações capazes de resolvê-los. 

Conforme De Marco (2003), as ações terapêuticas além de atingirem um 

maior número de pessoas, já que a demanda de atendimento é volumosa, otimizam 
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os recursos já existentes, sendo distribuídas entre os componentes da equipe, 

conforme a formação e a capacitação profissional de cada um. Isso se dá para além 

da formação profissional específica, em função do respaldo de fornecer ao 

profissional da saúde o que ele necessita para executar seu trabalho e da ampliação 

da percepção em relação ao paciente, sua doença e a forma como se relaciona com 

ela. 

Um fator importante mencionado por De Marco (2003) é o papel da 

instituição em se organizar internamente e adotar formas mais adequadas de 

planejamento terapêutico, seguindo diferentes esquemas para os diferentes graus e 

tipos de complexidades clínicas e sociais. Para o autor, as diferentes especialidades 

médicas, associadas à diversidade dos outros profissionais da área de saúde, 

permitem a criação de várias equipes, com formatos diferentes de equipe 

multiprofissional e associações que promovem saúde, bem-estar e qualidade de 

vida, tanto para a equipe quanto para os pacientes e familiares. Ele lista as 

seguintes profissões como colaboradoras com a tarefa médica: psicólogos, 

assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, fonoaudiólogos, 

fisioterapeutas, nutricionistas etc. 

De Marco (2003) mostra uma prática do Departamento de Psiquiatria da 

Universidade Federal de São Paulo (Unifesp-EPM) que, desde a formação de 

médicos residentes de psiquiatria, especialização em psicologia da saúde, terapia 

ocupacional e serviço social é dada ênfase ao trabalho em equipe multidisciplinar 

nos diferentes setores de estágio. E a característica de convivência e troca entre os 

profissionais é base para todas as ações do departamento. 

Paralelamente aos pontos positivos encontrados pelos autores estudados 

sobre o trabalho da equipe multidisciplinar, também foram verificados pontos que 

representam dificuldade em sua implantação e no desenvolvimento dos trabalhos. 

Da revisão bibliográfica resultou que a implantação do trabalho em equipe apresenta 

dificuldades desde os seus primeiros estágios de desenvolvimento, quando se inicia 

o aprendizado entre os componentes da equipe a lidar com a diversidade e a 

complexidade, por isso, esse trabalho costuma ser complexo e demorado 

(ROBBINS, 2009). Outra dificuldade apresentada pelo autor para a implantação do 

trabalho em equipe é a preferência que algumas pessoas têm ou em trabalhar 

sozinhas ou em querer ser reconhecidas por suas realizações individuais, além de 

empresas que estimulam as realizações pessoais, criando um ambiente de trabalho 
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competitivo. Para ele, essas duas situações tornam maior o desafio de criar 

membros de equipes. Como exemplo desse contexto de dificuldade, o autor traz as 

empresas AT&T, Ford, Motorola e outras grandes organizações dos Estados Unidos, 

as quais prosperaram contratando e recompensando estrelas do mundo 

empresarial, criando um clima competitivo, com estímulos a conquistas e ao 

reconhecimento individual. 

Pinho (2006, p. 70) também apresenta problemas e dificuldades na 

aplicação do trabalho em equipe como “a intensa divisão social e técnica do trabalho 

na área da saúde, resultado de um processo de alta especialização e 

compartimentalização do saber na formação acadêmica dos profissionais, gerando 

uma visão reducionista e fragmentada do ser humano”. Considera ainda que, no 

estudo da constituição das equipes na área da saúde, existem lacunas devido à falta 

de pesquisa em todos os aspectos facilitadores e limitadores a sua formação. Outro 

fator apresentado pela autora é de situações que impactam a estruturação da equipe 

de saúde, como a dominância de um discurso particular em detrimento de outro e a 

falta de confiança interprofissional resultante de relações de poder entre as 

profissões. 

A esse respeito, Cott (1998 apud PINHO, 2006, p. 73) mostra a 

diferenciação entre concepções de trabalho orgânico e ritualístico nos serviços de 

saúde: profissionais com concepção orgânica do trabalho estão interessados nas 

implicações humanas de seus trabalhos e falam de um papel mais inclusivo. Já os 

que têm concepção mais ritualística, seu interesse está nos aspectos mais 

concretos, como o uso de mecanismos e de rotinas no desempenho das tarefas. 

Ademais, a falta de engajamento dos profissionais envolvidos nos cuidados diretos 

reflete no modo de pensar sobre o trabalho em equipe. Não havendo a incorporação 

do entendimento de se fazer parte da equipe, ocorre a divisão entre “nós” e “eles”. 

Segundo Pinho (2006), além das dificuldades encontradas em relação aos 

atributos pessoais, inerentes à própria formação do grupo e ao sistema de ensino 

que ainda privilegia a formação do conhecimento de forma isolada, há também 

elementos próprios do sistema de saúde brasileiro, principalmente os relativos aos 

agravos consequentes da crise na produção de saúde. 

Com base no que foi verificado nos postulados de autores que defendem o 

trabalho em equipe, o conhecimento produzido no hospital escola, base desta 

pesquisa, seria igualmente compartilhado e discutido entre os diferentes 
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profissionais que atendem o paciente, cada um apresentando sua análise, o trabalho 

realizado e a tomada de decisões que contemplem o paciente de forma integral e 

não apenas por especialidade. 

 

2.5 FATORES DE RISCOS OCUPACIONAIS NO AMBIENTE HOSPITALAR 

 

Nesta parte do trabalho, será apresentado o referencial teórico sobre fatores 

de riscos ergonômicos, culminando no ambiente hospitalar, direcionando o olhar 

para o que poderá ser encontrado, por meio desta pesquisa, na enfermaria 

pediátrica, objeto deste estudo.  De acordo com a NR 17 (BRASIL, 2002), que trata 

da ergonomia e visa à adaptação das condições de trabalho às características 

psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, 

segurança e desempenho eficiente, às condições de trabalho, incluem-se aspectos 

relacionados ao levantamento, ao transporte e à descarga de materiais, ao 

mobiliário, aos equipamentos e às condições ambientais do posto de trabalho e à 

própria organização do trabalho. 

Os problemas ergonômicos ou riscos ergonômicos, segundo Moraes e 

Mont’Alvão (2012, p. 130) são os posturais, informacionais, acionais, cognitivos, 

comunicacionais, interacionais, deslocacionais, movimentacionais, operacionais, 

espaciais e físico-ambientais. Esses riscos ocupacionais são agentes existentes no 

ambiente de trabalho capazes de causar doenças (SBPC/ML, 2010). 

Segundo Borba et al. (2008), os riscos ergonômicos são compostos pelos 

elementos físicos e organizacionais que interferem no conforto da atividade laboral 

e, por consequência, nas características psicofisiológicas do trabalhador. Esses 

riscos ergonômicos, de acordo com Mauro et al. (2004), são esforço físico intenso, 

levantamento e transporte manual de peso, exigência de postura inadequada, 

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

noturno e jornada de trabalho. 

Os riscos ergonômicos que se destacaram na pesquisa de Duarte e Mauro 

(2010) foram: desenho arquitetônico inadequado dos postos de trabalho em geral, 

espaço reduzido de trabalho para a tarefa, distribuição inadequada de pessoal e/ou 

de equipe, ferramentas insuficientes ou inadequadas, cadeiras e assentos 

insuficientes/inadequados, manutenção excessiva de uma mesma postura no 

trabalho, necessidade de adotar posturas forçadas não confortáveis, tarefas que não 
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permitem mudanças frequentes de postura, repetitividade excessiva de movimentos, 

manejo inadequado de cargas (peso, volume, altura, deslocamento), manejo 

prolongado de cargas sem pausas suficientes, armazenamento inadequado de 

cargas que impede a correta manipulação, contaminação externa (resíduos, 

emissões de calor, vetores etc.) e conhecimento ergonômico insuficiente/inadequado 

do trabalhador. 

No ambiente hospitalar, Marziale e Rodrigues (2002) acrescentam que os 

trabalhadores de enfermagem, durante a assistência ao paciente, estão sujeitos a 

diversos riscos ocupacionais causados por fatores químicos, físicos, mecânicos, 

biológicos, ergonômicos e psicossociais que podem ocasionar doenças 

ocupacionais e acidentes de trabalho. As autoras atribuem aos fatores ergonômicos 

os riscos ocupacionais que incidem na adaptação entre o trabalho e o trabalhador, 

como o desenho dos equipamentos, do posto de trabalho, a forma como o trabalho 

laboral é executado, a comunicação e o meio ambiente. 

Nessa direção, Elias e Navarro (2006) identificam o ambiente hospitalar 

como insalubre, penoso e perigoso para seus trabalhadores. Além dessas 

características, elas apresentam outros fatores importantes da profissão que são as 

prolongadas jornadas de trabalho, como o número limitado de profissionais e o 

desgaste psicoemocional nas tarefas realizadas nesse ambiente. De acordo com as 

autoras, ainda são encontradas situações específicas no ambiente hospitalar como, 

por exemplo, a excessiva carga de trabalho, o contato direto com situações limite, o 

elevado nível de tensão e os altos riscos para si e para os outros e a dupla jornada 

de trabalho devido a salários insuficientes à manutenção de uma vida digna. 

Para Mulatinho (2001), em relação aos riscos ergonômicos do ambiente 

hospitalar, observam-se manifestações de ordem emocional e osteomusculares. 

Acrescenta ainda como problemas imposição de ritmos excessivos, jornadas de 

trabalho prolongadas, trabalho noturno, monotonia, repetitividade, além de outras 

situações que ocasionam estresse físico e/ou psíquico. 

Silva e Pinto (2012), por seu turno, discorrem como principais riscos 

ocupacionais número insuficiente de funcionários, sobrecarga de trabalho, rodízio de 

turnos dos plantões noturnos, desgaste mental e emocional, condições físicas 

impróprias, falta de capacitação profissional, exposição às substâncias tóxicas, 

exposição ocupacional, indisposição ou mau uso dos Equipamentos de Proteção 

Individual (EPIs), condições inapropriadas de trabalho e ambiente de trabalho. 
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Para Castro e Farias (2008), os riscos ocupacionais originam-se de 

atividades laborais insalubres e perigosas, podendo provocar efeitos adversos ao 

trabalhador exposto a tais atividades. A esse respeito, Fuortes et al. (1994 apud 

ALEXANDRE, 1998, p. 103) mostram que os fatores de risco mais citados 

relacionados especificamente com as atividades profissionais da enfermagem são o 

transporte e a movimentação de pacientes, a manutenção de posturas inadequadas 

e estáticas, os movimentos frequentes de flexão e torção da coluna vertebral, bem 

como os fatores ergonômicos inadequados de mobiliários e de equipamentos 

utilizados nas atividades cotidianas da enfermagem. 

A leitura desses autores contribui para que haja um olhar mais criterioso no 

ambiente hospitalar pesquisado e nos direciona a reconhecer o que parece comum 

e inofensivo, mas cercado de riscos para o trabalhador de enfermagem.  

 

2.6 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES/UFRN 

 

Nesta subseção, serão contextualizados o hospital, o posto de enfermagem 

e o posto de serviço sobre os/nos quais foi desenvolvida esta pesquisa. Para tanto, 

será apresentado o fluxograma de duas atividades desenvolvidas pela equipe de 

enfermagem. Nesse sentido, além de analisar a atividade de trabalho do operador, é 

necessário analisar o ambiente de trabalho a fim de contemplar a análise da 

atividade. Falzon (2007, p. 73) afirma:  

 
Pode-se assim exprimir o incômodo resultante da ambiência para o 
operador na realização de sua tarefa, facilitar a argumentação e mesmo 
apresentar uma prova “qualificada” da exposição do operador a certas 
características do trabalho prejudiciais à saúde. 

 

2.6.1 Caracterização do ambiente autor ano e página 

 

O local em que se desenvolve esta pesquisa é o Hospital Universitário 

Onofre Lopes (HUOL), na Enfermaria Pediátrica da Unidade de Atenção à Saúde da 

Criança e do Adolescente (UASCA). Segundo dados da EBSERH (BRASIL, 2013), o 

HUOL é um hospital geral, situado na Avenida Nilo Peçanha, n. 620, bairro 

Petrópolis. Natal/RN. Ele foi fundado em 12 de setembro de 1909, com a finalidade 

de reorganizar a assistência à saúde no estado. Em 1960, assumiu o papel de 

hospital escola, integrando-se à Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
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(UFRN), servindo de suporte ao ensino, à pesquisa e à extensão. Quanto à 

assistência, integra-se ao SUS, prestando serviços, desde o ambulatorial até os de 

alta complexidade.  

A UFRN era composta por quatro Hospitais Universitários (HUs), entre eles, 

o Hospital de Pediatria (HOSPED). Com a adesão da UFRN à Empresa Brasileira de 

Serviços Hospitalares (EBSERH), ocorreu a fusão do HOSPED com o HUOL, e por 

consequência, a incorporação/junção dos serviços assistenciais de internação do 

HOSPED à estrutura física do HUOL, enquanto que o atendimento pediátrico 

ambulatorial, continua na sua atual estrutura física. Atualmente, o serviço pediátrico 

é denominado Unidade de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente (UASCA) 

e faz parte da estrutura organizacional do HUOL, na Divisão de Gestão do Cuidado, 

conforme é possível verificar na Figura 14 a seguir. 

 

Figura 14 – Organograma do Hospital Universitário Onofre Lopes. 

 
Fonte: Adaptado de Brasil (2013). 
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De acordo com o jornal Tribuna do Norte (2011), em 28 de maio de 2011, 

foram inauguradas novas enfermarias no Prédio Central de Internação, com 

capacidade para 202 leitos, com previsão de ampliação para 312 leitos após 

inauguração de todas as enfermarias, com uma estrutura de nove andares. Em cada 

andar, haveria dez enfermarias compostas por três leitos. 

A Enfermaria Pediátrica se enquadra no que preconiza Brasil (1994b) quanto 

à prestação de atendimento de assistência à saúde em regime de internação. 

Comporta 31 leitos, como se verifica na Figura 15, a seguir, divididos em dez 

quartos com três leitos cada e um quarto para isolamento. Está localizada no 1º 

Subsolo do Prédio Central de Internação (conforme ANEXO B), com um posto de 

enfermagem e serviço, uma sala com computadores e impressora para digitação e 

impressão de todo material inerentes aos pacientes, uma copa, um quarto para 

médicos e outro para chefia de enfermagem, uma sala de aula e outra para 

brinquedoteca. 

