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Prefácio
Escola Superior de Enfermagem de Coimbra

Apesar das condições de restrição de proximidade social, entendemos que o 2º Congresso 
Internacional de Enfermagem do Trabalho devia ser realizado nas condições consideradas as 
mais adequadas.
Os compromissos assumidos com os participantes, oradores e instituições parceiras na organização, 
reforçaram a importância que o congresso fosse realizado em modelo virtual com recurso à 
tecnologia Zoom.
Foi uma forma de demonstrar a nossa resiliência, enquanto profissionais de saúde e da educação, 
neste setting específico da promoção da saúde dos trabalhadores.
Permitiu uma maior difusão científica a nível internacional, numa perspetiva de melhoria da 
prática, da investigação e da formação em Enfermagem do Trabalho, bem como manifestar 
junto das autoridades competentes o sentimento unanime da falta de condições de trabalho e o 
desgaste laboral dos enfermeiros nestes tempos difíceis.
Na definição da temática do congresso, procuramos ir ao encontro de normativas internacionais, 
nomeadamente, da campanha 2020-22 “Prevenção de lesões musculoesqueléticas relacionadas 
com o trabalho da EU-OSHA”, fomentando um espaço de reflexão sobre a temática. Permitiu, 
como se reflete neste e-book, a investigação e os emergentes desafios da prática clínica que se 
têm colocado no âmbito do desenvolvimento da Enfermagem do Trabalho.
Tivemos a oportunidade de demonstrar através de uma centena de comunicações livres como 
se tem desenvolvido um maior investimento na promoção da saúde, através da partilha de boas 
práticas, nacionais e internacionais, feita muitas vezes por paixão numa área tão específica que 
nos une na Enfermagem do Trabalho, por forma a fomentar ambientes de trabalho saudáveis e 
promotores de saúde das comunidades laborais.
Ao encontro dos objetivos que nos propusemos, obtivemos uma elevada reflexão sobre 
a responsabilidade do Enfermeiro do trabalho, na prevenção de acidentes por lesões 
musculoesqueléticas, com o compromisso de lutar pelos desafios da prática que diariamente se 
colocam no âmbito do desenvolvimento da Enfermagem do trabalho. Foi inegavelmente o maior 
congresso de todos os t empos (em Portugal) no âmbito do desenvolvimento da Enfermagem do 
Trabalho, com evidencia das boas práticas de promoção da saúde, operadas a nível nacional e 
internacional.

Apesar das condicionantes de não podermos estar juntos, valorizamos as vantagens da virtualidade 
do congresso. Pois não nos precisamos de deslocar, com benefícios de segurança, económicos 
e ambientais e permitiu uma interação mais internacional, com colegas de diferentes realidades 
do exercício profissional. Foi sobretudo um agradável momento de partilha com um papel ativo 
de porta-voz do desenvolvimento da enfermagem do trabalho.

Obrigado!

José Hermínio Gomes
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Prefácio
Universidade de Aveiro

A Enfermagem do Trabalho atua em settings de desenvolvimento de saúde ocupacional, 
privilegiando a intervenção de proteção, vigilância e de promoção da saúde dirigida a 
trabalhadores e seus ambientes laborais. 
Com um percurso relativamente recente, comparativamente a outras áreas da Enfermagem, 
a sua implementação foi impondo-se pelo contributo que passou a exercer na preservação do 
estado de saúde e força laboral dos trabalhadores, com reflexo no desenvolvimento social e 
económico das nações. 
Em Portugal, a formação pós-graduada em saúde ocupacional facultada pelos Cursos de 
Especialização em Enfermagem de Saúde Comunitária, as diretivas de formação requeridas pela 
Direção Geral da Saúde para o exercício da enfermagem nas empresas e, mais recentemente, 
os Cursos de Especialização em Enfermagem do Trabalho, com reconhecimento e atribuição de 
competência acrescida diferenciada pela Ordem dos Enfermeiros, foram constituíndo premissas 
para o atual estado de desenvolvimento da Enfermagem do Trabalho. 
Sentia-se, porém, a falta de um “espaço” onde a partilha da evidência e boas-práticas 
desenvolvidas nesta área ocorresse, de forma a promover entre os Enfermeiros do Trabalho aquele 
que continua a ser o desejo de construir um corpo de conhecimento muito próprio e específico 
do “Cuidar” em contexto laboral. 
Este foi o escopo para a idealização do evento International Congresso of Occupational Health 
Nursing (ICONH), concebido em protocolo de cooperação celebrado entre a Universidade de 
Aveiro, a Escola Superior de Enfermagem de Coimbra e a Escola Superior de Enfermagem do 
Porto.
No presente ano civil, acolhido pela Escola Superior de Enfermagem de Coimbra e tendo tomado 
por temática a campanha da Agência Europeia para a Segurança e Saúde para o Trabalho 2020-
2022: Prevenção de lesões musculo-esqueléticas relacionadas com o trabalho (‘Safety and health 
at work is everyone’s concern’), o ICONH20 continuou a ganhar projeção, reiterando que ... 

Também aos Enfermeiros do Trabalho, naquela que é a sua específica competência de 
exercício nesta área intervenção, diz respeito a preservação da segurança e da saúde 
dos trabalhadores contribuindo, a seu modo, para a prosperidade das comunidades. 

Bem hajam pela partilha!

Helena Loureiro
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Prefácio
Escola Superior de Enfermagem do Porto

Do passado, ao presente e perspetivando o futuro, o 3rd International Congress of Occupational 
Health Nursing (ICOHN), pretende dar continuidade a um protocolo de colaboração entre a 
Universidade de Aveiro, a Escola Superior de Enfermagem de Coimbra e a Escola Superior de 
Enfermagem do Porto visando potenciar as suas capacidades, em termos de massa crítica, e a 
rentabilização de recursos.  
Pretende ainda continuar a ser um espaço de debate, no caminho da afirmação e sucesso 
em prol da valorização da Enfermagem do Trabalho a nível nacional e internacional, já que 
que esta visa o bem-estar e segurança dos trabalhadores em todos os contextos. Assim, serão 
desenvolvidos todos os esforços para proporcionar aos participantes um programa cientifico e 
cultural da máxima qualidade, em março de 2021, na Escola Superior de Enfermagem do Porto.

Contamos com a vossa presença!

Elisabete Maria das Neves Borges
Margarida da Silva Neves de Abreu
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Resumo: As Lesões Musculosqueléticas Ligadas ao Trabalho constituem uma das patologias 
mais prevalentes nos trabalhadores, sendo cauda de um elevado absentismo profissional. Os 
profissionais de saúde são um grupo vulnerável à ocorrência destas patologias, em particular os 
enfermeiros, cujo exercício profissional exige uma constante exposição a fontes de este específico 
risco. A área do exercício em Cuidados de Saúde Primários não é desprovida de idêntico risco.

O presente artigo tem por objetivo descrever os sintomas de LMELT autorreferidos por 
Enfermeiros de Cuidados de Saúde Primários, caracterizando os principais componentes das 
tarefas laborais que poderão constituir fatores de risco para o seu desenvolvimento.

Palavras chave: Distúrbios musculosqueléticos; Enfermagem; Cuidados de Saúde Primários; 
Saúde Ocupacional

1. Enfermagem: uma profissão de risco de LMELT

As Lesões Musculosqueléticas Relacionadas com o Trabalho (LMERT) ou Ligadas ao Trabalho 
(LMELT) “resultam da acção de factores de risco profissionais como a repetitividade, a sobrecarga 
e/ou a postura adoptada durante o trabalho” (DGS, 2008, p.11), estando estreitamente 
relacionadas com a duração, intensidade e frequência à exposição a um determinado agente 
causal. Caracterizam-se por sintomas como: a dor, a maior parte das vezes localizada, mas que 
pode irradiar para áreas corporais; a sensação de dormência ou de “formigueiros” na área 
afectada ou em área próxima; a sensação de peso, fadiga ou desconforto localizado; a sensação de 
perda ou mesmo a real perda de força (idem), afetando milhões de trabalhadores europeus, com 
um custo de milhares de milhões de euros para as entidades patronais (EU-OSHA, 2020-2022).

O Enfermeiro é considerado o profissional de saúde mais afetado pelo seu exercício laboral, no 
que diz respeito à sua saúde, conforto e segurança (Serranheira et al., 2012). Pela especificidade 
das suas atividades laborais e pela longa permanência nas instituições de saúde, estes 
trabalhadores são bastante vulneráveis   a diversos fatores de risco ocupacional. A exposição 
prolongada a esses fatores de risco, incluindo fatores físicos, biológicos, químicos, ergonómicos 
e psicossociais, pode contribuir para a ocorrência de acidentes e desenvolvimento de doenças 
ocupacionais de diversas etiologias, incluindo as LMELT (ICN, 2008). 

