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RESUMO

Este estudo fundamenta-se na avaliação do serviço de enfermagem utilizando a Norma Regulamentadora 17 e evidencia determinadas situações 
ergonômicas do trabalho que podem causar danos à saúde do trabalhador, relacionando-se com as atividades de trabalho da equipe de 
enfermagem.  O trabalho foi realizado através de pesquisas bibliográficas sobre o assunto abordado, sendo que para a seleção dos artigos foram 
utilizadas as seguintes bases de dados, a saber: Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (Bireme) e Literatura 
Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs). As fontes trabalhadas retratam a classe de trabalhadores de enfermagem, bem como 
a ergonomia e de um modo geral a saúde do trabalhador. Os critérios de inclusão dos artigos foram: artigos publicados em português, com os 
resumos disponíveis nas bases de dados selecionadas, no período compreendido entre os anos de 2004 e 2014. Os critérios de exclusão foram: 
teses, dissertações e artigos repetidos nas bases de dados. Após analisado o fator ergonômico no ambiente de trabalho do profissional de 
enfermagem, chegou-se à conclusão que um posto de trabalho, mesmo quando bem projetado do ponto de vista antropométrico, pode se revelar 
desconfortável se os fatores organizacionais, ambientais e sociais não forem levados em consideração. Acredita-se que é urgente a necessidade 
de estudos ergonômicos envolvendo as tarefas e as posturas adotadas pelo pessoal de enfermagem durante o trabalho, visando a promoção e 
proteção à saúde deste profissional. A empresa deve responsabilizar-se plenamente pela segurança do seu empregado, proporcionando-lhe um 
ambiente de trabalho arejado e limpo, equipamentos de segurança, sem deixar de considerar a importância do apoio que deverá ser dado a 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA para que esta possa desenvolver atividades também voltadas para a prevenção de acidentes 
de trabalho. Não se pode deixar de frisar que todas as atividades ocupacionais mencionadas podem realmente produzir lesões dorsais, como 
comprovam as explanações ergonômicas citadas no decorrer do texto. Um posto de trabalho, mesmo quando bem projetado do ponto de vista 
antropométrico, pode se revelar desconfortável se os fatores organizacionais, ambientais e sociais não forem levados em consideração. Acredita-
se que é urgente a necessidade de estudos ergonômicos envolvendo as tarefas e as posturas adotadas pelo pessoal de enfermagem durante o 
trabalho. Através de técnicas ergonômicas observacionais, deve-se analisar o tipo, frequência e duração das posturas e atividades.  Dessa forma, 
espera-se que esse trabalho forneça subsídios que venham a contribuir no desenvolvimento de pesquisas que se utilizem de uma abordagem 
ergonômica, envolvendo equipamentos, mobiliários, pessoas e tarefas do ambiente hospitalar.
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