 

Figura 15 – Número de Leitos por especialidades. 

 

Fonte: Adaptado de Brasil (2013). 
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A equipe de enfermagem é formada por enfermeiros, técnicos e auxiliares 

concursados pela UFRN (Regime Jurídico Único – RJU); e pela EBSERH 

(Consolidação das Leis do Trabalho – CLT). Na assistência direta ao paciente, a 

equipe é composta por 16 servidores da UFRN, sendo 04 homens e 12 mulheres, e 

11 da EBSERH, sendo 02 homens e 09 mulheres. Essa equipe está distribuída em 

escalas diurna, noturna e mista, nas 24 horas do dia. A principal postura para 

realizar a tarefa é em pé, seja para preparar e/ou administrar a medicação, seja para 

registrar ocorrência, seja para prestar assistência de enfermagem, conforme Figura 

16. 

 
Figura 16 – Imagem do posto de enfermagem, com a disposição da equipe. 

 

Fonte: Autoria própria 

 

O posto de enfermagem é destinado ao trabalho não assistencial da 

enfermagem e ao armazenamento do material de uso burocrático. Nele, há armários 

e gavetas para guardar material impresso e outros em geral. Para armazenar os 

prontuários, foi instalado um escaninho em placa de fibra de madeira de média 

densidade, conhecida como MDF, que pode ser acessado pelo posto de 

enfermagem e pela sala de prescrição, diminuindo o deslocamento entre essas 

salas, conforme pode ser visto na Figura 17 a seguir. 
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Figura 17 – Imagem do posto de enfermagem, disposição do mobiliário. 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Além disso, foi colocada uma bancada principal que comporta o monitor do 

computador, sendo este utilizado pela equipe para fazer anotações. Outra bancada, 

abaixo da principal, serve de suporte para teclado e pastas. Dois armários foram 

instalados nesse ambiente, próximo da entrada do outro espaço desse posto 

denominado de posto de serviço. 

 O computador é utilizado pela equipe entre outras atividades, na admissão 

do paciente, momento em que é preenchido o Instrumento de Classificação do 

Paciente que diz em que grau de dependência o paciente se interna, é feito o 

Histórico de Enfermagem Pediátrica e a Avaliação de Queda. 

No posto de serviço ocorre o preparo de medicações, soros, 

hemocomponentes e hemoderivados, bem como a armazenagem de medicamentos 

e de materiais utilizados na preparação das fórmulas. Também é nesse espaço que 

são descartadas seringas e agulhas e é onde os profissionais lavam as mãos. 

 

2.6.2 Fluxograma 

 

Buscou-se verificar no referencial teórico quais os benefícios da utilização do 

fluxograma numa melhor compreensão das atividades desenvolvidas pela equipe, 

no setor pesquisado. Segundo Marques (2013), a técnica da representação gráfica 

permite planejar e visualizar os sistemas de forma racional, clara e concisa, 

facilitando seu entendimento geral por todos os envolvidos. A técnica mais utilizada 

pelo analista de sistemas, organização e método é a do fluxograma. 
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A esse respeito, Rocha (1985, p. 95) divide os gráficos como de fluxo ou de 

processo e os conceitua como: 

 
[...] todos aqueles que procuram representar, de maneira dinâmica e 
analítica, a sequência lógica das fases, etapas ou passos de um trabalho 
desenvolvido em um escritório ou em uma área industrial, por meio de 
determinadas simbologias (convenções), caracterizando ainda seus agentes 
executores. 

 

Ademais, Rocha (1985) denomina esses gráficos de fluxogramas. 

Corroborando esse entendimento, Oliveira (2002, p. 19) acrescenta que fluxograma 

de processo “é uma representação gráfica para análise, visualização, planejamento 

e racionalização de qualquer processo, onde formas geométricas diferentes 

implicam ações (instruções, comandos) distintas”. 

Segundo Marques (2013), o fluxograma representa com racionalidade, 

lógica, clareza e síntese rotinas ou procedimentos que envolvam documentos e 

informações, assim como seus responsáveis e/ou unidades organizacionais. Por 

meio de símbolos convencionais, o fluxograma representa de forma dinâmica o fluxo 

ou a sequência de trabalho. 

Já Oliveira (2009) acrescenta que, por meio do fluxograma, o analista de 

sistemas, organização e métodos pode representar fatores e variáveis que ocorrem 

no sistema, a rede de informações que tem relação com o processo decisório, assim 

como as unidades da organização envolvidas no processo. Para o autor, o 

fluxograma representa, de forma dinâmica, o fluxo ou a sequência normal de 

trabalho, por meio de símbolos convencionais. Ramos (2006), por sua vez, mostra 

que para um fluxograma ser consistente, é necessário demonstrar quais as áreas 

atuantes no composto de informação são geradas, assim como a área que será 

atendida pela informação e quais os processos efetuados de forma a garantir o teor 

adequado da informação. 

Para Oliveira (2009), entre outros aspectos, o fluxograma objetiva padronizar 

a representação dos métodos e os procedimentos administrativos. Com isso, 

garante: mais rapidez na descrição dos métodos administrativos; facilitar a leitura e o 

entendimento das atividades realizadas, assim como a localização e a identificação 

dos aspectos mais importantes; mais flexibilidade e melhor grau de análise. O autor 

considera como informações básicas que devam constar num fluxograma os tipos 

de operações ou trâmites que integram o circuito de informações; o sentido de 
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circulação ou fluxo de informações; e as unidades da organização em que se 

realizam cada operação. 

Nesse sentido, Marques (2013) mostra que o fluxograma busca evidenciar a 

sequência de um trabalho. Assim, a partir dele, é possível visualizar os movimentos 

ilógicos e a dispersão de recursos materiais e humanos. Por meio da representação 

fidedigna da realidade da empresa, o fluxograma auxilia a descobrir os pontos que, 

representando as diversas falhas, podem responder pelas deficiências constatadas 

na execução dos trabalhos. 

Para Rocha (1985), a finalidade do fluxograma é evidenciar a sequência 

lógica de um trabalho, possibilitando a visão para a execução de suas fases, dando 

condições, caso necessário, da realização de uma análise sobre elas, com o objetivo 

de melhorar o método utilizado, racionalizando recursos humanos e material. Já 

segundo Scartezini (2009), o fluxograma é uma ferramenta de baixo custo e de alto 

impacto, que é utilizada para analisar fluxos de trabalho e identificar oportunidades 

de melhoria no processo. Para tanto, deve ser mantido atualizado a fim de que haja 

uma referência rápida de como o trabalho deve ser realizado. O autor acrescenta 

ainda que o objetivo do fluxograma é o de garantir a qualidade e aumentar a 

produtividade. Oliveira (2009) e Rocha (1985) convergem para o mesmo 

pensamento ao dizer que o fluxograma procura mostrar o modo pelo qual as coisas 

são feitas e não como o “chefe” quer que os funcionários o façam. Para os autores, 

o fluxograma é uma fotografia exata de uma situação real em foco. 

Ademais, o fluxograma é composto por diferentes símbolos que implicam 

ações distintas, como defende Oliveira (2002, p. 19) “[...] onde formas geométricas 

diferentes implicam ações (instruções, comandos) distintas”. Nessa perspectiva, 

Oliveira (2009) acrescenta que os símbolos têm por objetivo evidenciar origem, 

processo e destino da informação escrita e/ou verbal que faz parte de um sistema ou 

de um método administrativo. Segundo esse autor, a combinação dos símbolos mais 

comuns com outros complementares permite ampliar, esclarecer ou interpretar os 

diferentes passos dos métodos administrativos. 

A seguir, serão apresentados os principais tipos de fluxogramas que os 

analistas de sistemas, organização e métodos podem utilizar, quais sejam: 

fluxograma vertical; horizontal, parcial ou descritivo e o global ou de coluna. 

Fluxograma vertical – também conhecido como folha de análise, folha de 

simplificação do trabalho ou diagrama de processo. Segundo Oliveira (2009), esse 



53 

 

fluxograma é normalmente destinado à representação de rotinas simples em seu 

processamento analítico em determinada área organizacional da empresa. Para o 

autor, esse tipo apresenta algumas vantagens, tais como: poder ser impresso como 

formulário padronizado, rapidez de preenchimento, mais clareza de apresentação e 

grande facilidade de leitura por parte dos usuários. Esse tipo de fluxograma é 

formado por colunas verticais. Em uma delas se colocam os símbolos convencionais 

de operação como: transporte, arquivamento, demora e inspeção; em outra, a 

descrição do método atual; e, na outra, o profissional ou a unidade organizacional 

executora da operação (OLIVEIRA, 2009). 

Fluxograma horizontal, parcial ou descritivo – segundo Oliveira (2009), a 

operacionalização é efetuada mediante a interligação de seus símbolos. Nesse 

caso, o uso do conector evita muitas intersecções de linhas. Para Lopes (2011), ele 

é utilizado para vários setores da empresa e para levantamento de rotinas, é mais 

complexo que o fluxograma vertical, pois apresenta maior número de símbolos. Para 

Rocha (1985), o fluxograma horizontal propõe-se a representar as rotinas que 

passam por diversas unidades organizacionais. O autor considera como um dos 

fluxogramas mais completos, de grande flexibilidade de construção, por aceitar 

outros símbolos a fim de facilitar a visualização dos passos, sendo capaz de 

representar grandes rotinas. 

Fluxograma global ou de coluna – de acordo com Oliveira (2009), esse tipo 

de fluxograma é utilizado tanto no levantamento quanto na descrição de novas 

rotinas e de procedimentos; permite demonstrar melhor o fluxo de informações e de 

documentos, tanto dentro quanto fora da unidade organizacional; bem como 

apresenta mais versatilidade, devido à maior diversidade de símbolos. Segundo o 

autor, a maioria dos símbolos do fluxograma global ou de coluna é igual ao do 

parcial ou descritivo. 

 

2.6.2.1 Fluxograma das atividades da enfermagem na UASCA 

 

Dois fluxogramas foram desenvolvidos para um melhor entendimento do 

fluxo da chegada da medicação (Figura 18) e da hidratação venosa (Figura 19) até 

ser administrada no paciente. Essas duas atividades são as mais executadas pela 

equipe, por isso, foram escolhidas. 
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Após a prescrição médica ser finalizada, um servidor da farmácia do hospital 

entrega as medicações na enfermaria, num depósito específico para isso. Por sua 

vez, uma servidora do setor recebe e armazena as doses individuais diárias de 

medicação do paciente (Figura 20), de uso coletivo, além de soro (Figura 21) e do 

material a ser utilizado na preparação das fórmulas. Ela confere o que recebeu da 

farmácia com o que está prescrito; estando correto, assina e armazena a medicação 

no armário ou no frigobar, na sala de serviço. 
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Figura 18 – Fluxograma da medicação. 

 

A – Recebimento da medicação pela servidora responsável pela burocracia que confere 
com a prescrição médica. Quando confere com prescrição, segue para o armazenamento. 
B – Medicação mantida em temperatura ambiente é armazenada em armário de medicação 
com gavetas individualizadas por paciente. 
C – Medicação mantida em temperatura refrigerada é armazenada no Frigobar. 
D – Preparo da medicação. Quando não usa toda a dose diluída, o frasco retorna para 
armário na situação “B” ou segue para situação “C”. 
E – Segue para ser administrado nos pacientes nas enfermarias. 
Fonte: Autoria própria 
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Figura 19 – Fluxograma da hidratação venosa. 

 

A – Recebe soros e/ou eletrólitos da farmácia do HUOL. 
B – Armazena soros no armário da medicação e os eletrólitos na gaveta do paciente. 
C – Preparo do soro. 
D – Levar para ser administrado no paciente. 
Fonte: Autoria própria 

 

 



57 

 

Figura 20 – Fluxograma da medicação para pacientes pediátricos. 

 

Fonte: Autoria própria 

 



58 

 

Figura 21 – Fluxograma de soro para pacientes pediátricos. 

 

 

Fonte: Autoria própria 
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Sobre o transporte da medicação, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

– ANVISA (BRASIL, 2010) considera que Boas Práticas de Fabricação de 

Medicamentos (BPF) “é a parte da Garantia da Qualidade que assegura que os 

produtos são consistentemente produzidos e controlados, com padrões de qualidade 

apropriados para o uso pretendido e requerido pelo registro”. Entre outros fatores, a 

BPF determina o armazenamento e o transporte adequados dos produtos. 

 

2.7 ERGONOMIA DO AMBIENTE CONSTRUÍDO 

 

Nesta subseção será desenvolvido o tema sobre ergonomia e design. Para 

tanto, apresentaremos vários conceitos para ergonomia, a partir de diferentes 

autores, direcionando para a importância dos fatores humanos e da adequação do 

trabalho/ambiente às capacidades e limitações humanas. Ainda sobre ergonomia, 

serão descritos os parâmetros baseados nos conceitos de Moraes e Mont’Alvão 

(2012) que têm relação com o cenário verificado no ambiente pesquisado. Sobre 

design, os autores pesquisados convergem no pensamento de que são utilizados 

processos metodológicos para solucionar problemas inseridos num contexto. 

 

2.7.1 Ergonomia 

 

De acordo com Moraes e Mont’Alvão (2012), o homem sempre modificou 

seus instrumentos de trabalho com o objetivo de melhorar o conforto durante sua 

utilização. Por seu turno, Iida (2003) relaciona ao homem pré-histórico as primeiras 

adaptações dos instrumentos no intuito de obter os melhores resultados, como a 

escolha de uma pedra que melhor se adaptasse à forma e aos movimentos de sua 

mão. Acrescenta ainda que essa preocupação de adaptar os objetos artificiais e o 

ambiente natural ao homem sempre esteve presente desde a produção artesanal e 

que junto com a revolução industrial veio um ambiente de trabalho penoso para o 

trabalhador e com uma longa jornada de trabalho, sem férias e em regime de 

semiescravidão. 

 Iida (2003) contextualiza que, por volta de 1900, na Europa, principalmente 

na Alemanha, na França e nos países escandinavos, surgiram pesquisas na área de 

fisiologia do trabalho, na tentativa de transferir os conhecimentos gerados em 

laboratório para o terreno prático. Já durante a I Guerra Mundial (1914-1917) 
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fisiologistas e psicólogos foram chamados para contribuir com o aumento da 

produção de armamentos. Com a eclosão da II Guerra Mundial, a construção de 

instrumentos bélicos exigia muita habilidade do operador. Entretanto, ocorriam erros 

e acidentes com consequências fatais, fazendo redobrar o esforço de pesquisas que 

adaptassem esses instrumentos bélicos às características e capacidades do 

operador, melhorando assim o desempenho e reduzindo a fadiga e os acidentes.  