Evidências procedentes de estudos recentemente realizados em diferentes países mostram 
que as LMELT constituem um grave problema de saúde no trabalho entre os enfermeiros, 
apresentando forte impacto em termos de absenteísmo, diminuição da produtividade e, 
particularmente, na saúde e qualidade de vida de estes profissionais, influenciando diretamente 
no seu desempenho e indiretamente na qualidade da assistência de enfermagem prestada 
aos pacientes. Ilustrativo deste quadro, e reportando à realidade Portuguesa, um estudo 
realizado pela Escola Nacional de Saúde Pública/Universidade Nova de Lisboa (Serranheira, 
Cotrim, Rodrigues, Nunes, Uva; 2012), em colaboração com a Ordem dos Enfermeiros, no qual 
participaram 2140 enfermeiros (3,42% do total dos enfermeiros portugueses), revelou que os 
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enfermeiros percecionaram queixas localizadas à coluna vertebral (49% nos últimos 12 meses; 
25% nos últimos 7 dias) e o absentismo relacionado (5,51%), igualmente nos últimos 12 meses. 
A intensidade dos sintomas foi elevada (19% dos respondentes), assim como a sua frequência 
(em 33%, foi superior a 6 episódios diários). Constatou-se ainda a relação significativa (p<0,05) 
entre: (i) a administração de medicamentos (χ2=9,089; p=0,028); o posicionamento mobilização 
e transferência do doente (χ2=8,337; p=0,040); e os sintomas nos punhos (χ2=9,599; p=0,022) e 
mãos (χ2=9,399; p=0,024) e; (ii) a higiene no leito (χ2=8,853; p=0,031) e os sintomas localizados 
aos ombros (χ2=8,317; p=0,040), cotovelos e punhos/mãos (χ2=9,599; p=0,022).

2. Metodologia

Um estudo quantitativo, descritivo/exploratório e transversal foi conduzido com o objetivo 
descrever a sintomatologia de LMELT autorreferida por Enfermeiros de Cuidados de Saúde 
Primários, caracterizando os principais componentes das tarefas laborais que pudessem 
constituir fatores de risco para o seu desenvolvimento. Para o efeito, e com autorização dos 
investigadores (Serranheira, Cotrim, Rodrigues, Nunes & Uva; 2012), foi tomada como base de 
dados a informação recolhida no estudo levado a cabo pela ENSP/UNL e OE (2010-2011). Desta 
base foi extraída uma sub amostra de 409 enfermeiros que exerciam funções em Cuidados 
de Saúde Primários (3,42% do número total dos enfermeiros portugueses, à data inscritos 
na Ordem dos Enfermeiros) que, mediante consentimento informado, haviam respondido ao 
Questionário de identificação de sintomas de LMELT em Enfermeira(o)s (Serranheira, Cotrim, 
Rodrigues, Nunes & Uva; 2012). Tratando-se de uma versão adaptada do Questionário Nórdico 
Musculoesquelético (QNM) (Kuorinka et al., 1987) e validada para a população portuguesa, 
este questionário abrangia quatro dimensões: (i) caracterização sociodemográfica; (ii) 
autorreferência de sintomas de LMERT, em 12 áreas corporais, (iii) identificação das tarefas 
de trabalho. Os dados foram tratados com recurso ao programa Statistical Package for Social 
Science, versão 19 e a sua análise baseou-se em estatística descritiva e associações com o teste 
x2 e o V de Cramer, com nível de significância de 5%. 

3. Resultados

Dos 409 enfermeiros entrevistados, 84,0% eram do sexo feminino, com uma média de idade 
de 39,5 (± 8,8) anos. A maioria dos respondentes (89,0%) apresentou sintomatologia de LMERT 
em uma ou mais regiões do corpo, nos últimos 12 meses. A região corporal mais afetada foi a 
lombar (63,1%), seguida da cervical (50,1%) e dorsal (40,9%). A menor prevalência de sintomas 
de LMERT foi nas coxas (8,9%) e cotovelos (7,2%) (Figura 1). Nos últimos sete dias, a presença de 
queixas musculoesqueléticas foi referida pela maioria dos enfermeiros (63,5%). Essas queixas 
ocorreram predominantemente na região lombar (32,8%), pescoço (27,1%), região dorsal 
(22,0%) e ombro (19,8%) (Figura 1).

A maioria dos respondentes (51,4%) relatou ter sido impedida de realizar seu trabalho normal 
(absenteísmo) nos últimos 12 meses, devido à presença de sintomas de LMERT em pelo menos 
uma região corporal. Essas queixas localizavam-se predominantemente na região dorsal (35,9%), 
seguida da região lombar (10,8%), pescoço (7,3%) e ombros (Figura 1).
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Figura 1: Caraterização da sintomatologia de LEMLT autorreferida por Enfermeiros de Cuidados de Saúde Primários. 

As atividades laborais que os enfermeiros de Cuidados de Saúde Primários mencionaram 
realizar com maior frequência durante um dia de trabalho (mais de 10 vezes por dia) foram: o 
trabalho informatizado (69,6%), o tratamento de feridas (51,5%), a avaliação da TA/glicemia/
outros (42,5%), a administração de medicação (29,7%) e o apoio domiciliário (11,9%) (Tabela 1).

Tabela 1: Frequência diária de atividades realizadas por Enfermeiros de Cuidados de Saúde Primários

FREQUÊNCIA

ATIVIDADES DE TRABALHO
0-1 vez por 

dia
2 a 5 vezes 

por dia
6 a 10 vezes 

por dia
Mais de 10 

vezes por dia
n.º % n.º % n.º % n.º %

Trabalho informatizado 16 4,1 51 12,9 53 13,4 275 69,6
Procedimentos invasivos

(entubação, algaliação, punções)
208 61,5 101 29,9 20 5,9 9 2,7

Tratamento de feridas 36 9,9 56 15,3 85 23,3 188 51,5
Administração de medicação 64 17,8 111 30,8 78 21,7 107 29,7
Avaliação da TA/glicémia/outros 40 9,8 68 18,4 104 28,2 157 42,5
Apoio domiciliário 101 33,3 103 34,0 63 20,8 36 11,9

Quanto às componentes das atividades de trabalho mais frequentemente referidas pelos 
enfermeiros de Cuidados de Saúde Primários, como estando relacionadas com os sintomas de 
LMELT foram: levantar e deslocar cargas superiores a 20kg (41,3%); inclinar o tronco (37,3%); 
levantar e deslocar cargas entre 10-20 kg (35,6%); manipular cargas superiores a 4 kg (30,8%) e; 
rodar o tronco (25,0%) (Tabela 2).
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Tabela 2: Relação entre a sintomatologia auto referida e as componentes de atividade dos Enfermeiros de Cuidados 
de Saúde Primários

RELAÇÃO COM OS SINTOMAS

COMPONENTES DA ATIVIDADE

Sem relação 
com os 

sintomas

Pouco 
relacionado com 

os sintomas

Muito relacionado 
com os sintomas

Totalmente 
relacionado com 

os sintomas

n.º % n.º % n.º % n.º %

Trabalho de pé 35 10,8 65 20,1 158 48,8 66 20,4
Inclinar o tronco 32 9,9 34 10,5 137 42,3 121 37,3
Rodar o tronco 51 16,6 55 17,9 125 40,6 77 25,0
Repetitividade dos braços 66 21,8 76 25,1 104 34,3 57 18,8
Repetitividade das mãos/dedos 95 31,8 69 23,1 77 25,8 58 19,4
Precisão com os dedos 104 35,4 68 23,1 71 24,1 51 17,3
Aplicar força com mãos ou dedos 90 31,1 73 25,3 79 37,3 47 16,3
Manipular cargas superiores a 4 kg 47 18,1 50 19,2 83 31,9 80 30,8
Levantar e deslocar cargas entre 
10-20kg

43 18,5 34 14,6 73 31,3 83 35,6

Os dados revelaram ainda a existencia de uma relação de dependência entre os sintomas de 
LMELT nos ombros (r=0,105; p=0,036) e nos tornozelos/pés (r=0,170; p=0,001) e o sexo dos 
inquiridos. Esta associação progridiu no sentido de haver uma maior propensão das mulheres 
apresentarem queixas musculoesqueléticas nestas regiões corporais (39,9%), sendo, no entanto, 
uma associação muito fraca (Tabela 3). 

Tabela 3: Associação entre a sintomatologia de LMELT autorreferida por Enfermeiros de Cuidados de Saúde Primários 
e a variável Sexo.

Sexo

Região anatómica
Feminino Masculino

χ2 gl p r
n.º % n.º �

Ombros
Não 203 60,1 48 73,8

4,411 1 0,036 0,105
Sim 135 39,9 17 26,2

Tornozelos/Pés
Não 238 70,4 59 90,8

11,652 1 0,001 0,170
Sim 100 29,6 6 9,2

Com respeito à relação de associação entre a sintomatologia de LMELT e a variàvel idade 
verificou-se que os enfermeiros com idades compreendidas entre 41 a 51 anos eram os que 
percecionavam mais sintomatologia ao nível dos ombros (p=0,032), e nos cotovelos (p=0,040) 
os enfermeiros com mais de 51 anos. Já a perceção de LMELT na zona dorsal parece ter sido 
mais acometida pelos enfermeiros com menos de 30 anos (p=0,046)  (Tabela 4). 
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Tabela 4: A Associação entre a sintomatologia de LMELT autorreferida por Enfermeiros de Cuidados de Saúde 
Primários e a variável Idade.