Segundo Iida (2003), a ergonomia nascia no dia 12 de julho de 1949, numa 

primeira reunião de cientistas e pesquisadores na Inglaterra interessados em discutir 

e formalizar a existência de um novo ramo de aplicação interdisciplinar da ciência. 

Embora o termo ergonomia tivesse sido usado anteriormente pelo polonês Woitej 

Yastembowsky, em 1857, só a partir da fundação da Ergonomics Research Society, 

na Inglaterra é que se expandiu pelo mundo industrializado. 

Segundo Dul e Weerdmeester (2012), em 1949, foi fundada a primeira 

Sociedade de Pesquisa em Ergonomia. Em 1961, foi criada a Associação 

Internacional de Ergonomia (IEA), que representa associações de vários países. No 

Brasil, em 1983, foi fundada a Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO) 

também filiada à IEA. De acordo com esses autores, o termo ergonomia é derivado 

das palavras gregas ergon (trabalho) e nomos (regras), e nos Estados Unidos usa-

se como sinônimo human factors (fatores humanos). 

Quanto à definição, vários conceitos foram criados para ergonomia por 

diferentes autores que falam sobre tarefa; fatores humanos; desempenho; interface; 

sistemas; capacidades, limites e características do desempenho humano; design; 

design centrado no usuário etc. Nesse sentido, seguem algumas dessas definições 

sobre ergonomia. 

A definição formal da ergonomia adotada pela Associação Internacional de 

Ergonomia – IEA é: 

 
Ergonomia (ou fatores humanos) é a disciplina científica relacionada com a 
compreensão das interações entre seres humanos e outros elementos do 
sistema, fazendo aplicações da teoria, princípios e métodos de projeto, com 
o objetivo de melhorar o bem-estar humano e o desempenho global do 
sistema (DUL; WEERDMEESTER, 2012, p. 13). 

 

Para Iida (2003, p. 1) “ergonomia é o estudo da adaptação do trabalho ao 

homem”. Já Moraes e Mont’Alvão (2012, p. 21) propõem o conceito de ergonomia a 
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partir de Moraes e Soares (1989) “como tecnologia projetual das comunicações 

entre homens e máquinas, trabalho e ambiente”. 

Ainda segundo Moraes e Mont’Alvão (2012), após o avanço da engenharia, 

período em que o homem se adaptou às condições impostas pelos maquinismos, 

evidenciou-se que os fatores humanos são primordiais. Nesse sentido, é necessário 

conhecer os fatores determinantes da melhor adaptação de produtos, máquinas, 

equipamentos, trabalho e ambiente para usuários, operadores, operários e 

indivíduos. 

A definição de ergonomia da Société d’ergonomie de langue française 

(SELF) da década de 1970 é: 

 
A ergonomia pode ser definida como a adaptação do trabalho ao homem 
ou, mais precisamente, como a aplicação de conhecimentos científicos 
relativos ao homem e necessários para conceber ferramentas, máquinas e 
dispositivos que possam ser utilizados com o máximo de conforto, 
segurança e eficácia (FALZON, 2007, p. 3). 

 

De acordo com Iida (2003), a ergonomia parte do conhecimento do homem 

para projetar o trabalho, ajustando-o às capacidades e limitações humanas. Na 

perspectiva de Meister (1989 apud MORAES; MONT’ALVÃO, 2012, p. 44), “a 

ergonomia busca entender e explicar como determinadas variáveis afetam o 

desempenho humano no trabalho”. 

Retomando Iida (2005), o objetivo da ergonomia é estudar os diversos 

fatores presentes no sistema produtivo, procurando reduzir fadiga, estresse, erros e 

acidentes. Para isso, busca apresentar melhorias nas condições do trabalho do 

homem, nas diferentes áreas em que ele atua, proporcionando segurança, 

satisfação e saúde aos trabalhadores. 

A esse respeito, a ABERGO divide os domínios de especialização da 

ergonomia em física, cognitiva e organizacional. A física está relacionada com as 

características da anatomia humana, da antropometria, da fisiologia e da 

biomecânica, observando a relação com a atividade física. Por sua vez, a cognitiva 

refere-se aos processos mentais como percepção, memória, raciocínio e resposta 

motora conforme afetem as interações entre os humanos e outros elementos de um 

sistema. Já a organizacional tem relação com a otimização dos sistemas 

sociotécnicos, incluindo suas estruturas organizacionais, políticas e de processos. 
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Segundo Iida (2005), uma pesquisa em ergonomia geralmente consiste em 

estabelecer relações em determinadas variáveis que, na maioria das vezes, referem-

se ao homem, à máquina, ao ambiente ou ao sistema. Dentro de sistemas, está o 

posto de trabalho, que se desdobra em postura, movimentos e informações, 

conforme Quadro 4, a seguir. 

 

Quadro 4 – Variáveis frequentemente utilizadas em pesquisas na área de ergonomia. 

Homem Máquina Ambiente Sistema 

Antropometria e 
biomecânica 

dimensões do corpo, 
alcance dos movimentos, 

forças musculares 
 

Índices fisiológicos 
consumo de oxigênio, 
temperatura corporal, 
ritmo cardíaco, retorno 

venoso, resistência 
ôhmica da pele, 

composição do sangue, 
quantidade de suor, 

eletromiografia, controle 
motor, dinamometris 

 
Percepções e cognição 

visão, audição, 
cinestesia, tato, 

aceleração, posições do 
corpo, esforço, 

processamento, decisões 
 

Desempenho 
tempo, erros, acerto, 
velocidade, precisão 

 
Acidentes 

quase acidentes, 
frequência, gravidade 

 
Variáveis clínicas 
consultas médicas, 
dores, afastamentos 

 
Subjetivos 

conforto, segurança, 
estresse, fadiga 

Nível 
Tecnológico 

processamento,  
realimentação,  

decisões 
 

Dimensões 
volumes, formas, 

distâncias, 
pesos, ângulos, 

áreas 
 

Displays 
Visuais: 

diais, 
indicadores, 
contadores, 

luzes 
Auditivos: 

fala, ruídos 
Táteis: 

estático, 
Dinâmico 

 
Controles 

manuais, pedais, 
tronco, 

compatibilidade 
 

Arranjos 
Posições de: 

displays,  
controles 

 
Ferramentas 

manuais 
formas, 

materiais, 
texturas 

Físico 
temperatura, 

umidade do ar, 
velocidade do 

vento, 
iluminação, 

ruídos, vibrações, 
acelerações 

 
Psicossocial 
monotonia, 
motivação, 
liderança 

 
Organização do 

trabalho 
horários, turnos, 

treinamento, 
supervisão, 

distribuição de 
tarefas, grupo 

Subsistemas 
interações 

 
Postos de 
trabalho 
postura, 

movimentos, 
informações 

 
Produção 

quantidade, 
qualidade, 

produtividade, 
regularidade 

 
Confiabilidade 
frequência de 

erros, tempo de 
funcionamento, 

regularidade 

Fonte: Iida (2005) 
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Sobre as condições ambientais, se elas forem desfavoráveis causam 

desconforto, aumento do risco de acidentes e danos à saúde. No ponto de ambiente, 

estão inclusos iluminação, cor, temperatura, ruídos e vibrações (IIDA, 2005). Para 

fins deste trabalho, segue-se a discussão sobre temperatura que, segundo Iida 

(2005), não são todas as condições climáticas adequadas a um trabalho eficiente. 

Esse autor diferencia a temperatura interna, que pode variar entre 35 a 39º, da 

temperatura superficial da pele, que pode variar dependendo da parte do corpo e 

sofrer mais variações em contato com a atmosfera externa. O corpo mantém-se em 

equilíbrio gerando calor pelo processo de combustão, sendo conservado pelos 

tecidos isolantes, principalmente pela gordura subcutânea, que são os processos 

metabólicos no interior do corpo. O excedente é eliminado pelos mecanismos de 

sudação. 

Para Kroemer e Grendjean (2005), uma temperatura constante, em torno de 

37º, é encontrada no interior do cérebro, do coração e dos órgãos abdominais, 

sendo chamada de temperatura central, enquanto que as temperaturas nos 

músculos, membros e pele mostram grandes variações, considerada, nesse caso, 

temperatura periférica. Dependendo da necessidade do corpo, essa temperatura 

periférica conserva ou dissipa calor. Esses autores postulam que existe um padrão 

de conforto. Assim, enquanto estiver normal, não é percebido pelo individuo. Porém, 

quando sofre qualquer alteração, chama a atenção do indivíduo. Com isso, a 

sensação pode aumentar de um simples desconforto para até uma dor, dependendo 

da extensão em que o equilíbrio de calor é perturbado. Esse desconforto é um 

sistema biológico prático nos animais de sangue quente, fazendo com eles tomem 

medidas necessárias para retornar o equilíbrio de calor. 

Para Iida (2005), o equilíbrio térmico, que é a quantidade de calor ganha 

pelo organismo deve ser igual à quantidade de calor cedida para o ambiente. Essa é 

a primeira condição para o conforto térmico. Segundo o autor, para promover o 

balanço térmico, o organismo utiliza vários mecanismos. No frio, acelera o 

metabolismo para produzir mais calor, fazendo o corpo tremer. Já em uma 

temperatura acima de 24ºC faz o trabalhador sentir sonolência e para os que 

trabalham sentados ou com pouca atividade, numa temperatura abaixo de 18ºC, 

começam a sentir tremores. 

Kroemer e Grendjean (2005) acrescentam que o superaquecimento gera 

cansaço e sonolência, redução do desempenho físico e aumento do erro, enquanto 
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que o super-resfriamento gera superatividade, que reduz o estado de alerta e a 

concentração. Para os autores, a faixa de temperatura em que a pessoa se sente 

confortável é variável, primeiro depende da quantidade de roupa que está sendo 

usada e depois da quantidade de esforço físico que está sendo realizado. Existem 

outros fatores como alimento, época do ano, hora do dia etc. 

Kroemer e Grendjean (2005) mostram que as impressões quanto ao 

conforto são influenciados por quatro fatores climáticos, a saber: temperatura do ar, 

temperatura das superfícies adjacentes, umidade do ar e movimentos do ar. Para 

Iida (2005), há fatores que se combinam para a produção de um ambiente 

confortável, o que ele classifica como sendo de natureza ambiental, quais sejam: 

temperatura do ar, temperatura radiante média e; umidade e velocidade do ar. 

Nessa direção, cabem os seguintes questionamentos: o que é conforto para 

um indivíduo significa ser para o outro? A percepção que cada pessoa tem pode 

influenciar no resultado? Ao se avaliar o conforto, faz-se necessário entender o que 

representa para cada pessoa seus limites. Sobre isso, Iida (2005) afirma que as 

avaliações subjetivas sofrem tendências de sentimentos ou de percepção, pois 

dependem das preferências individuais de cada individuo. 

Segundo Kroemer e Grendjean (2005), a produção interna de calor aumenta 

com atividades físicas. Assim, quanto mais ativa a pessoa, mais calor ela gera. Para 

um ambiente confortável, os autores recomendam que a temperatura do ar no 

ambiente deva ser reduzida a fim de remover mais facilmente o calor em excesso. 

Eles recomendam certas temperaturas de salas para tipos de trabalho, conforme 

Quadro 5 a seguir. 

 
Quadro 5 – Temperatura de salas recomendadas conforme o tipo de trabalho. 

Tipo de trabalho Temperatura (ºC) 

Trabalho mental sentado 21 

Trabalho manual leve sentado 19 

Trabalho manual leve em pé 18 

Trabalho manual pesado em pé 17 

Trabalho muito pesado 15-16 
Fonte: Kroemer e Grendjean (2005) 

 

Moraes e Mont’Alvão (2012) destacam que a ergonomia como tecnologia 

operativa, que objetiva resolver os problemas da relação entre o homem e o 

tecnológico, entre a inteligência natural e a artificial nos sistemas homens-máquinas 

a partir da ação, trata de definir para estações de trabalho, projetos de produtos 
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entre outras coisas os seguintes parâmetros: interfaciais; instrumentais; 

informacionais; acionais; comunicacionais; cognitivos; movimentacionais; 

espaciais/arquiteturais; físico-ambientais; químico-ambientais; securitários; 

operacionais; organizacionais; instrucionais; urbanos; e psicossociais. 

Para Falzon (2007), o objetivo da ergonomia está, por um lado, centrado nas 

organizações e no seu desempenho, sob os seguintes aspectos: eficiência, 

produtividade, confiabilidade, qualidade, durabilidade etc. Por outro lado, está 

centrado nas pessoas, desdobrando-se em dimensões como: segurança, conforto, 

saúde, facilidade de uso, satisfação, interesse do trabalho, prazer etc.  

A seguir serão apresentadas a conceituação e a caracterização dos 

problemas apenas dos parâmetros que interessam diretamente a este trabalho, 

tomando por base Moraes e Mont’Alvão (2012). 

Interfaciais – composto por arranjo físico, configuração, morfologia, 

dimensões, alcances de máquinas, equipamentos, consoles, bancadas, painéis e 

mobiliários. Os problemas, nesse parâmetro, são caracterizados por posturas 

prejudiciais resultantes de inadequações como: campo de visão/tomada de 

informações; envoltório acional/alcances; posicionamento de componentes 

comunicacionais. Segundo as autoras, a consequência para usuários extremos que 

desconsideram esses problemas é uma série de prejuízos para o sistema muscular 

e esquelético. 

Acionais – composto por configuração, conformação, apreensibilidade, 

dimensões, movimentação e resistência de comandos manuais e pediosos. Os 

problemas ergonômicos são caracterizados pelos constrangimentos biomecânicos 

no ataque acional a comandos e empunhaduras; ângulos, movimentação e 

aceleração, que agravam as lesões por traumas repetitivos. Nesse sentido, fatores 

como dimensões, conformação e acabamento também prejudicam a apreensão e 

acarretam pressões localizadas e calos. 

Espaciais/arquiteturais de interiores – composto por aeração, insolação e 

iluminação natural do ambiente; isolamento acústico e térmico; áreas de circulação e 

layout de instalação das estações de trabalho; ambiência gráfica, cores do ambiente 

e dos elementos arquiteturais. São caracterizados por deficiência de fluxo, 

circulação, isolamento, má aeração, insolação, iluminação natural, isolamento 

acústico, térmico, radioativo, em função dos materiais de acabamento empregados; 
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bem como pela falta de otimização luminosa, da cor, da ambiência gráfica, do 

paisagismo. 