 Idade

Região anatómica Até 30 
anos

31 a 40 
anos

41 a 50 
anos

Mais de 
51 anos χ2 gl p r

n.º % n.º % n.º % n.º %

Ombros
Não 50  71,4 97  66,9 83 57,2 22 48,9

8,806 3 0,032 0,147
Sim 20  28,6 48  33,1 62 42,8 23 51,1

Cotovelos
Não 69  98,6 134 92,4 135 93,1 38  84,4

8,285 3 0,040 0,143
Sim 1  1,4 11 7,6 10 6,9 7 15,6

Zona dorsal
Não 35 50,0 80 55,2 92  63,0 33 73,3

8,021 3 0,046 0,141
Sim 35  50,0 65 44,8 54  37,0 12 26,7

4. Discussão

Entre os principais resultados deste estudo, destacou-se a elevada prevalência de sintomatologia 
de LMELT autorreferida pelos enfermeiros inquiridos nos últimos 12 meses (89,0%), valor de 
prevalência que se assemelhou com o de outras investigações nacionais e internacionais 
realizadas com enfermeiros, independentemente do local onde estes exercessem funções. 

As zonas corporais mais acometidas por sintomas de LMELT, nos últimos 12 meses, foram a 
lombar (63,1%), seguida da região cervical (50,1%), da zona dorsal (40,9%), dos ombros 
(37,8%) e punho/mão (28,4%). Estes resultados, apesar da existência de variações nos 
valores de prevalência e nas diferenças relativas à ordem classificativa das regiões afetadas, 
corroboraram uma tendência idêntica à encontrada em outras investigações. De salientar a 
elevada prevalência de sintomas de LMELT ao nível da zona lombar, o que vai ao encontro da 
perceção generalizada e empiricamente evidenciada através de estudos nacionais (Serranheira 
et al. , 2012) e internacionais (Portela &Ross, 2015) de que entre as LMELT que atingem os 
enfermeiros, as lesões ao nível da coluna lombar são as mais frequentes.

Os resultados denotaram igualmente a elevada repetitividade (frequência superior a 10 vezes 
por dia) que algumas atividades desenvolvidas pelo Enfermeiro de Cuidados de Saúde Primários 
assumem ao longo de um dia de trabalho, nomeadamente: o trabalho informatizado (69,6%), 
o tratamento de feridas (51,5%), a avaliação da TA/glicémia/outros (42,5%), a administração 
de medicação (29,7%) e o apoio domiciliário (11,9%), e sua relação com a prevalência elevada 
de queixas musculoesqueléticas. Particularizando, dos inquiridos que autorreferiram queixas 
musculoesqueléticas, 97,2% mencionaram realizar apoio domiciliário;  89,9% tratamento de 
feridas;  89,7% administração de medicação; 89,2% avaliação da TA/glicémia/outros; e 87,6% 
trabalho informatizado. Tais evidências convergiram com as referencias da EU-OSHA (2020) 
que alertam que a repetitividade é um dos fatores de risco relacionados com a atividade de 
Enfermagem que mais contribui para o desenvolvimento de LMELT nos seus profissionais. 

As evidencias revelaram ainda a existência de uma maior propensão dos enfermeiros do 
sexo feminino em apresentar sintomas de LMELT nos ombros e nos tornozelos/pés, quando 
comparados com os enfermeiros do sexo masculino. Segundo Serranheira (2012) tal ocorrência 
poderá estar relacionada, ou pelo menos parcialmente, com as diferenças fisiológicas e 
emocionais existentes entre os sexos, bem como com a maior participação das mulheres nas 
tarefas domésticas e familiares que exigem um esforço físico considerável, provocando um 
maior desgaste do aparelho musculoesquelético. Note-se, ainda, que o facto de se terem 
verificado diferenças estatisticamente significativas entre o sexo dos inquiridos e o absentismo 
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ao trabalho, sendo que os enfermeiros do sexo feminino apresentavam valores superiores de 
prevalência deste comportamento, quando comparados com os enfermeiros do sexo masculino, 
poderá constituir mais um aspeto corroborativo da referida teoria.

5. Conclusão

O Questionário de identificação de sintomas de LMELT em Enfermeira(o)s revelou ser um 
instrumento muito útil para a caraterização do estado de saúde dos enfermeiros Portugueses, 
trazendo um contributo decisivo para o desenvolvimento de estratégias que facilitem a gestão 
desse risco em saúde ocupacional e a consequente manutenção da saúde e segurança dos 
Enfermeiros no pleno exercício das suas funções.

As evidências deste estudo vieram dar ênfase ao facto dos Enfermeiros de Cuidados de Saúde 
Primários, tal como outros profissionais de saúde, estarem identicamente expostos ao risco de 
LMELT. Pelo que também, nestes settings do exercício da Enfermagem, se torna emergente o 
estudo e a adoção de medidas de intervenção nas posturas inadequadamente adotadas em 
atividade laboral; a célere adaptação ergonómica aos respetivos postos de trabalho (sentado), 
bem como a implementação de práticas de ginástica e relaxamento laboral, em contexto.
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1Serviços de Saúde e Gestão da Segurança no Trabalho da Universidade de Coimbra; Serviço de Saúde 
Ocupacional da ARS Centro, pinto.manuelaa@gmail.com
2Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, herminio@esenfc.pt 

Resumo: Objetivos: Descrever as intervenções de capacitação dos trabalhadores na consulta 
de Enfermagem do Trabalho, sobre os riscos para a saúde no destino, e desenvolver planos que 
minimizem esses riscos. Mapear as intervenções preventivas de Enfermagem do Trabalho sobre 
riscos para a saúde no trabalhador migrante. Métodos: Pesquisa bibliográfica, em bases de 
dados eletrónicas MEDLINE e CINAHL no período entre 2010 e 2019. Os termos de pesquisa 
vão ao encontro dos tópicos relacionados com a consulta do viajante: “sanidade internacional”; 
“medicina do viajante”; “travel medicine”; “international health”; “saúde ocupacional”; 
“enfermagem do trabalho”. Foram recolhidos e tratados estatisticamente, utilizando para o 
efeito o programa Statistical Package for the Social Science (SPSS) para o Windows, versão 25, 
os dados da consulta de medicina do viajante, do Serviço de Saúde Ocupacional da Universidade 
de Coimbra. Resultados: Por razões profissionais viajaram 66.6% dos utilizadores da consulta 
e que 58.6% tinham um nível de risco moderado. Os países de destino foram o Brasil (19.7%) 
seguido de Angola (14.2%) e Moçambique (9.2%). Em 42.2% destas viagens havia indicação 
para fazer profilaxia da malária. Em 22% das viagens, os viajantes tinham indicação para fazer 
ou atualizar a vacinação do Plano Nacional de Vacinação (PNV) e 62.4% tinham indicação 
para que lhe fosse administrada uma ou mais vacinas extra PNV. Discussão: As estimativas 
apresentadas pela Organização Mundial do Turismo apontam para um aumento do número de 
viagens internacionais, sendo estas na ordem dos 995 milhões em 2011 e de 1.360 milhões em 
2020, um aumento de 365 milhões de viagens internacionais em 9 anos. A maioria das viagens 
intencionais é realizada em contexto turístico, embora seja estimado que 15% dos viajantes 
internacionais o façam por motivos profissionais, enquadrando-se na crescente mobilidade 
e globalização de mercados, economia e recursos humanos (Fonseca, 2016). Conclusões:A 
consulta pré-viagem é a principal oportunidade para capacitar os viajantes, que neste caso são 
os nossos trabalhadores, sobre os riscos para a saúde no destino, e desenvolver planos que 
minimizem esses riscos. A prevenção de novas doenças ou o agravamento das pré-existentes 
deve ser o foco, na pluralidade de categorias de risco com que o trabalhador se poderá deparar.

Palavras chave: medicina do viajante”; saúde internacional; saúde ocupacional; enfermagem 
do trabalho

1. Introdução

As viagens internacionais têm aumentado em magnitude, velocidade e alcance geográfico 
ao longo das últimas décadas, o consequente crescimento da mobilidade populacional e o 
encurtamento temporal de distâncias, seja por razões turísticas ou relacionadas com o trabalho, 
constituem um verdadeiro desafio de saúde pública a nível global e da enfermagem do trabalho, 
em particular.

Para a realização deste trabalho procedeu-se à pesquisa bibliográfica sobre o tema, em bases de 
dados científicas, em língua portuguesa e inglesa, recorrendo a palavras-chave. 

mailto:pinto.manuelaa@gmail.com
mailto:herminio@esenfc.pt


ICOHN20

9

A consulta pré-viagem é a principal oportunidade para capacitar os trabalhadores, sobre os 
riscos para a saúde no destino, e desenvolver planos que minimizem esses riscos. Um dos 
aspetos mais importantes da consulta do viajante é a prevenção de situações de novas doenças 
ou o agravamento das pré-existentes.

As viagens internacionais têm aumentado em magnitude, velocidade e alcance geográfico 
ao longo das últimas décadas. O consequente crescimento da mobilidade populacional e o 
encurtamento temporal de distâncias constituem um verdadeiro desafio de saúde pública a 
nível global e para a enfermagem do trabalho em particular. 