Ribeiro e Shimizu (2007) atribuem uma maior frequência de acidentes da 

equipe de enfermagem à complexidade do processo de trabalho desse profissional, 

visto que dos profissionais de saúde, é o que permanece mais tempo junto ao 

paciente, realizando cuidados por 24 horas, enfrentando um ambiente físico não 

adequado. 

Químico-ambientais – toxicidade, vapores e aerodispersoides; agentes 

biológicos (micro-organismos: bactérias, fungos e vírus), que respeitem padrões de 

assepsia, higiene e saúde (MORAES; MONT’ALVÃO, 2012, p. 25). Segundo a NR 

32 (BRASIL, 2005), consideram-se agentes biológicos: micro-organismos, 

geneticamente modificados ou não; culturas de células; parasitas; toxinas e príons. 

Ademais, esses agentes são capazes de provocar dano à saúde. Esses agentes 

podem causar infecções, efeitos tóxicos e alergênicos, doenças autoimunes e a 

formação de neoplasias e malformações (BRASIL, 2008). 

No ambiente laboral, os trabalhadores de enfermagem ficam expostos a 

cargas químicas ao manipularem medicamentos, soluções, bem como pelo contato 

com materiais de borracha (látex) etc. Nesse sentido, Ribeiro e Shimizu (2007) 

ressaltam que a falta de EPIs contribui para expor os trabalhadores aos riscos 

químicos. 

Brasil (1994a) diz que as mãos contaminadas do pessoal do ambiente 

hospitalar atuam como meio de disseminar a infecção hospitalar. Afirma ainda que 

os processos para interromper essa cadeia são a esterilização de artigos e a 

desinfecção de artigos e ambientes. Além disso, fatores que hospedam ou facilitam 

a reprodução de germes são áreas empoeiradas, úmidas ou molhadas. Daí a 

necessidade de deixar a superfície seca. Inclusive, a NR 32 (BRASIL, 2005) 

preconiza que o empregador deve vedar a utilização de pias de trabalho para outros 

fins que não os previstos. 

Brasil (1994a) define superfície como sendo mobiliários, pisos, paredes, 

portas, janelas, tetos, equipamentos e demais instalações. Considera ainda que 

existem locais e mobiliários que podem constituir risco de contaminação para 

pacientes, assim como para o pessoal que trabalha em hospital, pelo contato com 

material orgânico.  
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Centers for Disease Control and prevention (2009 apud CAMERINI; SILVA, 

2011, p. 46) demonstrou que superfícies limpas e desinfetadas conseguem reduzir o 

numero de micro-organismos em cerca de 90% e as que foram apenas limpas, 

reduziram em 80%, com validade de duas horas, voltando à contagem inicial de 

micro-organismos. Por conseguinte, a bancada deve ser limpa e desinfetada antes 

do preparo de medicamentos, com álcool a 70%, pois ainda é o antisséptico de 

melhor atuação contra bactérias (Gram + e Gram -), vírus e fungos, apresentando 

ação imediata. 

Para Assad, Costa e Bahia (2001), enfermaria se enquadra como área 

semicrítica, uma vez que, nesse ambiente, encontram-se pacientes internados, mas 

com risco de transmissão de infecção menor que nas áreas críticas, estas que 

abrigam pacientes graves e que fazem procedimentos invasivos. Para esses 

autores, a limpeza de uma superfície com presença de matéria orgânica deve 

preceder da desinfecção e descontaminação, enquanto que para superfícies sem 

presença de matéria orgânica, efetuar a limpeza.  

Segundo a Anvisa (BRASIL, 2007), a forma de prevenir a propagação das 

infecções relacionadas à assistência à saúde individualmente mais simples e menos 

onerosa é a higienização das mãos. Durante a assistência ao paciente, as mãos se 

constituem a principal via de transmissão de micro-organismos, que podem se 

transferir de uma superfície para outra por meio de contato direto de pele com pele, 

ou de forma indireta, pelo contato com objetos e superfícies contaminados. Desse 

modo, orienta que todos os profissionais que trabalham em serviço de saúde, 

principalmente aqueles que mantêm contato direto ou indireto com o paciente, na 

manipulação de medicamentos, de alimentos e de material estéril ou contaminado, 

devem higienizar as mãos. Orienta ainda o uso de preparação alcoólica em várias 

situações; uma delas após contato com objetos inanimados e superfícies 

imediatamente próximas ao paciente. O objetivo desse cuidado é a proteção do 

profissional, das superfícies e dos objetos próximos ao paciente, evitando a infecção 

cruzada entre paciente e profissionais e/ou outros pacientes. 

Em relação ao lixo produzido no hospital, este é dividido em lixo da classe 

urbana, aquele produzido nos setores administrativos do hospital; e lixo hospitalar, 

que é composto de todos os resíduos que podem estar contaminados com vírus ou 

bactérias patogênicas, que podem ser comuns, contaminados, perfurocortante ou 

químicos, produzidos nas unidades hospitalares (MARTINS, [2013?]). 



68 

 

Brasil (2004) elenca uma lista de procedimentos operacionais que trata do 

gerenciamento do lixo, seja na coleta, seja no transporte, em observância à 

disposição final dos resíduos gerados nos serviços de saúde, com a finalidade de 

proteção à saúde e promoção à segurança do trabalhador dos serviços de saúde, 

entre outros benefícios à saúde pública e ao meio ambiente. 

Sobre os recipientes para segregação dos resíduos, a NR 32 (BRASIL, 

2005) define que sua constituição deve ser de material lavável, resistente, com 

tampa provida de sistema de abertura sem contato manual, com cantos 

arredondados e resistentes ao tombamento. Ao tratar sobre o transporte manual do 

recipiente de segregação, regula que não deve existir contato com outras partes do 

corpo. Ao tratar dos riscos biológicos, diz ainda que o empregador deve providenciar 

recipientes adequados para materiais infectantes. 

Marziale e Rodrigues (2002) encontraram, em análises de artigos, que os 

acidentes de trabalho sofridos pelos trabalhadores da enfermagem com material 

perfurocortante são ocasionados pela manipulação de agulhas, principalmente 

quando do reencape. Para a Anvisa (BRASIL, 2009), materiais perfurocortante ou 

escarificantes são agulhas, lâminas de bisturi, escalpes, ampolas de vidro etc. 

A SBPC/ML (2010, p. 18) orienta que “agulhas usadas não devem ser 

entortadas, compartilhadas, re-utilizadas, re-encapadas, quebradas ou re-

esterelizadas”. Também que não devem ser removidas de seringas descartáveis ou 

mesmo de adaptadores para coleta de sangue a vácuo.  Depois de usadas, devem 

ser descartadas em descartadores para perfurocortante identificados e resistentes à 

perfuração. Para evitar punção acidental, o descartador deve ser removido assim 

que seu preenchimento atingir ¾ de sua capacidade. 

Para Assad, Costa e Bahia (2001), o descarte desse material deve ser 

separado do lixo comum, imediatamente após seu uso, em recipientes estanques, 

rígidos, com tampa e no local da sua geração, identificados com a inscrição 

perfurocortante. A NR 32 (BRASIL, 2005) preconiza que a caixa para perfurocortante 

deve ser mantida em suporte exclusivo e em altura que permita a visualização da 

abertura para descarte. 

Organizacionais – problemas que se caracterizam pelo parcelamento, 

isolamento, participação, gestão, avaliação, jornada, horário, turnos e escala de 

trabalho, seleção e treinamento para o trabalho (MORAES; MONT’ALVÃO, 2012).  
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A ergonomia que, inicialmente, tinha como campo de atuação a indústria em 

relação ao binômio homem-máquina, expandiu-se para outros tipos de atividade 

humana, como no setor de serviços na saúde, educação, transporte, laser etc. (IIDA, 

2005). 

Segundo Moraes e Frisoni (2001), a ergonomia hospitalar busca melhorar as 

condições de trabalho, gerando conforto e segurança para os profissionais de saúde 

e para os pacientes. As autoras afirmam que muitos estudos desenvolvidos por 

equipes de saúde têm tornado a ergonomia participativa mais conhecida nos 

hospitais, mas que as maiores contribuições são em relação ao trabalhador, devido 

aos inúmeros acidentes ou doenças causadas pelo trabalho que afligem os 

profissionais que trabalham em hospitais, embora os estudos estejam apresentando 

progresso quanto aos utensílios e mobiliários para beneficiar os pacientes. 

Para essas autoras, o desenvolvimento da ergonomia hospitalar coloca dois 

tipos de questões: as de caráter técnico e as de caráter social. No plano técnico, 

assegura-se a integração dos quadros de pensamento elaborados pela ergonomia 

dentro da cultura profissional do meio hospitalar, compreendendo melhor os 

problemas das condições de trabalho. Enquanto que no plano social, o 

desenvolvimento da ergonomia hospitalar depende das relações entre o empregado 

e o empregador nos hospitais, assim como da atenção que a gestão desses 

hospitais dispensam às condições de trabalho. 

Moraes e Frisoni (2001) consideram como principal preocupação amenizar 

os problemas vividos pelos trabalhadores da área da saúde. Para elas, alguns temas 

abordados no ambiente hospitalar pela ergonomia são: ambiente hospitalar e 

condições de trabalho; fatores de insalubridade, penosidade e periculosidade; 

acidentes e doenças do trabalho; trabalho noturno; ambiente físico, ambiente 

espacial e edifícios hospitalares. 

Segundo Fuortes et al. (1994 apud ALEXANDRE, 1998, p. 103), os fatores 

de risco mais citados, relacionados especificamente com as atividades profissionais 

da enfermagem, são o transporte e a movimentação de pacientes, a manutenção de 

posturas inadequadas e estáticas, os movimentos frequentes de flexão e torção da 

coluna vertebral e os fatores ergonômicos inadequados de mobiliários e 

equipamentos utilizados nas atividades cotidianas da enfermagem. 

No Quadro 6, apresentamos as recomendações ergonômicas de Iida (2005) 

para prevenir dores e lesões osteomusculares nos postos de trabalho. Para ele, a 
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ergonomia procura reduzir a fadiga, o estresse, os erros e os acidentes 

proporcionando segurança, satisfação e saúde aos trabalhadores durante o 

processo produtivo. 

Quadro 6 – Recomendações ergonômicas para prevenir dores e lesões osteomusculares nos postos 
de trabalho. 

Limitar os movimentos osteomusculares 
nos postos de trabalho 

Evitar contrações estáticas da 
musculatura 

 Os movimentos repetitivos devem 
ser limitados a 2000 por hora 

 Frequências maiores que 1 ciclo/s 
prejudicam as articulações 

 Eliminar as tarefas com ciclos 
menores a 90s 

 Evitar tarefas repetitivas sob frio ou 
calor intensos 

 Providenciar micropausas de 2 a 
10s a cada 2 ou 3min   

 Permitir movimentações para 
mudanças frequentes de postura 

 Manter a cabeça na vertical 

 Usar suportes para apoiar os 
braços e antebraços 

 Providenciar fixações e outros 
tipos de apoios mecânicos para 
aliviar a ação de segurar 

Promover o equilíbrio biomecânico Evitar o estresse mental 

 Alternar as tarefas altamente 
repetitivas com outras de ciclos mais 
longos 

 Aumentar a variedade de tarefas, 
incluindo tarefas de inspeção, registros, 
cargas e limpezas 

 Não usar mais de 50% do tempo no 
mesmo tipo de tarefa 

 Evitar os movimentos que exijam 
rápida aceleração, mudanças bruscas 
de direção ou paradas repentinas 

 Evitar ações que exijam posturas 
inadequadas, alcances exagerados ou 
cargas superiores a 23 Kg 

 Não fixar prazos ou metas de 
produção irrealistas 

 Evitar regulagens muito rápidas 
das máquinas 

 Evitar excesso de controles e 
cobranças 

 Evitar competição exagerada 
entre os membros do grupo 

 Evitar remunerações por 
produtividade 

Atuar preventivamente antes que os desconfortos transformem-se em lesões 

Fonte: Iida (2005) 

 

Ao tratar sobre o enfoque centrado no usuário, Moraes e Mont’Alvão (2012) 

mostram que a moderna visão da ergonomia argumenta que é a pessoa que 

controla o sistema, que o opera, que dirige o seu curso e monitora suas atividades. 

Ao fazer isso, é o operador quem tem metas e desejos e que pode mudar o sistema 

devido a habilidades e caprichos. Por tudo isso, é que as autoras defendem que, 

para o sistema ser efetivo, deve ser projetado a partir do ponto de vista do operador 

e não da perspectiva de uma simbiose operador/máquina. 
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O ideal, segundo Iida (2003), é a aplicação da ergonomia já nas etapas 

iniciais de um projeto, seja máquina seja ambiente de trabalho. Para ele, os 

benefícios da ergonomia devem ser apresentados de forma a superar os custos 

dentro de uma empresa, como o conforto e a segurança do trabalhador. Além disso, 

nem sempre se consegue medir esses fatores em termos monetários, também não 

se consegue medir o que foi evitado em acidentes ou degradação de qualidade e o 

quanto isso custaria. O autor apresenta outros benefícios de bens e serviços 

produzidos, como no caso de mudança de produção, que devem ser estimados em 

virtude de: aumento de produtividade e de qualidade, redução do desperdício, 

economia de energia, manutenção etc. Os benefícios que Iida (2003) considera de 

mais difícil mensuração são os da redução das faltas de trabalho devido a acidentes 

e a doenças ocupacionais. Outros benefícios ele considera intangíveis, ou seja, que 

não podem ser calculados, mas apenas estimados, como, por exemplo, a satisfação 

do trabalhador, o conforto, a redução da rotatividade e o aumento da motivação e do 

moral dos trabalhadores. 

Para Dul e Weerdmeester (2012), a ergonomia pode contribuir na solução 

de grandes problemas sociais relacionados com a saúde, a segurança, o conforto e 

a eficiência. Para eles, os erros humanos podem causar muitos acidentes nas mais 

diversas atividades e objetos, causados pelo relacionamento inadequado entre os 

operadores e suas tarefas. Nesse processo, a probabilidade de ocorrência de 

acidente diminui quando se consideram adequadamente as capacidades, as 

limitações humanas e as características do ambiente ainda durante o projeto do 

trabalho. 