Do ponto visto socioeconómico, os movimentos migratórios quer externos, quer internos, 
impulsionados quer pelo lazer, negócios ou pela procura de trabalho, geralmente em grandes 
centros, acabam por constituir um risco. Os viajantes podem transportar agentes infeciosos, vetores 
e, ainda, hábitos e tecnologia que podem propiciar a emergência ou reemergência de doença.

Como nos refere Atouguia, et.al, (2018). “estes novos ambientes são novas áreas geoclimáticas, 
locais com doenças endémicas transmissíveis, com melhor ou pior saneamento básico, com 
doenças transmitidas por insetos, com bons ou maus serviços de saúde, com riscos específicos 
de segurança, fatores favoráveis ao contacto e desenvolvimento de novas doenças”. 

Os principais objetivos da saúde ocupacional foram estipulados pela OMS (2001) e são 
basicamente os seguintes: 

1) Proteger e promover a saúde e a segurança dos trabalhadores através da prevenção e 
controlo de acidentes e doenças profissionais e da eliminação dos fatores de risco; 

2) Promover o bem-estar físico, mental e social, a manutenção da capacidade de trabalho e 
o desenvolvimento pessoal e profissional; 

3) Permitir que os trabalhadores tenham vidas sociais e economicamente produtivas e que 
contribuam positivamente para um desenvolvimento sustentável.

Segundo a mesma entidade, a prática clínica dos enfermeiros do trabalho baseia-se nos 
conceitos e princípios da prática de Saúde Pública, focando a prevenção, a capacitação e a 
manutenção da saúde, bem como o controlo e a eliminação dos riscos para a saúde no local de 
trabalho” (OMS, 2001).

Segundo um relatório do Eurofound, (2010), sobre as condições no trabalho, 23 % dos 
trabalhadores inquiridos declararam ter estado ausentes do trabalho devido a motivos de saúde 
relacionados com o trabalho nos doze meses anteriores. Para além disso, de acordo com as 
referências do Instituto Superior Técnico (2011), estima-se que o custo anual com acidentes e 
doenças relacionadas com o trabalho em Portugal ultrapasse os 4% do Produto Interno Bruto 
Global. Por conseguinte e dado que a prática clínica dos enfermeiros do trabalho se baseia nos 
conceitos e princípios da prática de Saúde Pública, com enfoque na prevenção, capacitação e a 
manutenção da saúde, bem como o controlo e a eliminação dos riscos para a saúde no local de 
trabalho (OMS, 2010), não podendo o enfermeiro do trabalho agir sobre o local de trabalho, é 
de todo conveniente que foque a sua atenção sobre o trabalhador.

Com esta preocupação em mente, nasce a Consulta de Medicina do Viajante em cotexto de Saúde 
Ocupacional, na Universidade de Coimbra que procura aconselhar o trabalhador viajante de modo 
a que este seja capaz de adotar comportamentos que evitem a doença e que promovam a saúde.

2. Material e métodos

Para a realização deste trabalho procedeu-se à pesquisa bibliográfica sobre o tema, através da 
pesquisa em bases de dados científicas b-on, google scholar, PubMed em língua portuguesa e 
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inglesa, recorrendo às palavras-chave: saúde pública, saúde internacional; medicina do viajante; 
saúde internacional, travel medicine, international health, saúde ocupacional, enfermagem 
do trabalho. Registaram-se várias entradas relativas a artigos que se referiam tanto a estudos 
originais como a revisões sobre o tema e editoriais de publicações científicas internacionais. 
Com base no tema de interesse procedeu-se a seleção de artigos que abordavam o assunto em 
estudo. Foi ainda criada uma base de dados utilizada para os registos das consultas de medicina 
do viajante, de onde se extraíram e trataram estatisticamente os dados ora apresentados, 
utilizando para o efeito o programa Statistical Package for the Social Science (SPSS) para o 
Windows, versão 25.

3. Resultados/Discussão

Resultado das necessidades sentidas no serviço de saúde ocupacional da Universidade de 
Coimbra, em meados de 2012 iniciou-se a Consulta de Medicina do Viajante destinada apenas 
a clientes da Universidade (trabalhadores docentes e não docentes, investigadores, bolseiro de 
investigação e estudantes), num período de duas tardes por semana. Das consultas realizadas 
até final de 2019 (n=797) 66.6% foram viagens de natureza profissional e que 58.6% tinham 
um nível de risco moderado, 25.3% tinham risco máximo e em 6.5% tratava.se de uma viagem 
prolongada ou de residência temporária. De salientar que mais de metade destes trabalhadores 
(58.6%) nunca tinham realizado nenhuma consulta de medicina do viajante.

Tabela 1. Tipo de viagem dos trabalhadores

Tipo de viagem Frequência Percentagem
Lazer 189 23,7
Outra 75 9,4
Profissional 531 66,6
Total 797 100,0

A estimativa do risco da viagem é um aspeto de fundamental importância. “Com base em 
fatores como o destino e a duração da viagem, os meios de transporte e o alojamento, exposição 
profissional e outras, as recomendações para cada país são divididas em três categorias de risco 
descritas como mínimo (inferior a uma semana), moderado (de uma a três semanas) ou máximo 
(viagens de longa duração ou viagens repetidas com maior exposição), (Cunha, 2010). Podemos 
ainda considerar as viagens de longa duração ou de residência temporária. 

O objetivo principal desta consulta, não podendo o enfermeiro do trabalho intervir diretamente 
no posto e local de trabalho, é “Capacitar os trabalhadores, para o seu envolvimento efetivo nas 
decisões sobre a sua saúde e segurança”, (DR, 2019). Quanto ao conteúdo da consulta pode ser 
multivariado e versar sobre prevenção de doenças transmitidas por água e alimentos; doenças 
transmitidas por vetores; acidentes causados por animais; doenças sexualmente transmissíveis; 
cuidados a ter em viagens de longa duração; aspetos relacionados com a segurança nos locais 
de destino.

Os países de destino foram o Brasil (19.7%) seguido de Angola (14.2%) e Moçambique (9.2%). 
Em 42.2% destas viagens havia indicação para fazer profilaxia da malária. Se tivermos em 
consideração que a malária continua a ser considerada uma situação de emergência em países 
como Angola em que desde o início de 2019, a malária causou quase 500.000 casos de doença, 
com 486 óbitos, (Newsletter da Sociedade Portuguesa de Medicina do Viajante-SPMV, março 
2019), percebemos a importância de prevenir este risco.
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Gráfico 1. Destino de viagem dos trabalhadores
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n=797

Pela pesquisa efetuada, podemos perceber que, num estudo que relaciona o aconselhamento 
pré-viagem com a atitude de prevenção de malária “o conhecimento sobre o risco e prevenção 
da malária foi bom, sugerindo consciência do risco” (Fonseca, 2016). Acrescenta que “o 
aconselhamento em saúde pré-viagem prepara o viajante para os riscos de saúde no local de 
destino e tem sido associado à correta perceção do risco e a comportamentos preventivos”, 
(Fonseca, 2016). Os resultados do estudo referem que “aqueles que tiveram aconselhamento 
médico mais frequentemente levavam repelentes (p =0,005), rede mosquiteira (p =0,035) e 
medicação adequada para a malária (p =0,001)”, (Fonseca, 2016).

Nesta consulta prévia, tomam ainda particular importância os aspetos relacionados com a 
vacinação. Dos dados colhidos, 22% dos viajantes tinham indicação para fazer ou atualizar a 
vacinação do Plano Nacional de Vacinação (PNV). Quando nos deparamos com notícias de “…
novos casos de sarampo a nível mundial…”; “Europa, a Ucrânia relata 24.042 casos em 2019.”; 
“África, Madagáscar reportou 76.871 casos entre setembro de 2018 e fevereiro de 2019, com 
928 mortes…”; “Países da América Central e do Sul notificaram casos confirmados: Argentina, 
Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, EUA, México e Venezuela. Na Ásia, o 
Japão, mais de 200 de casos, e as Filipinas, com quase 15 000 casos…” (Newsletter SPMV, março 
2019), compreendemos a importância de manter ou atualizar, ou até reforçar a vacinação nestes 
trabalhadores/viajantes, que em contexto nacional não se colocaria.

Relativamente à vacinação extra PNV, 62.4% tinham indicação para que lhe fosse administrada 
uma ou mais vacinas, de acordo com as recomendações nacionais ou até do Regulamento 
Sanitário Internacional. Nestes contextos salienta-se o papel do enfermeiro na educação para a 
saúde sobre todo o processo de adesão à vacinação. Que vacinas? Quando fazer? Que esquemas 
são recomendados (normais ou acelerados)? Quando e onde? Quais os efeitos secundários ou 
reações adversas esperadas? Como atuar?

As vacinas extra PNV mais recomendadas foram a vacina que protege da Febre Amarela (VFA) 
(71,8%) seguida da vacina que protege da Febre Tifoide (VFT) (68,4%) e da vacina que protege 
da Hepatite A (VHA) (62.4%). A adesão às recomendações foi total.