 

2.7.2 Design 

 

Segundo Niemeyer (2007), o Projeto de Lei nº 3.515, de 1989 caracterizava 

a profissão de design “pelo desempenho de atividades especializadas de caráter 

técnico-científico, criativo e artístico, visando à concepção e desenvolvimento de 

projetos e mensagens visuais”. Para ela, o design tem sido entendido em três tipos 

distintos de prática e de conhecimento, quais sejam: no primeiro, o design é visto 

como atividade artística, sendo valorizado o seu compromisso como artífice, 

usufruindo do uso; no segundo, um planejamento em que o compromisso prioritário 

do designer é com a produtividade do processo de fabricação e com a atualização 
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tecnológica e; terceiro, o design aparece como coordenação, tendo a função de 

integrar a contribuição de diferentes especialistas. 

Moraes (2014, p. 177) apresenta o seguinte conceito para design: 

Como a tecnologia projetual que objetiva o desenvolvimento de produtos, 
com uma configuração definida, para produção em pequena ou grande 
série, considerando questões de uso, significação, desempenho, 
funcionamento, custo, produção, comercialização, mercado, qualidade 
formal e estética, impacto ambiental, urbano e ecológico. 

 

Em design, “projeto é o meio em que o profissional, equacionando de forma 

sistêmica dados de natureza ergonômica, tecnológica, econômica, social, cultural e 

estética, responde concreta e racionalmente às necessidades humanas” 

(NIEMEYER, 2007, p. 23). 

Para Vandresen, Reis e Scoz (2014), design é a solução de problemas e, 

fazer design é lançar mão de um conjunto de processos metodológicos mais ou 

menos constante, com o objetivo de dar conta da complexidade do mundo vivido. 

Nesse sentido, o SENAI (SERVIÇO..., 2012) aponta que a melhor resposta para o 

que é design só será possível pela compreensão de seus benefícios e que o design 

deve ver os objetos cotidianos como objetos de conhecimento e inseridos num 

contexto de espaço e tempo. Segundo Flusser (2008 apud SERVIÇO..., 2012, p. 

49), em inglês, a palavra design funciona como substantivo e verbo. Como 

substantivo, significa propósito, plano, meta, conspiração etc. e como verbo significa 

tramar algo, projetar, configurar, proceder de modo estratégico. 

De acordo com Vandresen, Reis e Scoz (2014, p. 137), a lógica gerativa do 

design é  

 
[...] cada projeto é, tomado como ato linguístico, uma ação criadora que joga 
com as possibilidades de um sistema: um arranjo de virtualidades que o 
design atualiza em seus agenciamentos projetuais, com vistas a dar forma 
segundo planejamento prévio a um todo significante. 

 

No desenvolvimento de um projeto, tomam-se decisões para se atingir 

objetivos definidos. Sob essa ótica, Bomfim (1995) sistematiza três fases como 

métodos do design, a saber: analítica, a criativa e a executiva. Na analítica, o 

problema é definido, bem como são traçados requisitos e realizado levantamento de 

dados. As informações são analisadas gerando o conceito do projeto. Na fase 

criativa, são apresentadas alternativas, entre as quais se selecionam as melhores 

ideias culminando com a escolha da que se adapta melhor à solução do problema. A 
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última fase, que é a executiva, consiste em detalhar o projeto e encaminhar a 

execução. Segundo o autor, o projeto envolve variáveis, sendo assim necessária 

uma metodologia, apresentando cinco pontos principais que determinam o 

desenvolvimento do projeto: o design; a empresa; o consumidor; a sociedade que, 

para ele, é uma instituição determinando as políticas econômicas; e, por último, o 

produto, que representa a necessidade do mercado produtor e consumidor. 

Nessa perspectiva, Forty (2007) apresenta dois significados para design 

quando aplicado a artefatos: o primeiro sentido refere-se à aparência das coisas, 

que envolve noções de beleza; e o segundo, que o autor considera mais exato, 

refere-se à preparação de instruções para a produção de bens manufaturados. Para 

ele, tentar separar esses dois significados é um equívoco, pois a palavra design 

transmite os dois sentidos. 

A importância da participação do design desde o início do ciclo de um 

produto ou serviço se dá pela sua contribuição ao longo do processo. Sobre isso, 

SENAI (SERVIÇO..., 2012) mostra que a entrada do design no final do ciclo de 

produção de um produto ou serviço, para uma atuação pontual e específica, perde a 

contribuição desse profissional, pois sua ausência significa não ter quem se 

proponha a promover a interação com as diversas áreas de importante impacto 

nesse processo, tais como os estudos de tendência, a criação, a pesquisa e o 

desenvolvimento, a viabilidade, a responsabilidade ambiental e social. 

Outro fator importante é a usabilidade, que a partir de Moraes e Frisoni 

(2001) trata da adequação entre o produto e as tarefas a cujo desempenho ele se 

destina, da adequação com o usuário que o utilizará, e da adequação ao contexto 

em que será usado. É nesse momento que métodos e técnicas utilizados pela 

ergonomia – algumas como: observação assistemática e sistemática, registros de 

comportamentos, verbalizações – permitem pesquisar, de fato, a usabilidade de 

produtos e estações de trabalho. As autoras titularam usabilidade também de 

amigabilidade, projetado ergonomicamente, design centrado no usuário. Para elas, a 

usabilidade como problema provoca o aprendizado de novos métodos e técnicas 

que, no caso da interface com o projeto de produtos e de estações de trabalho, suas 

aplicações convergem para a verificação da segurança e do conforto dos usuários e 

dos trabalhadores e para a defesa dos consumidores. 

Ainda segundo Moraes (2014), deve existir uma parceria entre o design e a 

ergonomia ao trabalhar a usabilidade e o projeto centrado no usuário. 
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A importância da compreensão do que a ergonomia e o design podem 

proporcionar na elaboração de projetos e, em especial para esta pesquisa, que 

busca conhecer o ambiente em que a equipe de enfermagem desenvolve parte de 

suas atividades e os riscos a que ela está exposta, está na elaboração das 

recomendações que serão propostas ao final deste trabalho para minimização e/ou 

eliminação dos riscos detectados. Na seção a seguir, apresentaremos os métodos e 

as técnicas utilizados nesta pesquisa. 
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3 MÉTODOS E TÉCNICAS 

 

Esta seção trata dos procedimentos metodológicos empregados nesta 

pesquisa. A Análise Ergonômica do Trabalho (AET) foi a abordagem metodológica 

pela qual se desenvolveram as etapas deste trabalho, pois, segundo Abrahão et al. 

(2009), a ergonomia propõe a AET como abordagem metodológica, que se estrutura 

e se encadeia em várias etapas e tem como objetivo compreender e transformar o 

trabalho, em que as hipóteses são construídas, validadas e ou refutadas ao longo do 

processo.  

Para esses autores, as técnicas de coletas de dados podem variar para o 

alcance desse objetivo, sendo aplicadas em função da problemática e da demanda. 

Consideram também como fator importante a interatividade entre as diversas etapas 

da pesquisa, buscando novos dados em fases anteriores para confrontar com a 

realidade do trabalho. Quanto ao objetivo, consiste numa abordagem qualitativa, que 

segundo Gerhardt e Silveira (2009), os pesquisadores que utilizam esse método 

buscam explicar o porquê das coisas, sem quantificar os valores e as trocas 

simbólicas, bem como não se submetem à prova de fatos, pois os dados analisados 

não são métricos e se valem de diferentes abordagens.  

De acordo com Silva e Menezes (2005), o ambiente natural é a fonte direta 

para coleta de dados e, nesse processo, o pesquisador é o instrumento-chave. 

Esses autores acrescentam que a abordagem qualitativa é descritiva. Trata-se 

também de uma pesquisa explicativa que, segundo Gil (2008), tem a preocupação 

de identificar os fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência de 

fenômenos. Gil (2008) alega ainda que esse é o tipo de pesquisa que mais 

aprofunda o conhecimento da realidade por explicar a razão, o porquê das coisas.  

Nessa perspectiva, esta pesquisa incluiu a busca de referencial teórico em 

livros e periódicos científicos, que tratassem de temas como: ergonomia, design, 

saúde e segurança do trabalhador no ambiente de trabalho. Assim, permaneceram 

aqueles considerados mais relevantes sobre cada tema.  

Em relação às técnicas utilizadas para o alcance dos objetivos geral e 

específicos definidos para este trabalho, estas foram compostas pela observação 

assistemática, por visitas exploratórias e por registros fotográficos do layout do posto 

de enfermagem, da sala de serviço e das posturas que o mobiliário inflige aos 

trabalhadores. Ademais, foi definido como público-alvo, dentro da equipe de 
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enfermagem, os auxiliares e técnicos de enfermagem na execução de suas 

atividades dentro do posto de enfermagem e da sala de serviço. 

Para uma melhor compreensão de atividades desenvolvidas pela equipe no 

posto de enfermagem e na sala de serviço, o fluxograma foi uma ferramenta 

utilizada, sendo determinante para identificar a sequência de fatos que acontecem 

desde o momento em que a prescrição médica é disponibilizada à farmácia do 

hospital até o momento em que são administradas no paciente. A partir dessa 

ferramenta e da observação assistemática, verifica-se que não é estipulado um 

limite de tempo ou de horário para a entrega da medicação no setor após a farmácia 

receber a prescrição. Isso ocasiona uma falha na sequência do trabalho, pois a 

demora na entrega da medicação atrasa a administração das doses de medicação 

ao paciente e uma alteração no fluxograma, uma vez que o(a) servidor(a) que 

deveria receber a medicação, vai buscar na farmácia as doses para que o serviço 

siga na sua normalidade. 

Além disso, foram utilizadas visitas exploratórias para observação do 

ambiente a ser analisado, que ocorreram em diferentes momentos (dias da semana 

e final de semana e horários matutino e vespertino de forma aleatória). Essa 

variação de dias e horários proporcionou a verificação das diferentes situações em 

que a equipe se encontrava no setor, seja realizando atividade individualmente , 

seja, em alguns momentos, com vários servidores. 

 

3.1 ANÁLISE ERGONÔMICA DO AMBIENTE DE TRABALHO 

 

A Análise Ergonômica do Trabalho foi a abordagem metodológica pela qual 

se desenvolveram as etapas deste trabalho, agregando os conceitos de Iida (2005) 

e de Moraes e Mont’Alvão (2012).  

De acordo com Iida (2005), a AET visa aplicar os conhecimentos da 

ergonomia para analisar, diagnosticar e corrigir uma situação real de trabalho. Já 

para Rocha (2006), pode ser considerada como uma ação de prevenção primária, 

ou seja, usada para impedir o início da doença. Esse método se desdobra em cinco 

etapas, sendo as três primeiras a fase de análise, que permite realizar diagnóstico e 

formular recomendações ergonômicas: análise da demanda, análise da tarefa, 

análise da atividade; e, as duas últimas, as fases de diagnóstico e de 

recomendações. Todas as etapas serão descritas a seguir. 
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Para Iida (2005), a análise da demanda procura entender a natureza e a 

dimensão dos problemas apresentados. O autor conceitua demanda como a 

descrição de um problema ou de uma situação problemática que justifique a 

necessidade de uma ação ergonômica. 

Já na análise da tarefa, são avaliadas as discrepâncias entre o que é 

prescrito e o que realmente é executado. Iida (2005) define tarefa como um conjunto 

de objetivos prescritos que devem ser cumpridos pelos trabalhadores. Para o autor, 

essa discrepância se dá porque as condições efetivas são diferentes daquelas 

previstas e também porque nem todos os trabalhadores seguem o método prescrito. 

Deve-se observar como a tarefa se distância da realidade.  

Seguindo ainda na divisão das etapas do método da AET proposta por Iida 

(2005), temos a análise da atividade, que se refere ao comportamento do 

trabalhador na realização de uma tarefa, como ele se comporta para atingir o 

objetivo que lhe foi atribuído. Para o autor, essa análise resulta de um processo de 

adaptação e regulação entre os vários fatores envolvidos no trabalho. 

Nesse sentido, a atividade sofre a influência de fatores internos, que são 

inerentes ao trabalhador e caracterizados por formação, experiência, idade, sexo 

entre outros aspectos, e pela forma como ele se encontra no momento (como, por 

exemplo, com motivação, sono, fadiga etc.); bem como de fatores externos 

referentes às condições em que a atividade é executada, que são classificadas em 

três tipos: conteúdo do trabalho (objetivos, regras e normas), organização do 

trabalho (constituição de equipes, horários e turnos) e os meios técnicos 

(equipamentos, arranjo e dimensionamento do posto de trabalho etc.). Segundo Iida 

(2005), o diagnóstico procura descobrir as causas que provocam o problema 

descrito na demanda, fazendo referência aos diversos fatores relacionados ao 

trabalho e à empresa que influem na atividade de trabalho. 

Por fim, o autor diz que as recomendações ergonômicas fazem referência às 

providências que deverão ser tomadas para resolver o problema diagnosticado. 

Essa recomendação deve ser bem definida, apresentando todas as etapas 

necessárias para a resolução do problema, inclusive definindo de quem será a 

responsabilidade, seja pessoa seja departamento, delimitando prazos. 

Moraes e Mont’Alvão (2012) dividem as etapas e fases da intervenção 

ergonômica nas seguintes etapas: apreciação ergonômica, diagnose ergonômica, 

projetação ergonômica, avaliação, validação e/ou testes ergonômicos e, 
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detalhamento ergonômico e otimização. Para elas, a apreciação ergonômica é uma 

fase exploratória em que ocorre o mapeamento dos problemas ergonômicos da 

empresa. Consiste na delimitação dos problemas ergonômicos como posturais, 

informacionais, acionais, cognitivos, comunicacionais, interacionais, deslocacionais, 

movimentacionais, operacionais, espaciais e físico-ambientais.  

Ainda segundo as autoras, nessa fase são feitas observações no local de 

trabalho, entrevistas com trabalhadores e supervisores, bem como realizam-se 

registros fotográficos e em vídeo. A etapa final dessa fase é o parecer ergonômico 

composto pela apresentação ilustrada dos problemas, pela modelagem e pelas 

disfunções do sistema homem-tarefa-máquina. Conclui-se, com a hierarquização 

dos problemas, a priorização dos postos a ser diagnosticados e modificados, com 

sugestões preliminares de melhoria e prognósticos que se relacionam à provável 

causa do problema a ser enfocado na diagnose. 

A fase seguinte da intervenção ergonomizadora é a diagnose ergonômica 

que, segundo Moraes e Mont’Alvão (2012), permite aprofundar os problemas 

priorizados e testar prognósticos. Para tanto, consideram-se a ambiência 

tecnológica, o ambiente físico e o ambiente organizacional. Nessa fase, ocorrem as 

observações sistemáticas das atividades da tarefa, dos registros de comportamento 

em situação real de trabalho. Realizam-se ainda gravações em vídeo, entrevistas 

estruturadas, verbalizações e aplicam-se questionários e escalas de avaliação. Essa 

etapa se encerra com o diagnóstico ergonômico em que há a confirmação ou a 

refutação de predições e/ou de hipóteses. As autoras dizem que essa fase conclui-

se com o quadro da revisão da literatura, que aponta recomendações ergonômicas 

em termos de ambiente, arranjo, conformação de postos de trabalho (seus 

subsistemas, componentes etc.). 