Relativamente ao PNV português, apenas 22.2% os trabalhadores tinham indicação para a 
administração de vacinas, sendo que a maioria se tratava de reforços da vacina que protege do 
Tétano (Td), ou da vacina que protege do Sarampo (VASPR). Esporadicamente um reforço da 
vacina que protege da Poliomielite (VIP).
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4. Conclusões

A educação para a saúde sobre medidas de proteção físicas e comportamentais relacionadas com 
a picada dos vetores, água e alimentos, etc…, são também da máxima importância, já que, não 
só permite reduzir o risco de infeção, como também a subsequente transmissão de organismos, 
com implicações importantes para a saúde dos viajantes e das populações, para as quais eles 
regressam (Warne, et al., 2014). No mesmo autor, com dados recolhidos do EuroTravNet Network, 
demonstraram que a carga de doenças infeciosas em viajantes regressados, potencialmente 
evitáveis, caso tivessem tido uma consulta pré-viagem, é significativa. Como exemplo deixamos 
alguns números relativos a 2011 que podem ser consultados no referido estudo. No regresso, por 
exemplo, de viagens da Europa Ocidental, 35% dos viajantes apresentaram episódio de diarreia 
aguda; 18% problemas dermatológicos; 16% outras infeções relacionadas com a viagem; 11% 
problemas respiratórios; 10% doença febril sistémica; 6% outros problemas gastrointestinais que 
não diarreia e 4% diarreia crónica ou problemas génito-urinários.

Seria importante futuramente, numa consulta de regresso pós viagem, perceber e avaliar quais 
as dificuldades sentidas pelos nossos trabalhadores, bem assim registar quais os distúrbios que 
ocorreram durante a mesma. 
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PROGRAMAS DE PREVENÇÃO DAS LESÕES MÚSCULO-ESQUELÉTICAS 
PARA A PROMOÇÃO DE UM TRABALHO DECENTE PARA TODOS
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Resumo: Objetivo: Mapear as intervenções preventivas de lesões músculo-esqueléticas 
relacionadas com o trabalho (LMERT) em profissionais de enfermagem. Métodos: Scoping review 
segundo Arksey e O’Malley (2005).  As bases de dados eletrónicas MEDLINE (via PubMed) e 
CINAHL via EBSCO foram pesquisadas para recolha de publicações entre 2010 e 2019.  Os termos 
de pesquisa focaram-se nos principais tópicos relacionados com a prevenção das lesões músculo-
esqueléticas de acordo com terminologia usada pela EU-OSHA. Resultados: Foram identificados 
cinco artigos. A maioria teve como participantes profissionais de saúde do sexo feminino, com 
média de idades entre os 38 e os 41 anos, a exercer funções em diferentes tipos de instituições 
de saúde. Os programas de prevenção das LMERT identificados, revelaram, independentemente 
das suas componentes, profissionais envolvidos, duração e forma de avaliação, eficácia na 
saúde dos profissionais de saúde, na produtividade da instituição e no conforto e segurança dos 
doentes. Discussão: Os resultados confirmam o preconizado na campanha «Locais de Trabalho 
Seguros e Saudáveis» da EU-OSHA (2019), centrada na prevenção de LMERT. Conclusões: Nos 
profissionais de saúde as estratégias de prevenção das LMERT são fundamentais, tendo-se 
verificado que alguns dos programas de prevenção bem-sucedidos exigiram uma cultura de 
segurança baseada no apoio à gestão e participação dos trabalhadores.

Palavras chave: Lesões ocupacionais; Profissionais de enfermagem; Promoção de saúde.

1. Introdução

O conceito de trabalho decente foi formalizado em 1999 pela Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), traduzindo a missão desta organização em promover oportunidades para que 
homens e mulheres tivessem um trabalho produtivo e de qualidade, em condições de liberdade, 
equidade, segurança e dignidade humanas, condição fundamental para superar a pobreza, 
reduzir as desigualdades sociais e garantir a governabilidade democrática e o desenvolvimento 
sustentável. Atualmente é um conceito central para alcançar os objetivos de desenvolvimento 
sustentável (ODS) definidos pelas Nações Unidas, especialmente o ODS 8 “Trabalho digno e 
crescimento económico” (OIT Brasília, 2020).

Neste âmbito, a  European Agency for Safety & Health at Work (EU-OSHA, 2019) lançou a 
campanha «Locais de Trabalho Seguros e Saudáveis 2020-2022», centrada nas lesões músculo-
esqueléticas, cujo objetivo consiste em promover e apoiar a prevenção das lesões músculo-
esqueléticas, bem como a gestão destas lesões crónicas relacionadas com o trabalho no próprio 
local de trabalho. 

As lesões músculo-esqueléticas incluem mais de 150 diagnósticos do sistema locomotor, pois 
afetam músculos, ossos, articulações e tecidos associados, tais como,  tendões e ligamentos. 
Incluem traumatismos agudos e de curta duração, como fraturas e distensões e doenças 
crónicas que causam dor e incapacidade permanente (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, 2018). Segundo 

mailto:mabreu@esenf.pt
mailto:elisabete@esenf.pt
http://webmail.esenf.pt/webmail/src/compose.php?send_to=cqueiros%40fpce.up.pt
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods8/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods8/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods8/
https://osha.europa.eu/pt/
https://osha.europa.eu/pt/healthy-workplaces-campaigns/future-campaigns
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a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2019) afetam trabalhadores de todas as idades e em 
todas as regiões do mundo, e embora a prevalência destas lesões aumente com a idade, os 
jovens trabalhadores também as podem apresentar, geralmente em idade de ingressar no 
mundo do trabalho. Em 2017, foram a principal causa de incapacidade em quatro das seis 
regiões da OMS, e na região do Mediterrâneo Oriental foram a segunda, enquanto na região 
Africana foram a terceira (OMS, 2019). A EU-OSHA (2019) acrescenta ainda que estas lesões 
custam bilhões de euros aos empregadores. 

A literatura indica que são os profissionais de saúde que apresentam um risco mais elevado 
para o desenvolvimento de distúrbios e lesões músculo-esqueléticas (Marshall et al., 2018; Suni 
et al., 2018), constituindo a as lesões na região dorsal as mais frequentes, devido ao levante, 
transferência e posicionamento dos doentes, o que para o profissional é debilitante e pode 
até ditar  o fim da carreira profissional (Olinski & Norton, 2017). A OMS (2019) aponta ainda 
como fator de risco para as lesões músculo-esqueléticas a baixa prática de atividade física, a 
obesidade, o tabagismo e a má nutrição. Existem ainda evidências crescentes relacionando 
estas lesões a fatores de risco psicossociais (especialmente quando combinados com riscos 
físicos), incluindo exigências de trabalho elevadas ou baixa autonomia e baixa satisfação no 
trabalho (UE-OSHA, 2019).

Assim, têm sido implementadas várias estratégias de prevenção para reduzir os riscos de LMERT 
nos profissionais de saúde. Este estudo pretende mapear as intervenções preventivas de LMERT 
em profissionais de enfermagem.

2. Metodologia

Dada a incerteza sobre a natureza e a extensão da literatura sobre o tema, realizamos uma 
scooping review, pois Peters e colegas (2015) identificaram três razões para realizar este tipo de 
revisão: (a) mapear as evidências existentes subjacentes a uma área de pesquisa; (b) constituir 
um exercício preliminar que justifique e informe a realização de uma revisão sistemática da 
literatura; e (c) identificar lacunas na evidência existente. Ora, a razão “mapear as evidências 
existentes subjacentes a uma área de pesquisa“ coincidiu com o objetivo deste estudo. Peters e 
colegas (2015) referem ainda que uma das particularidades desta metodologia é que esta não 
visa analisar a qualidade metodológica dos estudos incluídos, dado que o seu objetivo não é 
encontrar a melhor evidência científica, mas sim, mapear a evidência científica existente. 

2.1.  Processo de scooping review

Nesta revisão foi seguido o processo proposto por Arksey e O’Malley (2005): identificar as 
questões de investigação; identificar os estudos relevantes; seleção dos estudos; extração dos 
dados; e resumo dos resultados.

Com esta revisão pretendemos dar resposta às seguintes questões: (i) Quais as características 
dos profissionais nos quais foram implementados programas de prevenção das lesões músculo-
esqueléticas relacionadas com o trabalho (LMERT)? (ii) Quais as características dos programas 
de prevenção das LMERT? (iii) Como foram avaliados os resultados dos programas? e (iv) Qual a 
eficácia dos programas de prevenção das LMERT?

Para identificar os estudos relevantes foram definidos como critérios de inclusão: artigos 
publicados em língua portuguesa e inglesa, entre janeiro de 2010 e janeiro de 2020, sobre 
programas de prevenção de lesões músculo-esqueléticas, com avaliação e dirigidos a profissionais 
de enfermagem. Como exclusão foram definidos critérios: outras línguas, publicações anteriores a 
2010, não focarem a enfermagem e serem estudos de revisão. As bases de dados pesquisadas foram 
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a MEDLINE (via PubMed) e a CINAHL (via EBSCO), com recolha de dados realizada entre dezembro 
de 2019 e fevereiro de 2020. Analisaram-se ainda as referências bibliográficas de todos os artigos 
identificados para identificar estudos adicionais. Recorreu-se à EU-OSHA para operacionalizar a 
pesquisa em termos da “estratégia de prevenção das lesões músculo-esqueléticas”, tendo daqui 
resultado descritores focados nos principais tópicos relacionados com a prevenção das lesões 
músculo-esqueléticas, nomeadamente “lesões músculo-esqueléticas”, “prevenção”, “prevenção 
primária “, “programa” e “intervenções”. Os métodos de filtragem incluíram o período (últimos 10 
anos), a língua (português e inglês) e o uso do termo booleano “AND” para restringir os resultados. 