A projetação ergonômica, segundo Moraes e Mont’Alvão (2012), trata de 

adaptar as estações de trabalho, os equipamentos e as ferramentas às 

características físicas, psíquicas e cognitivas do trabalhador ou do usuário.  

Compreende o detalhamento do arranjo e da conformação das interfaces, dos 

subsistemas e dos componentes instrumentais, informacionais, acionais, 

comunicacionais, interacionais, instrucionais, movimentacionais, espaciais e físico-

ambientais. Essa etapa termina com o projeto ergonômico que, segundo as autoras, 

é composto pelo “conceito do projeto, sua configuração, conformação, perfil e 

dimensionamento, considerando espaços, estações de trabalho, subsistemas de 
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transporte e de manipulação, telas e ambientes” (MORAES; MONT’ALVÃO, 2012, p. 

81). 

A etapa seguinte apresentada pelas autoras consiste em avaliação, 

validação e/ou testes ergonômicos, que tratam de retornar ao trabalhador e ao 

usuário argumentos, propostas e alternativas projetuais. Para tanto, acontecem 

simulações e avaliações com base em modelos de testes. As autoras ainda citam 

que as técnicas do conclave têm o propósito de incluir o trabalhador e o usuário nas 

soluções a ser implementadas. 

A última etapa apresentada por Moraes e Mont’Alvão (2012) é o 

detalhamento ergonômico e a otimização que diz respeito à revisão do projeto após 

avaliação do contratante e validação pelos operadores, conforme o que disponibiliza 

o contratante e as soluções técnicas disponíveis. Segundo elas, uma intervenção 

ergonomizadora pode compreender apenas a apreciação ergonômica, podendo 

chegar até a etapa da avaliação. 
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

É importante saber quando, onde e em quais condições os problemas 

podem ocorrer durante o trabalho para saber onde, quando e como efetuar medidas 

e assim poder julgar sua pertinência (FALZON, 2007). É necessário também 

respeitar duas exigências: a espacial, em que as medidas são efetuadas no posto, e 

estender essas medidas se houver deslocamento; e a outra exigência é a temporal, 

que deve garantir a reprodutibilidade das medidas efetuadas, durante vários ciclos 

de trabalho (FALZON, 2007). Nessa direção, a transformação de uma ambiência 

física para proteger os trabalhadores implica em conhecer bem as características da 

tarefa, seu contexto e a atividade executada antes de qualquer tentativa. 

Nesse sentido, o registro fotográfico e a observação assistemática na 

Enfermaria Pediátrica foram realizados entre março de 2014 e junho de 2015 e em 

diferentes momentos do plantão, de forma a analisar atividades em que o servidor 

atuava tanto individualmente quanto com vários servidores, ao mesmo tempo e no 

mesmo espaço. A seguir, serão disponibilizados quadros com alguns dos registros 

fotográficos selecionados durante a pesquisa. Ademais, faremos uma retomada do 

conceito dos parâmetros que serviram para agrupar os problemas encontrados 

segundo a divisão apresentada por Moraes e Mont’Alvão (2012), que trata da 

descrição do ambiente ou da situação em que se encontram os servidores, das 

consequências que o problema pode ocasionar aos trabalhadores e das 

recomendações propostas pela autora desta pesquisa para a resolução dos 

problemas encontrados. 

Os registros fotográficos foram selecionados considerando os problemas de 

mesma natureza, como os problemas interfaciais, tanto no posto de enfermagem 

(apresentados nos Quadros 7 a 11), como no posto de serviço (no Quadro 12). 

Ainda localizados no posto de enfermagem foi detectado problemas acionais (no 

Quadro 13); Já no posto de serviço foram detectados problemas 

espaciais/arquiteturais (do quadro 14 ao 16); problemas químicos/ambientais (no 

Quadro 17); problemas organizacionais (no Quadro 18); problemas 

físicos/ambientais (no Quadro 19) e uma mesma situação que ocasiona problemas 

como interfaciais e químico/ambiental (no Quadro 20). 

PROBLEMAS INTERFACIAIS: composto por arranjo físico, configuração, 

morfologia, dimensões, alcances de máquinas, equipamentos, consoles, bancadas, 
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painéis e mobiliários. Características do problema: posturas prejudiciais resultantes 

de inadequações referentes ao campo de visão/tomada de informações; ao 

envoltório acional/alcances; ao posicionamento de componentes comunicacionais. 

As consequências para o trabalhador é o prejuízo para os sistemas muscular e 

esquelético (MORAES; MONT’ALVÃO, 2012). 

 
Quadro 7 – Postura inadequada devido à altura da bancada. 

 

 

Descrição do problema: superfície fixa com altura de 1,10 cm (conforme 

anexo C) utilizada pela equipe para algumas atividades não assistenciais. Quando a 

servidora está sentada, mantém o ombro elevado para escrever, o que ocasiona 

elevação dos ombros para compensar essa altura. Já o braço não está no ângulo 

de 90º, por isso também fica numa posição inadequada, mesmo quando a servidora 

está de pé. 

Consequência para o trabalhador: conforme autores pesquisados, 

superfícies de trabalho muito baixas ou muito altas podem ocasionar problemas nos 

sistemas muscular e/ou esquelético, como na coluna vertebral e na cintura 

escapular. Compensa-se uma altura de trabalho muito alta pelo levantar do ombro 

ou pelo levantar lateral do braço e que essa postura leva a contrações musculares 

dolorosas na altura da nuca e das costas, provoca fadiga dos músculos dos ombros 

e pescoço. 

Recomendações da autora: à luz das normas orientadoras apresentadas 

pelos autores pesquisados e visando proporcionar ao trabalhador condições de boa 

postura, visualização e operação, seja o trabalho realizado sentado seja em pé; 

considerando que uma mesma bancada utilizada por várias pessoas deve ser 

regulável, tendo uma faixa de ajuste de pelo menos 25 cm para que possa 

acomodar as diferenças individuais, o que não ocorre no setor pesquisado devido à 



82 

 

bancada ser fixa; considerando que a superfície do trabalho deve ficar na altura do 

cotovelo da pessoa sentada, de forma que o antebraço trabalhe paralelo à 

superfície horizontal, e que a superfície da mesa fique aproximadamente na altura 

do cotovelo da pessoa sentada; considerando que o hospital disponibiliza cadeira 

regulável, mas que sua altura máxima de alcance não é suficiente para resolver o 

problema; considerando comportamentos dos trabalhadores e as exigências 

específicas do trabalho, recomenda-se uma adaptação da bancada em duas 

alturas, com base numa avaliação das medidas antropométricas dos trabalhadores, 

o que manteria a bancada fixa, mas com possibilidade de uso adequado de todos 

os trabalhadores do setor. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Quadro 8 – Espaço insuficiente e inadequado para colocar assento. 

    

 

Descrição do problema: a instituição disponibilizou nesse local espaço 

para colocar apenas uma cadeira. Devido à quantidade de servidores e a 

necessidade de se fazer anotações, foi colocada outra cadeira em frente às 

gavetas, que serve também como um espaço para alternar entre o trabalho 

realizado em pé com a postura sentada. A utilização desse espaço faz com que a 

servidora assuma diferentes posturas que ocasionam a torção do tronco para ficar 

próximo da bancada, ou com o corpo afastado da bancada para manter as pernas 

para frente, ou com rotações do corpo para ficar com as pernas para o lado, ou 

ainda com a inclinação do corpo para frente pela falta de espaço sob a bancada 

para acomodar as pernas devido às gavetas. Além disso, existe uma sala de 

prescrição ao lado do posto de enfermagem que, dependendo do horário, recebe 

todos os outros profissionais, ficando o espaço reduzido para a quantidade de 

pessoas no horário. 

Consequência para o trabalhador: conforme os autores pesquisados, 
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posturas desfavoráveis, como o tronco inclinado e torcido, podem produzir 

consequências danosas, com risco de dores na coluna vertebral pela rotação do 

corpo.  Nesse sentido, uma postura inadequada por muito tempo vai acarretar fortes 

dores localizadas no conjunto dos músculos utilizados para manter essa postura. 

Os autores pesquisados listam entre os riscos ergonômicos exigência de postura 

inadequada, frequência de acidentes devido ao ambiente físico não adequado e 

entre os principais riscos ocupacionais as condições físicas impróprias, condições 

inapropriadas de trabalho e ambiente de trabalho. 

Recomendações da autora: considerando as orientações dos autores 

pesquisados de que o posto de trabalho deve ser planejado ou adaptado às 

características antropométricas (altura, peso, comprimento das pernas etc.) do 

trabalhador e que há a necessidade de mudança frequente de postura e um período 

de descanso e que no ambiente pesquisado o espaço é utilizado para fazer 

anotações pelos profissionais, recomenda-se a retirada das gavetas para 

possibilitar espaço para mais uma cadeira e a servidora sentar de forma correta a 

fim de realizar suas atividades de forma a não prejudicar a saúde, assim como deve 

haver revezamento entre a postura sentada e em pé pela equipe. Dependendo do 

horário, transferir essas atividades realizadas nesse espaço para a sala de 

prescrição que foi instalada ao lado do setor de enfermagem e de serviço, conforme 

anexo B. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Quadro 9 – Utilização de assentos inadequados. 

 

  

Descrição do problema: ainda como forma de compensar a falta de 

assento em consequência da quantidade insuficiente de cadeiras necessárias para 
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o número de servidores por turno de trabalho, as servidoras providenciaram dois 

banquinhos para ter onde sentar e também fazer anotações.  

Esse banquinho tem as medidas inadequadas e ocasiona que a servidora 

mantenha as pernas dobradas, o tronco inclinado para frente quando faz anotações 

usando a perna como apoio ou os braços elevados e o corpo torcido para usar a 

bancada que não tem como acomodar as pernas adequadamente. Esses 

banquinhos também são utilizados pela equipe para descanso entre as atividades. 

Consequência para o trabalhador: essa posição, por muito tempo, vai 

acarretar fortes dores localizadas no conjunto dos músculos utilizados para manter 

essa postura, além disso, a posturas inadequadas como rotações do corpo têm o 

risco de dores na coluna vertebral. 

Recomendações da autora: não utilizar esses banquinhos no setor, pois o 

assento deve ser adequado às dimensões antropométricas da população e à 

natureza da tarefa; ter borda frontal arredondada para permitir a livre circulação na 

porção posterior da coxa, evitando, dessa forma, problemas circulatórios nas pernas 

e nos pés; ter encosto com forma adaptada ao corpo para proteção da região 

lombar; ter apoio para os braços e altura adequada para que os pés estejam bem 

apoiados no chão. 

Obs.: durante este trabalho esses banquinhos quebraram e não houve 

substituição de banquinhos com as mesmas características. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Quadro 10 – Pés e pernas penduradas devido à altura do assento. 

 

Descrição: a cadeira disponibilizada no setor é regulável. Geralmente, fica 

em sua altura máxima devido à altura da superfície utilizada para fazer anotações. 

No setor, o apoio não tem altura suficiente para acomodar os pés da servidora, 

deixando pés e pernas suspensas. 
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Consequência para o trabalhador: conforme os autores pesquisados, 

quando a cadeira é muito alta, o usuário trabalha com os pés pendurados e isso 

causa dificuldade de retorno venoso. Além disso, pode causar uma pressão na 

parte inferior das coxas, risco de dores na parte inferior das pernas, do joelho e dos 

pés.  

Recomendações da autora: considerando as orientações dos autores 

pesquisados de que a altura do assento e da superfície de trabalho deve ser 

compatibilizada para cada indivíduo, recomenda-se regular a altura da cadeira de 

tal modo que permita que os pés estejam bem apoiados no chão. Para isso, devem-

se substituir as bancadas que aparecem na foto por outras com dimensões e altura 

adequados a fim de proporcionar o uso do assento disponibilizado e assim apoiar 

os pés no chão. Outra possibilidade é elevar o apoio existente no piso a uma altura 

que evitará que os pés fiquem pendurados. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Quadro 11 – Inclinação do corpo devido à altura da bancada. 

 

  

Descrição: a bancada utilizada pela servidora para escrever tem uma 

altura de 0,90 cm (conforme ANEXO C), ocasionando uma postura inclinada para 

frente. Na parte inferior do armário, uma superfície vertical não tem recuo para 

acomodar os pés; acima dessa bancada, existe um armário com cantos retos e 

pontiagudos instalado em um local que favorece acidente de trabalho. Para 

minimizar o impacto, as servidoras colocaram uma proteção nos cantos retos e 

pontiagudos. 

Consequência para o trabalhador: conforme os autores pesquisados, a 
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postura inclinada para frente e a manutenção dessa postura indicam uma contração 

muscular estática que pode ser nociva à saúde; as costas são sobrecarregadas 

pelo excesso da curvatura do tronco, o que frequentemente dá margem a queixas 

de dores nas costas; essa posição causa risco de dores na coluna vertebral e na 

cintura escapular. A falta de recuo junto ao piso induz o usuário a inclinar o corpo 

para frente, forçando a coluna e os músculos lombares. A pressão mecânica 

localizada, que é provocada pelo contato físico de cantos retos ou pontiagudos de 

objetos, ferramentas e móveis com tecidos moles de segmentos anatômicos, 

ocasiona compressões de estruturas moles do sistema musculoesquelético. 

Norma/orientação: para uma superfície vertical junto à bancada, deve 

haver recuo no piso a fim de possibilitar o encaixe da ponta dos pés para evitar a 

postura inclinada, forçando coluna e músculos lombares (IIDA, 2005; DUL; 

WEERDMEESTER, 2012). Segundo Knoplich (2002), a postura errada em fazer 

qualquer atividade debruçada sobre uma superfície agrava problemas de coluna, 

uma vez que é uma posição antigravitacional que causa uma extensão extra sobre 

a musculatura da região dorsal e lombar. O autor afirma que a somatória dessa 

postura errada com a extensão do corpo e sua frequente repetição ao longo do 

tempo causa transtorno à coluna cervical. 

Recomendações da autora: seguindo o referencial teórico que preconiza 

que bancadas, mesas, escrivaninhas e painéis devem proporcionar ao trabalhador 

condições de boa postura, visualização e operação, seja o trabalho realizado 

sentado seja em pé, recomenda-se não utilizar essa bancada para fazer anotações, 

por ser baixa. Na parte inferior da superfície vertical do armário, providenciar 

abertura para acomodar os pés. Providenciar reforma no armário que fica sobre a 

bancada, substituindo os cantos retos e pontiagudos por forma arredondada. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Quadro 12 – Posturas alongadas. 

 

  

Descrição: nos armários de medicações e no que fica sobre a bancada de 

aço inox são armazenados produtos e equipamentos utilizados pela equipe. As 

servidoras assumem uma postura alongada para alcançar objetos nesses armários. 

Durante o registro da foto, verificou-se que uma das servidoras utilizava o 

banquinho, mesmo assim, ela ainda assume uma postura alongada. 

Consequência para o trabalhador: conforme os autores pesquisados, 

essa posição causa fadiga rápida dos músculos dos ombros e dos bíceps, podendo 

causar também o estiramento da coluna por se estirar demais. Os músculos e os 

nervos do braço e do antebraço participam para completar o movimento de 

ampliação e são relativamente volumosos em relação ao tamanho das vértebras da 

coluna cervical. Levantar ou retirar objetos acima dos ombros pode significar riscos 

adicionais, pois aumenta a instabilidade da pessoa. 

Recomendações da autora: com base no referencial teórico, recomenda-

se colocar material menos utilizado nas partes superiores dos armários e mais 

usado na altura entre o joelho e o ombro. Utilizar banquinhos para pegar material 

nas partes mais altas evitando posturas alongadas. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

PROBLEMAS ACIONAIS: composto por configuração, conformação, 

apreensibilidade, dimensões, movimentação e resistência de comandos manuais e 

pediosos. Características do problema: constrangimentos biomecânicos no ataque 

acional a comandos e empunhaduras; ângulos, movimentação e aceleração, que 
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agravam as lesões por traumas repetitivos. Ademais, dimensões, conformação e 

acabamento prejudicam a apreensão e acarretam pressões localizadas e calos 

(MORAES; MONT’ALVÃO, 2012). 

 

Quadro 13 – Instalação do computador de forma inadequada. 

   

Descrição: o computador foi instalado de forma que a tela fica na bancada 

superior de 1,10 cm; já na bancada inferior, que tem uma altura de 90 cm (ver 

ANEXO C), ficam teclado, CPU e o mouse. Para digitar, o teclado é puxado para 

frente. Por ficar sob a bancada superior, não existe apoio para punhos, braços e 

pés. Quanto à tela do computador, por ter sido instalada de lado, obriga o servidor a 

girar a cabeça para o lado e para cima. Já o “mouse” fica sobre a “CPU”, abaixo da 

tela, fazendo com que o braço fique sem apoio, estendido para o lado e suspenso. 

Se a cadeira estiver em sua altura máxima, ocorre a dificuldade de manipulação do 

teclado por ficar muito baixo e não ter apoio para punhos e antebraço. Se a cadeira 

estiver baixa, também fica sem apoio para punhos e antebraço e com ângulo menor 

que 90º, a tela do computador fica alta e as pernas dobradas. 

Consequência para o trabalhador: à luz dos autores pesquisados, a falta 

de apoio para os punhos e os braços causa desconforto e ângulos críticos das 

mãos. Isso pode gerar agravamento de problemas visuais e desconforto físico nas 

costas, na área do pescoço e ombros, nos braços, punhos e mãos quando a altura 

do teclado está muito alta ou baixa, uma vez que antebraços e punhos estão muito 

acima da superfície de apoio, quando há uma rotação marcante do punho, em 

termos de flexão, de extensão e/ou de desvio lateral. 

Recomendações da autora: recomenda-se a substituição da bancada 
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inferior em que fica o teclado por outra com dimensões e altura adequadas para a 

instalação do computador, de forma que o teclado seja mantido à frente da tela do 

computador, devendo estar na altura do cotovelo do usuário. Já o mouse deve ser 

colocado ao lado do teclado, como se fosse uma continuidade deste, com o 

propósito de evitar grande deslocamento da mão ou elevação do braço. A mesa 

deve ter cores neutras, evitando reflexos e ofuscamento que podem causar fadiga 

visual e os objetos sobre ela arrumados devem estar dispostos de forma que facilite 

o alcance e proteja o corpo contra riscos posturais. Deve haver espaço para o 

usuário apoiar punho e antebraços, mantendo uma postura correta. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

PROBLEMAS ESPACIAIS/ARQUITETURAIS: composto por áreas de 

circulação e layout de instalações de trabalho, ambiência gráfica, cores do ambiente 

e dos elementos arquiteturais. Características do problema: deficiência de fluxo, 

circulação, falta de otimização da ambiência gráfica e do paisagismo (MORAIS; 

MONT’ALVÃO, 2012). 

 

Quadro 14 – Dificuldade de acesso ao mobiliário. 

 

 

Descrição: a falta de espaço adequado para acesso aos armários que 

armazenam medicações e produtos utilizados pela equipe é consequência do local 

em que foi alojado o frigobar, que também armazena medicações diluídas e 

soluções que devem ser mantidas refrigeradas. Isso prejudica o acesso de forma 

correta a algumas partes mais externas do armário, como gavetas e gavetões. Da 

mesma forma, o acesso ao material que fica armazenado nas gavetas e nos 

armários sob a pia Inox, do outro lado do frigobar, também fica prejudicado devido à 

falta de espaço adequado, além do suporte de soro colocado no local para auxiliar 

no preparo de algumas medicações e na hidratação venosa que limita a abertura da 

porta do armário. Na ausência do suporte de soro, é utilizada a porta de um armário 
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suspenso como suporte e que não foi projetado para isso, por ter puxador reto, o 

que pode ocasionar a queda do produto sobre o trabalhador ou o material de 

trabalho ou a medicação e causar perda ou avaria. O pouco espaço entre o armário 

e o frigobar faz com que o servidor mantenha o tronco torcido e inclinado para 

alcançar produtos nesses armários. 

Consequência para o trabalhador: à luz do referencial pesquisado, a 

postura que a servidora assume é inadequada e corre o risco de causar dores na 

coluna vertebral pela rotação do corpo, assim como pode ocasionar problemas nos 

sistemas muscular e/ou esquelético. Uma postura inadequada por muito tempo vai 

acarretar fortes dores localizadas no conjunto dos músculos utilizados para manter 

essa postura. Os autores pesquisados listam entre os riscos ergonômicos a 

exigência de postura inadequada, frequência de acidentes devido ao ambiente 

físico não adequado. Entre os principais riscos ocupacionais estão condições físicas 

impróprias, condições inapropriadas de trabalho e ambiente de trabalho. 

Recomendações da autora: reformar o armário que tem as gavetas das 

medicações retirando a parte inferior direita para instalar o frigobar, melhorando, 

assim, a circulação e o acesso aos produtos armazenados nos armários. Com isso, 

será evitado que os servidores se posicionem de modo a promover uma torção do 

tronco para alcançar as caixas de medicação dos pacientes. Substituir o suporte de 

soro por ganchos instalados acima da bancada de inox como forma de facilitar a 

abertura da porta do armário e evitar acidentes com a queda de frascos de soro da 

porta do armário. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Quadro 15 – Dificuldade de circulação. 

 

     

Descrição: a circulação fica prejudicada devido ao pouco espaço sobre a 

bancada da pia de inox no momento do preparo da medicação, situação agravada 
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com o pouco espaço entre o armário e o frigobar. A consequência para o servidor é 

uma postura inadequada e a limitação de movimento e espaço entre eles para 

alcançar material sobre a pia e preparar medicações; interrupção da atividade e 

deslocamento para quem está entre o frigobar e o armário para abrir gavetas e 

portas e ter acesso ao material armazenado nele; além da utilização da superfície 

do frigobar como suporte para a bandeja de medicações ao preparar as 

medicações.  

 Consequência para o trabalhador: a equipe adota posturas como torção 

do tronco, extensão dos braços e inclinação do corpo para frente pelo espaço 

reduzido entre elas e para alcançar material necessário para o trabalho. À luz dos 

autores pesquisados, as consequências podem ser: risco de dores na coluna 

vertebral e problemas nos sistemas muscular e/ou esquelético. Caso fique muito 

tempo com uma postura inadequada, isso vai acarretar fortes dores localizadas no 

conjunto dos músculos utilizados para manter essa postura. Outra consequência 

pode ser o risco de acidente pelo manuseio de material perfurocortante como 

agulhas, ampolas de vidros, lâmina de bisturi. 

 Recomendações da autora: a realocação do frigobar sugerida no quadro 

14 resolverá o problema da circulação e da interrupção da atividade pelo 

deslocamento de quem está entre o frigobar e o armário para abrir gavetas e portas 

e ter acesso ao material armazenado nele. 

Inicialmente, recomenda-se aumentar a área utilizada pela equipe 

instalando uma superfície que seja retrátil no local que hoje fica o frigobar para ser 

utilizada no momento de preparo das soluções e depois fechada para facilitar 

circulação. 

Uma solução definitiva seria a implantação na Farmácia do HUOL de um 

sistema de preparo das doses das medicações a ser administradas nos pacientes 

na própria farmácia em substituição às doses das 24 horas entregues no setor para 

que a equipe de enfermagem prepare. Inicialmente, pesquisar a implantação desse 

sistema em outros hospitais, as pesquisas nessa área e quais os resultados 

apresentados, sua viabilidade e possíveis deficiências que poderão servir para 

implantação e alerta desse sistema no HUOL. Essa recomendação diminuirá o 

tempo em que a equipe ficará exposta aos riscos, diminuindo o risco de 

adoecimento. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Quadro 16 – Local e depósito inadequado para material perfurocortante. 

   

 

Descrição: a caixa para descarte de material perfurocortante é colocada 

sobre um pedaço de poliestireno, mais conhecido como isopor, na bancada de aço 

inox pela falta de um suporte adequado. Na mesma enfermaria, na sala de 

procedimento, esse material é descartado numa garrafa vazia de produto de 

limpeza devido à insuficiência dessas caixas. Na última imagem, um exemplo de 

suporte e local adequado para ser utilizado como caixa para descarte. 

Consequência para o trabalhador: devido à caixa estar próximo da 

bancada, separada apenas pelo poliestireno, corre o risco de ficar molhada e 

fragilizada, podendo ocasionar acidente com material armazenado nela. Outro fator 

é algum material perfurocortante cair fora da caixa e, inadvertidamente, contaminar 

um trabalhador por estar próximo das bandejas utilizadas no preparo da medicação. 

Uma garrafa não é um produto padronizado para armazenar material 

perfurocortante, facilitando a ocorrência de acidentes com agulhas com as 

diferentes categorias de profissionais que irão manuseá-la. 

Recomendações da autora: conforme referencial teórico pesquisado, 

recomenda-se a instalação de um suporte adequado, exclusivo e numa altura que 

possa se visualizar a abertura para descarte do material perfurocortante na caixa de 

descarte e a substituição imediata de garrafas vazias de produtos de limpeza 

utilizadas para descarte do material perfurocortante por caixa de descarte específica 

para isso. 

Obs.: a garrafa foi substituída pela caixa de descarte padronizada pela 

literatura durante pesquisa. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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PROBLEMAS QUÍMICO-AMBIENTAIS: composto por toxicidade, vapores e 

aerodispersoides; agentes biológicos (micro-organismos: bactérias, fungos e vírus), 

que respeitem padrões de assepsia, higiene e saúde. Características do problema: 

partículas, elementos tóxicos e aerodispersoides em concentração no ar acima dos 

limites permitidos (MORAES; MONT’ALVÃO, 2012). 

 
Quadro 17 – Bancada de aço com diversas funções. 

 

Descrição: a bancada em aço inox é usada para lavagem das mãos, no 

preparo das medicações e dos soros e na manipulação de hemocomponentes e 

hemoderivados. Além disso, é o local em que ficam os depósitos com material 

utilizado pela equipe na preparação dessas soluções e a garrafa térmica com água 

quente para compressas. As bandejas utilizadas para transportar as medicações a 

ser administradas no paciente são colocadas sobre essa superfície depois que 

voltam das enfermarias e de terem tido contato com superfícies utilizadas e 

próximas aos pacientes e acompanhantes. Parte da pia que fica próximo da cuba 

fica molhada com os respingos da lavagem das mãos. 

O suporte de soro utilizado nesse espaço no momento da hidratação 

venosa também é de uso em paciente na enfermaria, sendo este manuseado pelo 

paciente e acompanhante em ambientes como corredores, banheiro e na própria 

enfermaria. 

Consequência para o trabalhador: à luz dos autores pesquisados, o risco 

de contaminação biológica pode ocorrer pelo contato com produto como a bandeja 

e o suporte de soro, uma vez que há possibilidade de infecções cruzadas de forma 

indireta e até mesmo com material orgânico, por ter sido colocada em superfícies 

próximas ao paciente, além das mãos contaminadas do pessoal do ambiente 

hospitalar que atuam como meio de disseminar a infecção hospitalar. Outro risco de 

uma contaminação biológica e uma área empoeirada, úmida ou molhada pode 
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hospedar ou facilitar a reprodução de germes. 

Recomendações da autora: recomenda-se a instalação de uma bancada 

acima da pia para colocar todo o material e a garrafa térmica, evitando que se 

molhem no momento da lavagem das mãos ou que haja contato com as bandejas 

que estiveram em superfícies próximas aos pacientes. Manter a pia em aço inox 

seca e limpar com álcool a 70% cada vez que for preparada medicação 

promovendo, assim, a desinfecção. Segundo os autores pesquisados, esse álcool 

ainda é o antisséptico de melhor atuação contra bactérias (Gram + e Gram -), vírus 

e fungos apresentando ação imediata. Substituir o suporte de soro por ganchos 

fixos na parede. Sempre efetuar a lavagem das mãos e utilizar preparação alcoólica 

após contato com objetos inanimados e/ou superfícies imediatamente próximas ao 

paciente com o objetivo de proteção do profissional e de superfícies e objetos 

próximos ao paciente, evitando a transmissão de microrganismos do paciente a 

outros profissionais ou a pacientes. Promover junto a equipe a conscientização e o 

treinamento para a realização da limpeza da pia antes do preparo das medicações. 