O processo de seleção dos estudos decorreu em duas etapas: primeiro, os títulos foram 
analisados   por um único pesquisador para determinar a elegibilidade com base nos critérios de 
inclusão e exclusão definidos; seguidamente foram efetuadas duas revisões independentes dos 
títulos e resumos usando os critérios definidos. Quando surgiram divergências foi consultado 
um terceiro revisor para se chegar a consenso. 

Para cada estudo incluído foi extraído um conjunto de informações sobre a população 
alvo, programa e resultados, organizando a informação da seguinte forma:  Autor (es), ano 
de publicação, país, número de participantes, sexo, média de idade, foco da intervenção, 
intervenção e grupo comparativo (se houver), duração do programa e resultados importantes. 
O objetivo da scoping review foi agregar os resultados e apresentar uma visão geral do tema 
em estudo. Além disso, pretendeu-se identificar lacunas na pesquisa e determinar onde é 
necessária uma análise mais aprofundada. 

3. Resultados

Na pesquisa foram encontrados 78 artigos, tendo sido possível aceder a 70. Destes, 55 foram 
removidos pelo título e resumo e 10 por se tratarem apenas de programas de prevenção 
secundária e terciária, tendo  sido selecionados apenas cinco estudos, cuja análise se apresenta 
seguidamente.

Caracterização dos estudos e da população 

Como se pode observar (Quadro 1), os programas de prevenção das lesões músculo-esqueléticas 
foram desenvolvidos entre 2012 e 2019, na Bélgica, Espanha, Estados Unidos e Israel. A maioria 
teve como participantes profissionais de saúde do sexo feminino (enfermeiras e auxiliares de 
enfermagem), com uma média de idades entre os 37,7 e os 40,9 anos, a exercer funções em 
hospitais (Garg et al., 2012; Olinski et al., 2017; Roussel et al., 2015; Solar-Font et al., 2019), 
unidades de cuidados de longa duração (Garg et al., 2012; Solar-Font et al., 2019), centro 
médico (Alperovitch-Najenson et al., 2019) e centros de saúde (Solar-Font et al., 2019).

Quadro 1. Descrição dos estudos em função do país e amostra de participantes

Estudo (Primeiro 
Autor, Ano) País Número de 

participantes 
Percentagem por sexo Média de 

idade em anosMasculino Feminino
Garg et al. (2012) Estados Unidos - - - -

Roussel et al. (2015) Bélgica 69 17,4 82,6 40,9

Olinski et al. (2017) Estados Unidos - - - -

Alperovitch-Najenson et 
al. (2019)

Israel 41 - 100 37, 7

Solar-Font et al. (2019) Espanha 257 11,7 84,1 40
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Caraterísticas dos programas

No Quadro 2 podem-se observar as caraterísticas dos programas de prevenção das lesões 
músculo-esqueléticas de acordo com o foco da intervenção, a intervenção, grupo de 
comparação, duração do programa, follow-up e os seus resultados. 

Quadro 2. Caraterísticas dos programas de prevenção das lesões músculo-esqueléticas

Estudo 
(Primeiro 
Autor, Ano)

Foco da 
intervenção Intervenção Grupo 

comparativo Duração Follow-
up

Resultados 
com melhoria 

em

Resultados 
com 

diminuição em

Garg et al. 
(2012)

Avaliação,  
seleção 
e uso de 
equipamento 
para 
movimentação 
e transferência 
de doentes

Implementação 
de dispositivos 
de manipulação 
de pacientes, 
juntamente com 
um programa 
abrangente de 
ergonomia

não 3-6 meses 36 a 60 
meses

Conforto e 
segurança 
dos doentes 
durante a 
movimentação

Lesões 
músculo-

esqueléticas

Desconforto 
nas costas e 
ombros

Absentismo

Roussel et 
al. (2015)

Avaliação da 
eficácia de 
um programa 
multidisciplinar  
de prevenção 
de lesões

músculo-
esqueléticas

Programa 
multidisciplinar e 
multicomponente: 
1) intervenção 
nível de política no 
hospital, 2) saúde 
geral (exercício 
e nutrição), 3) 
ergonomia e 
4) intervenção 
psicológica

sim 12 
semanas

(10 
sessões de 
grupo e 5 
individuais 
de 1hora?)

6 meses Coping passivo -

Olinski et al. 
(2017)

Movimentação 
segura dos 
pacientes

Programa 
multidisciplinar e 
multicomponente:

Educação e treino:

1) Política clinica

2) Avaliação de 
equipamentos

3) Uso de 
equipamento

4) Documentação

5) Investigação 
danos aos doentes

6) Marketing

não 1 ano 1 ano Diminuição 
dos danos 
provocados 
aos doentes

Absentismo

Nº de dias 
de trabalho 
restrito

Compensação 
custos pelos 
trabalhadores

Alperovitch-
Najenson et 
al. (2019)

Efeito do 
uso de folha 
deslizante

lesões 
músculo-
esqueléticas

Uso de folha 
deslizante

- 3 a 6 
meses

Satisfação

com o  
trabalho

Dor no 
pescoço, 
braços, ombros 
e mãos

Solar-Font 
et al. (2019)

Avaliação 
de uma 
intervenção 
multifacetada 
para prevenção 
e gestão 
de lesões 
músculo-
esqueléticas

Programa 
multidisciplinar e 
multicomponente:

1) Ergonomia

2) Estilo de vida 
saudável

3) Gestão de caso

sim 1 ano 6 a 12 
meses

- Dor no 
pescoço, 
ombros e 
costas
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Foco da intervenção

Os programas de Garg e colegas (2012), Olinski e colegas (2017), Alperovitch-Najenson e 
colegas (2019) e Solar-Font e colegas (2019) tiveram como foco a prevenção primária das lesões 
músculo-esqueléticas resultantes da mobilização e transferência de doentes. O programa de 
Solar-Font e colegas (2019) distingue-se pela sua visão integrada, tendo como foco a prevenção 
primária, secundária e terciaria das lesões músculo-esqueléticas.

Intervenção

Todos os programas de prevenção incluíram várias componentes, exceto o de Alperovitch-Najenson 
e colegas (2019), no qual apenas utilizaram um dispositivo para facilitar o posicionamento 
dos doentes acamados (folha deslizante cilíndrica, de nylon sintético). Três programas foram 
desenvolvidos por equipas multidisciplinares constituídas por ergonomistas, psicoterapeutas e 
fisioterapeutas (Olinski et al. 2017; Roussel et al., 2015). Os programa sde Garg e colegas (2012) e 
o de Solar-Font e colegas (2019) foram designados programas de ergonomia participativos, pois os 
trabalhadores estiveram ativamente envolvidos, incluindo os gestores das instituições.

Grupo de comparação

Dos cinco programas incluídos neste estudo apenas dois tiveram um grupo de controle (Roussel  
et al., 2015; Solar-Font et al., 2019).

Duração do programa

Os programas tiveram uma duração compreendida entre os 3 meses (Roussel  et al., 2015) e os 
12 meses (Olinski et al. 2017; Solar-Font et al., 2019), destacando-se contudo o programa de 
Olinski e colegas (2017) pela sua sustentabilidade, pois vem sendo implementado há 8 anos. 

Follow-up 

Relativamente ao follow-up, também se regista uma grande variabilidade entre os programas, 
nomeadamente entre três meses (Alperovitch-Najenson et al., 2019) e cinco anos (Garg et al., 
2012). Neste último estudo realça-se o facto do follow–up ter sido realizado em momentos 
diferentes nas instituições participantes.

Avaliação dos resultados e Resultados

Garg e colegas (2012) avaliaram os resultados da sua intervenção de diferentes formas nas sete 
instituições de longa duração participantes. Nas instituições um a quatro foram avaliados os 
tempos de transferência, o nível de conforto e segurança percebidos pelos doentes, e aplicada a 
escala de Borg CR-10 aos profissionais de enfermagem. Nas instituições cinco a sete utilizaram-se 
os registos existentes relativamente aos danos provocados nos doentes, dias de trabalho perdidos, 
dias com trabalho modificado e compensação monetária associadas aos danos provocados pela 
mobilização dos doentes. Segundo estes autores esta intervenção teve muito sucesso a nível 
da redução do número de danos, dias de trabalho perdidos, dias com trabalho modificado e 
compensação monetária associadas aos danos provocados pela mobilização dos doentes.

Roussel e colegas (2015) utilizaram um questionário para avaliar a incidência de dor lombar, taxa 
de absentismo no trabalho, saúde geral, atividade física, satisfação no trabalho e estratégias de 
enfrentamento. Concluíram que após o programa de prevenção multidisciplinar que decorreu 
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durante 12 semanas não se observaram diferenças significativas nas variáveis estudadas, em 
ambos os grupos. No entanto, o coping passivo (isolamento dos outros) diminuiu em ambos os 
grupos durante o período de acompanhamento.