A limpeza já é uma prática atual, porém, precisa ser intensificada a importância 

dessa ação. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

PROBLEMAS ORGANIZACIONAIS: composto por parcelamento, 

isolamento, participação, gestão, avaliação, jornada, horário, turnos e escalas de 

trabalho, seleção e treinamento para o trabalho. Características do problema: 

parcelamento taylorizado do trabalho, falta de objetividade, responsabilidade, 

autonomia e participação (MORAES; MONT’ALVÃO, 2012). 
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Quadro 18 – Transporte de medicação. 

 

  Descrição: a medicação é entregue por um servidor da farmácia diretamente no 

posto de enfermagem numa caixa plástica resistente e lavável específica para isso. 

Quando ocorre o acréscimo na prescrição do paciente de qualquer item que seja 

dispensado pela farmácia, a servidora do setor de pediatria responsável pelo 

abastecimento ou o auxiliar de enfermagem responsável pelo paciente vai buscar 

na farmácia. Entretanto, a instituição não disponibiliza o mesmo modelo de caixa 

plástica para transporte da farmácia para o setor de pediatria no intuito de buscar os 

itens acrescentados. As medicações são entregues à servidora dentro de um saco 

plástico ou na mão. 

Consequência para o trabalhador: o transporte de ampolas e frascos de 

medicação fora da caixa plástica para transporte está mais exposto a acidentes, 

como no caso de queda que pode quebrar e/ou cortar/perfurar a servidora, bem 

como causar a perda da medicação. 

Recomendações da autora: recomenda-se que o hospital siga a 

determinação da ANVISA (BRASIL, 2010) que determina o transporte adequado 

dos produtos. Nesse caso, o transporte das medicações e dos soros efetuado pela 

servidora do setor deve seguir o mesmo padrão adotado pela farmácia do hospital, 

que transporta em depósito exclusivo e com segurança para o trabalhador, 

resguardando o material transportado.  Para isso, a instituição deve providenciar 

depósito para o setor realizar o transporte das medicações e dos soros com 

segurança. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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PROBLEMAS FÍSICO/AMBIENTAIS: iluminação, ruído, temperatura, 

vibração, radiação, pressão, dentro dos limites da higiene e segurança do trabalho, e 

considerando as especificidades da tarefa. Características do problema: 

temperatura, ruído, iluminação, vibração, radiação, acima ou abaixo dos níveis 

recomendados (MORAES; MONT’ALVÃO, 2012). 

 

Quadro 19 – Temperatura ambiente. 

   

Descrição: o ângulo de abertura das janelas das enfermarias foi reduzido 

para segurança dos pacientes e, posteriormente, foi instalado um ar condicionado 

que faz com que as portas fiquem fechadas, ocasionando uma elevação da 

temperatura na área social e no posto de enfermagem para servidores, que têm 

essa sensação acentuada quando associa ao uso de jaleco, gorro, máscara e 

sapato fechado. 

Consequência para o trabalhador: segundo autores pesquisados, uma 

temperatura acima de 24ºC gera no trabalhador sonolência, cansaço, redução do 

desempenho físico e aumento do erro. 

Recomendações da autora: recomenda-se refrigerar todos os espaços da 

enfermaria pediátrica, favorecendo o bem-estar de todos que os utilizam, a 

permanência do profissional no posto de enfermagem e a diminuição do 

desconforto térmico da equipe durante suas atividades. Enquanto isso não ocorrer, 

para fazer o relatório de enfermagem, deve-se utilizar a sala de prescrição, que tem 

ar condicionado. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 
PROBLEMAS INTERFACIAIS: composto por arranjo físico, configuração, 

morfologia, dimensões, alcances de máquinas, equipamentos, consoles, bancadas, 
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painéis e mobiliários. Características do problema: posturas prejudiciais resultantes 

de inadequações: do campo de visão/tomada de informações; do envoltório acional/ 

alcances; do posicionamento de componentes comunicacionais. As consequências 

para o trabalhador é o prejuízo para os sistemas muscular e esquelético. 

PROBLEMA QUÍMICO/AMBIENTAL: composto por toxicidade, vapores e 

aerodispersoides; agentes biológicos (micro-organismos: bactérias, fungos e vírus), 

que respeitem padrões de assepsia, higiene e saúde. Características do problema: 

partículas, elementos tóxicos e aerodispersoides em concentração no ar acima dos 

limites permitidos (MORAES; MONT’ALVÃO, 2012). 

 

Quadro 20 – Acondicionamento inadequado do coletor de lixo. 

 

Descrição: duas situações são verificadas no momento da lavagem das 

mãos devido aos coletores de lixo colocados diante da pia de inox, um para lixo 

comum e outro para lixo infectado.  A primeira é a postura inclinada para o lado que 

a servidora assume para evitar o contato da perna com o recipiente no momento da 

lavagem das mãos; e a segunda é que para manter a postura adequada, ela 

mantém contato físico com esse depósito. Verificou-se também que esses 

recipientes não têm pedal, as tampas são abertas e fechadas exigindo da equipe o 

uso das mãos para desprezar o lixo. 

Consequência para o trabalhador: à luz dos autores, o tronco inclinado e 

torcido pode produzir consequências danosas, como risco de dores na coluna 

vertebral e problemas nos sistemas muscular e/ou esquelético e contaminação pelo 

contato com depósitos infectados. 

Recomendações da autora: conforme autores pesquisados, a natureza da 
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tarefa ou do posto de trabalho frequentemente determina a postura, por isso, 

recomenda-se redefinir local para alocar os coletores, que pode ser embutido no 

armário abaixo da pia inox, de forma que evite a torção do corpo pela servidora e o 

contato desta com o recipiente contendo lixo hospitalar. Nesse sentido, enquanto 

aguarda redefinição de local, substituir o coletor sem pedal pelo indicado na NR 32 

com sistema de abertura sem contato manual. 

Obs.: durante este trabalho, os coletores foram substituídos pelo sistema 

de abertura sem contato manual. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Dos problemas verificados no setor, percebe-se na análise do ambiente que 

os problemas que ocorreram com maior frequência no posto de enfermagem foi o 

interfacial, conforme gráfico abaixo: 

 

Gráfico 1 – Problemas no posto de enfermagem. 
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Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Enquanto no posto de serviço, o problema que mais se repetiu foi o de 

Espacial/Arquitetural, conforme gráfico abaixo: 
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Gráfico 2 – Problemas no posto de serviço. 
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Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Entre os resultados encontrados no posto de enfermagem e na sala de 

serviço da Enfermaria Pediátrica do HUOL/UFRN estão os movimentos frequentes 

de flexão e torção da coluna vertebral, bem como fatores ergonômicos inadequados 

de mobiliários e equipamentos utilizados nas atividades cotidianas da enfermagem. 

Esses fatores confirmam o que Duarte e Mauro (2010) encontraram em sua 

pesquisa, que os riscos ergonômicos que se destacaram estão relacionados com o 

desenho arquitetônico inadequado dos postos de trabalho em geral, espaço 

reduzido de trabalho para a tarefa, ferramentas insuficientes ou inadequadas, 

cadeiras e assentos insuficientes/inadequados, manutenção excessiva de uma 

mesma postura no trabalho, necessidade de adotar posturas forçadas não 

confortáveis, armazenamento inadequado de cargas que impede a correta 

manipulação e conhecimento ergonômico insuficiente/inadequado do trabalhador. 

Verificou-se que os problemas se repetiam em todos os horários e com 

diferentes servidores. Ademais, no posto de enfermagem, destaca-se o problema 

interfacial; já no posto de serviço, o interfacial e o espacial/arquitetural. É importante, 

nesse ambiente que o setor implante o sistema do trabalho em equipe. 
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5 CONCLUSÃO 

 

A partir dos resultados obtidos por meio da Análise Ergonômica do Trabalho 

na Enfermaria Pediátrica da UASCA/HUOL/UFRN, por meio da observação 

assistemática da equipe de auxiliares e técnicos de enfermagem em suas atividades 

laborais, foram encontrados problemas ergonômicos, tais como: interfaciais, 

acionais, espacial/arquitetural, químico/ambientais, organizacionais, 

físico/ambientais. Tais problemas podem gerar o adoecimento da equipe, como, por 

exemplo, doenças musculoesqueléticas que, de acordo com Brasil (2012, p. 17-18) 

podem estar presentes simultaneamente e possuem três características: posturas 

extremas, que podem forçar a amplitude das articulações; a força da gravidade, que 

potencializa a carga sobre os músculos e outros tecidos; e “posturas que modificam 

a geometria musculoesquelética e podem gerar estresse sobre tendões, músculos e 

outros tecidos e/ou reduzir a tolerância dos tecidos”. 

Dessa forma, a hipótese gerada no início da pesquisa pôde ser confirmada 

de que o posto de enfermagem e a sala de serviço foram instalados de modo que 

favorece a ocorrência dos riscos ergonômicos, impondo aos trabalhadores da equipe 

de enfermagem (auxiliares e técnicos) adaptações e posturas inadequadas durante 

a execução de suas atividades. 

Acredita-se que as recomendações apresentadas nesta pesquisa para o 

posto de enfermagem e para a sala de serviço, baseadas nos diversos autores 

pesquisados, contribuirão para minimizar e/ou eliminar os riscos a que a equipe está 

sujeita, ainda mais que tais recomendações podem ter um alcance maior devido a 

esse hospital ter o mesmo padrão em todas as enfermarias. De acordo com Iida 

(2005), na avaliação quanto à adequação de um posto de trabalho são adotados 

diversos critérios, mas considera a postura e o esforço exigido dos trabalhadores 

entre os melhores do ponto de vista ergonômico para essa avaliação, determinando-

se os principais pontos de concentração de tensões que tendem a provocar dores 

nos músculos e nos tendões.  

Reforçando a importância do critério da postura na adequação de um posto, 

o autor diz que a dimensão do posto de trabalho deve proporcionar à maioria dos 

usuários uma postura confortável. Para isso, devem ser considerados fatores como 

postura adequada do corpo, movimentos corporais necessários, alcances dos 

movimentos, medidas antropométricas dos ocupantes dos cargos etc. Para ele, o 



101 

 

dimensionamento correto do posto de trabalho é uma etapa fundamental para o bom 

desempenho da pessoa que ocupará esse posto. 

A importância das bases do design nas alterações propostas se dá na 

interação com as diversas áreas no processo, tais como: estudos de tendência, 

criação, pesquisa e desenvolvimento, viabilidade, responsabilidade ambiental e 

social (SERVIÇO..., 2012). Para Pheasant (1997 apud MORAES, 2013, p. 2), se um 

objeto, sistema ou ambiente são projetados para uso humano, então seu design 

deve se basear nas características físicas e mentais do seu usuário. Afirma que 

esse é o princípio do design centrado no usuário. 

As adaptações propostas devem preceder de conversas com a equipe, para 

que suas opiniões sejam incorporadas ao projeto, participando do planejamento do 

ambiente físico em que trabalham, conforme orientam Moraes e Mont’Alvão (2012), 

que na etapa da avaliação, validação e/ou testes ergonômicos, tratam de retornar ao 

trabalhador e ao usuário os argumentos, as propostas e as alternativas projetuais 

incluindo o trabalhador e o usuário nas soluções a ser implementadas. Recomenda-

se o acompanhamento e a validação das propostas, avaliando seu efeito sobre a 

equipe e incorporando novas adequações à medida que se faça necessário. 

A permanente formação da equipe de enfermagem quanto aos riscos 

inerentes do ambiente em que se encontram favorece o olhar crítico desses 

servidores na busca pelo que é preconizado como o ideal para o desenvolvimento 

do trabalho e da segurança da equipe. 

Orientam-se estudos futuros aprofundados sobre os fatores de riscos 

detectados neste trabalho sobre a saúde dos trabalhadores da equipe de 

enfermagem. Ampliar a visão para outros riscos não detalhados neste trabalho 

garantirá uma abordagem complementar às recomendações apresentadas neste 

estudo, com possibilidade de minimização e/ou eliminação desses riscos. 

Um passo importante é encaminhar esta pesquisa para a administração do 

HUOL/UFRN, iniciando o debate com gestores responsáveis por setores 

estratégicos como Gestão de Pessoas, Infraestrutura, Almoxarifado, Setor de 

Engenharia, Informática, CCIH e CIPAT para implementação das recomendações 

apresentadas neste estudo na busca da segurança e do conforto para os 

trabalhadores. 

Na metodologia adotada para esta pesquisa, a decisão de não fazer 

entrevista com os servidores observados durante este trabalho trouxe algumas 
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limitações. Por fazer parte da equipe, as conversas seguiam sem constrangimentos 

com a minha presença. Desse modo, acreditamos que fatos e comentários não 

seriam expressos em situação monitorada como a de uma entrevista, mas de forma 

natural, enriqueceriam e detalhariam melhor situações detectadas por mim com o 

olhar de observador, faltando a expressão do sentimento e impressão de cada um. 

Também não fizemos o registro antropométrico de cada trabalhador, o que 

contribuiria para a decisão final das medidas adotadas no setor. Por isso, fica a 

indicação para estudos complementares, sendo a coleta desses dados como 

primordiais para as alterações propostas.    

Por fim, a saúde e a segurança do trabalhador em seu ambiente de trabalho 

são de fundamental importância, ainda mais porque são pessoas cuidando de outras 

pessoas. Assim, que para o bom atendimento ao paciente, elas precisam estar bem. 

Essa sensação de bem-estar no trabalho se dará com a aplicação dos conceitos da 

ergonomia e do design, possibilitando, assim, um ambiente adaptado aos servidores 

e adequado às atividades de enfermagem. 
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ANEXO A – LOCALIZAÇÃO DAS DORES NO CORPO, PROVOCADAS POR 

POSTURAS INADEQUADAS 

 

Postura inadequada Risco de dores 

Em pé Pés e pernas (varizes) 

Sentado sem encosto Músculos extensores do dorso 

Assento muito alto 
Parte inferior das pernas, joelho e 

pés 

Assento muito baixo Dorso e pescoço 

Braços esticados Ombros e braços 

Pegas inadequadas em ferramentas Antebraço 

Punhos em posições não-neutras Punhos 

Rotações do corpo Coluna vertebral 

Ângulo inadequado assento/encosto Músculos dorsais 

Superfícies de trabalho muito baixas 
ou muito altas 

Coluna vertebral, cintura escapular 

Fonte: Iida (2005) 
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ANEXO B – PLANTA BAIXA DO POSTO DE ENFERMAGEM E SERVIÇO. 

Fonte: HUOL - Universidade Federal do Rio Grande do Norte [201-] 
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ANEXO C – PLANTA BAIXA POSTO DE ENFERMAGEM FRENTE ESCANINHO 

Fonte: HUOL - Universidade Federal do Rio Grande do Norte [201-] 