Olinski e colegas (2017) referem que o programa excedeu os objetivos, destacando a sua 
sustentabilidade, pois vem sendo implementado há 8 anos. Através de um focus group 
verificaram que o programa melhorou a segurança dos doentes e dos profissionais de saúde.

Já Alperovitch-Najenson e colegas (2019) utilizaram um questionário constituído por oito partes 
(caraterização demográfica, Neck Disability Index, Quick Disability of the Arms, Shoulder and 
Hand Questionnaire, Modified Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire, BackAche 
Disability Index workload, burnout, and job satisfaction). Após 3 e 6 meses de uso de folhas 
deslizantes, a dor e incapacidade no pescoço, braços, ombros, mãos, região lombar diminuíram 
e aumentou a satisfação no trabalho.

Finalmente, Soler-Font e colegas (2019) após a aplicação dos Standardized Nordic Questionnaire, 
Work Role Functioning Questionnaire e a avaliação da ausência por doença verificaram, ao fim 
de 12 meses, que o grupo de intervenção mostrou uma diminuição estatisticamente significativa 
do risco de dor no pescoço, ombros e nas costas, em comparação com o grupo de controle. 
Também observaram redução da dor lombar, embora não estatisticamente significativa. Não 
se verificaram diferenças em relação ao funcionamento do trabalho, à incidência e duração da 
ausência por doença.

4. Discussão

Este estudo pretendeu identificar os programas de prevenção primária de LMERT em 
profissionais de enfermagem, tendo-se verificado, pelo número de artigos encontrados, que 
estes programas são pouco explorados na literatura. No entanto, os profissionais de enfermagem 
continuam a sofrer lesões músculo-esqueléticas, apesar dos esforços crescentes na mobilização 
segura dos doentes e da cultura organizacional de segurança para proteger os profissionais de 
saúde (Schoenfisch et al., 2019).

Relativamente às as características da população que participou nos programas, a maioria 
era do sexo feminino. Embora, os homens relatem mais LME do que as mulheres, quando se 
examina a exposição a riscos específicos de LME, nomeadamente movimentos repetitivos, 
mulheres e homens apresentam os mesmos riscos de exposição (Crawford &Davis, 2020). Os 
participantes tinham uma média de idades entre os 38 e os 41anos, ou seja, são considerados 
jovens, segundo Crawford e Davis (2020). Ora, sabe-se que as lesões músculo-esqueléticas 
afetam os indivíduos de todas as idades e que a sua prevalência aumenta com a idade (OMS, 
2019), pelo que o investimento em medidas de prevenção é especialmente gratificante, pois 
mostram-se eficazes. Além disso, nos países e setores onde as medidas preventivas estão em 
vigor, os trabalhadores são menos propensos a relatar queixas de lesões (OMS, 2019), o que 
levou a que um dos critérios de inclusão neste estudo fosse “programas de prevenção primária”.  
No entanto, o programa de Solar-Font e colegas (2019) teve ainda como foco a prevenção 
secundária e terciaria destas lesões, tal como é defendido na campanha «Locais de Trabalho 
Seguros e Saudáveis 2020-2022»(UE-OSHA, 2019). Note-se que a OMS (2019) também defende 
que a abordagem das lesões deve incluir a monitorização da saúde, a promoção, a reabilitação e 
a reintegração dos trabalhadores que já têm lesões.

Relativamente à intervenção, em quatro dos cinco estudos selecionados esta foi constituída 
por várias componentes, o que reforça a perspetiva da EU-OSHA (2019), segundo a qual, 
geralmente, não há uma única causa para as lesões músculo-esqueléticas. Vários fatores 
de risco (físicos, organizacionais, psicossociais, baixa prática de atividade física, obesidade, 

https://osha.europa.eu/pt/healthy-workplaces-campaigns/future-campaigns
https://osha.europa.eu/pt/healthy-workplaces-campaigns/future-campaigns
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tabagismo e má nutrição) muitas vezes funcionam em combinação (OMS, 2019; EU-OSHA, 
2019). Quatro dos programas também foram dinamizados por equipas multidisciplinares 
constituídas por ergonomistas, psicoterapeutas, fisioterapeutas e dietistas. Os programas de 
Garg e colegas (2012) e de Solar-Font e colegas. (2019) envolveram os trabalhadores (gestores, 
enfermeiros, assistentes operacionais, dietistas e trabalhadores do serviço de manutenção) 
além do ergonomista. Segundo a EU-OSHA (s.d.) os trabalhadores podem identificar e fornecer 
informações importantes sobre os perigos existentes nos seus locais de trabalho; ajudar no 
processo ergonómico, expressando as suas preocupações e sugestões para reduzir a exposição 
a fatores de risco e avaliando as alterações realizadas após a avaliação ergonómica.

O principal objetivo da implementação de um programa de prevenção de lesões músculo- 
-esqueléticas é melhorar a saúde dos trabalhadores, sendo a avaliação e o acompanhamento 
centrais para a melhoria contínua e o sucesso a longo prazo (EU-OSHA, 2013), recomendando-
-se que o processo de prevenção destas lesões seja regularmente avaliado para determinar se 
os seus objetivos estão a ser cumpridos. Independentemente da duração do programa, todos 
foram sujeitos a acompanhamento e a avaliação, e, embora diferindo nos diferentes programas, 
revelaram a sua eficácia, nomeadamente, na saúde dos profissionais de saúde, na produtividade 
da instituição e no conforto e segurança dos doentes. Para Nobel e Sherman (2018) a eficácia dos 
programas de prevenção é uma função direta da vontade dos colaboradores em se envolverem, 
que pode ser fomentada pela confiança dos colaboradores, perceção da necessidade e da 
utilidade, recursos do programa, facilidade de acesso e facilidade de utilização.

5. Conclusão

Na Europa, as LME continuam a ser um dos tipos mais prevalentes de problemas de 
saúde relacionados com o trabalho. Os profissionais de saúde, um dos maiores grupos de 
trabalhadores da Europa, apresentam risco potencial destas lesões. Neste âmbito, a EU-OSHA  
lançou a campanha  «Locais de Trabalho Seguros e Saudáveis»  centrada na prevenção de LME 
relacionadas com o trabalho. 

Assim, nos profissionais de saúde as estratégias de prevenção das LMERT são fundamentais 
e os programas de prevenção das lesões músculo-esqueléticas identificados, revelaram, 
independentemente das suas componentes, dos profissionais envolvidos, da duração e da forma de 
avaliação, eficácia na saúde dos profissionais de saúde, na produtividade da instituição e no conforto 
e segurança dos doentes. Contudo, alguns dos programas de prevenção bem-sucedidos também 
exigiram uma cultura de segurança baseada no apoio à gestão e participação dos trabalhadores. 
Por fim, além da prevenção das LEMRT a reabilitação e a reintegração dos trabalhadores que já 
sofrem destas lesões também devem ser considerados na gestão das mesmas.
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Resumo: A felicidade no trabalho engloba experiências individuais e organizacionais do 
trabalhador, sendo constituída por dimensões como engagement, compromisso afetivo 
organizacional e satisfação com o trabalho. O objetivo deste estudo foi conhecer os níveis e 
fatores potenciadores de felicidade no trabalho dos enfermeiros. Desta forma, realizou-se uma 
revisão integrativa da literatura, entre fevereiro e março de 2020, nos agregadores de conteúdo 
EBSCO e B-on e nas bases de dados Scopus e Web of Science. A expressão boleana utilizada 
foi (“Happiness at work”) AND (Nurs*) e foram selecionados artigos em português, espanhol e 
inglês, publicados entre 2005 e 2020. Os níveis de felicidade no trabalho dos enfermeiros são 
moderados e os fatores potenciadores da mesma relacionaram-se com uma boa saúde mental, 
uma boa qualidade de vida no trabalho, boas relações sociais, trabalhar em serviços como 
psiquiatria e cirúrgia, ter horário fixo e contrato sem termo. A avaliação regular dos níveis de 
felicidade no trabalho dos enfermeiros é importante. Apenas assim, administradores e chefias 
saberão avaliar as políticas de trabalho existentes, delinear programas e disponibilizar os 
recursos e serviços de apoio necessários para a existência de um ambiente de trabalho feliz e 
saudável.

Palavras-chave: felicidade no trabalho; enfermagem; revisão integrativa.

1. Introdução

O mundo do trabalho tem sofrido várias alterações a nível socioeconómico, comportamental, 
cultural e psicossocial ao longo das últimas décadas (Borges, 2020).

O envelhecimento da população ativa, a crise económica, o aumento da precariedade, da 
intensidade de trabalho e da digitalização, aliados à preocupação pelo desenvolvimento 
sustentável das organizações e à aplicação de novos modelos organizacionais, representam, 
simultaneamente, novos riscos laborais e novas oportunidades face à saúde e segurança dos 
trabalhadores. Desta forma, as organizações deverão demonstrar flexibilidade, adaptando-se 
aos novos contextos laborais (Borges, 2020; Organização Internacional do Trabalho (OIT), 2019).

Em paralelo, novos paradigmas, teorias e práticas de trabalho têm surgido ao longo das décadas, 
derivados de várias áreas do saber, como da psicologia, ciências comportamentais, neurologia 
e antropologia. Empresas e organizações devem basear o seu processo de adaptação nestas 
novas teorias, englobando todos os intervenientes, numa abordagem sistémica. Apenas assim, 
será possível ultrapassar com sucesso os desafios laborais atuais (OIT, 2019).

A felicidade e o conceito de bem-estar geral subjetivo tornaram-se temas de significativo 
interesse nos últimos dez anos por parte dos investigadores, sendo dois dos tópicos principais 
da psicologia positiva (Rodríguez-Muñoz & Sanz-Vergel, 2013).

A felicidade no trabalho pode ser tomada como um conceito guarda-chuva, que abrange várias 
dimensões individuais e organizacionais da vida laboral, como a satisfação com o trabalho, o 
compromisso organizacional, envolvimento no trabalho, engagement, vigor, crescimento, fluxo, 
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motivação intrínseca e afetividade no trabalho. Este vai para além de todos esses conceitos, 
focando-se na experiência individual de cada trabalhador, influenciada pela dinâmica laboral 
(Fisher, 2010; Singh & Aggarwal, 2018).

Desta forma, segundo Fisher (2010), felicidade no trabalho pode ser definida como um 
conceito que engloba fatores individuais, como emoções e humores (aspetos mais transitórios), 
disposições e atitudes (aspetos mais estáveis) e fatores organizacionais. Engloba os conceitos de 
engagement (envolvimento afetivo e cognitivo e gosto pelo trabalho), satisfação com o trabalho 
(juízos sobre as caraterísticas do trabalho, ambiente, colegas e condições) e compromisso 
organizacional afetivo (sentimento de pertença, ligação emocional e identificação pessoal com 
os valores da empresa).

De forma geral, a maioria das definições disponíveis na literatura englobam aspetos negativos e 
positivos da vida laboral, sendo que as experiências positivas deverão ocorrer em maior número 
do que as negativas (Pryce-Jones, 2010; Saenghiran, 2013; Singh & Aggarwal, 2018).

San (2015), na análise conceptual que faz sobre a felicidade no contexto da enfermagem, refere 
que se torna importante esta avaliação formal nas organizações, pois todo o caminho que 
o enfermeiro percorre em busca da mesma envolve, em primeiro lugar, cuidar dos outros e 
das suas necessidades. Este facto poderá conduzir a situações stressantes e emocionalmente 
desgastantes, sendo por isso importante que gestores e organizações conheçam e atuem neste 
âmbito.

Esse facto, aliado às características dos ambientes laborais nos quais atuam os enfermeiros 
diariamente, como a falta de recursos físicos e humanos, remuneração injusta, ambiguidade 
de papéis, sobrecarga de trabalho e inúmeros conflitos entre trabalho/vida pessoal, irão 
condicionar a produtividade, desempenho e a própria felicidade no trabalho destes profissionais 
(Borges, 2020), sendo que todos estes fatores refletir-se-ão igualmente na qualidade dos 
cuidados prestados (San, 2015).

Ainda de acordo com San (2015), de forma a termos enfermeiros felizes no trabalho, que 
proporcionem cuidados de qualidade, torna-se importante que gestores e organizações auxiliem 
estes profissionais a descobrir o que lhes traz energia, motivação e felicidade no trabalho, 
realizando previamente uma avaliação devidamente estruturada.

2. Objetivos

Conhecer os níveis e fatores potenciadores de felicidade no trabalho dos enfermeiros.

3. Metodologia

Realizou-se uma revisão integrativa da literatura (RIL), permitindo, assim, a apresentação de 
uma síntese de vários estudos diferentes, sobre um tema específico, tendo sido respeitadas seis 
etapas: 1. Seleção do tema e da questão de pesquisa; 2. Estabelecimento de critérios de inclusão 
e exclusão; 3. Categorização/Análise dos estudos; 4. Avaliação dos estudos incluídos na RIL; 5. 
Interpretação dos dados; e 6. Apresentação da síntese dos resultados (Mendes et al., 2008).

Depois de delimitado o tema da RIL, foi formulada a seguinte questão de pesquisa “Quais os 
níveis e os fatores potenciadores de felicidade no trabalho dos enfermeiros?”. A revisão foi 
realizada entre fevereiro e março de 2020, tendo sido selecionados os agregadores de conteúdo 
EBSCO (com as bases de dados CINALH Complete, CINALH Plus with full text, MedicLatina, 
Medline with full text e Psychology and Behavioural Sciences Collection selecionadas), 



ICOHN20

23

B-on e as bases de dados Scopus e Web of Science. Os critérios de inclusão foram estudos 
que abordassem a felicidade no trabalho ou a felicidade geral em enfermeiros e artigos em 
português, espanhol e inglês, publicados entre 2005 e 2020. Os critérios de exclusão englobaram 
estudos que abordassem temas como o bem-estar geral/subjetivo, a satisfação/qualidade de 
vida, o engagement e/ou a satisfação com o trabalho em enfermeiros e estudos realizados com 
estudantes de enfermagem. Após aplicados os critérios, identificaram-se, no total, 120 artigos. 
No entanto, foram incluídos apenas seis, sendo que 105 foram eliminados pela leitura do título 
e resumo e 9 artigos encontravam-se duplicados. O processo de pesquisa está representado na 
Figura 1.

Os 6 artigos selecionados foram alvo de análise crítica, estando esta apresentada no capítulo 
seguinte, assim como, a respetiva interpretação e síntese de resultados nos capítulos da 
discussão e conclusão, respetivamente.

Figura 1: Diagrama de pesquisa

4. Resultados

Dos seis artigos selecionados, quatro eram de cariz quantitativo (Duche-Pérez & Galdos, 
2019; Gurdogan & Uslusoy, 2019; Kawalya et al., 2019; Khosrojerdi et al., 2018) e dois de 
cariz qualitativo (Buaklee et al., 2017; Einarsdóttir, 2012). As amostras variaram entre 800 e 9 
enfermeiros, tendo sido encontrados três estudos descritivos correlacionais transversais, um 
estudo comparativo, uma pesquisa narrativa e um estudo etnográfico. Na Tabela 1 encontra-se 
a análise dos artigos incluídos na RIL.

Em relação aos dados dos estudos quantitativos, de forma geral, foi possível aferir que os níveis 
de felicidade no trabalho dos enfermeiros são moderados (Gurdogan & Uslusoy, 2019; Kawalya 
et al., 2019 Khosrojerdi et al., 2018).

Os fatores potenciadores da felicidade no trabalho dos enfermeiros encontrados foram: 
possuir boa saúde mental, boa qualidade de vida no trabalho, boas relações sociais, ter horário 
fixo (realizar sempre manhãs ou noites), trabalhar há menos tempo no serviço atual, maior 
satisfação com o seu salário, maior satisfação com o desempenho médico, trabalhar em serviços 
como psiquiatria (Khosrojerdi et al., 2018) e cirurgia (Gurdogan & Uslusoy, 2019), ter contrato 
sem termo (Duche-Pérez & Galdos, 2019), experienciar fluxo no trabalho e possuir um capital 
psicológico mais elevado (Kawalya et al., 2019).

Quanto ao fator idade, Khosrojerdi et al. (2018) concluíram que enfermeiros mais velhos 
obtiveram níveis superiores de felicidade enquanto Kawalya et al. (2019) obtiveram dados 
contraditórios.
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Fatores que se correlacionaram negativamente com a felicidade foram as condições laborais e 
remuneratórias, políticas administrativas (Duche-Pérez & Galdos, 2019) e stresse elevado nos 
últimos seis meses (Khosrojerdi et al., 2018).

Foram englobados nesta RIL dois estudos qualitativos pelos contributos interessantes e 
complementares que apresentaram relativamente aos estudos quantitativos.

Desta forma, quanto ao contributo dos artigos qualitativos, a felicidade no trabalho para os 
enfermeiros está relacionada com o alcance de objetivos laborais (individuais e institucionais), 
com a produtividade e desempenho profissional, ajudar e ser significativo para utentes e 
famílias (Buaklee et al., 2017), obter resultados visíveis e positivos no seu trabalho, experienciar 
mais emoções positivas do que negativas (Einarsdóttir, 2012) e sentimentos de realização e 
orgulho profissional (Buaklee et al., 2017; Einarsdóttir, 2012).
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Tabela 1: Análise dos artigos selecionados na revisão integrativa da literatura

Autor País Desenho do Estudo Objetivo Metodologia Resultados

Khosrojerdi et 
al., 2018

Irão Estudo quantitativo 
descritivo correlacional 
transversal

Avaliar a 
felicidade e os 
seus preditores 
em enfermeiros 
em contexto 
hospitalar 
universitário

Método de amostragem por censos. Amostra de 
422 enfermeiros.

Instrumento de recolha de dados questionário:

- Caracterização sociodemográfica e profissional;

- Oxford Happiness Inventory (OHI)

- Minnesota Job Satisfaction Questionnaire 
(MJSQ)

Análise de dados SPSS versão 16.0.

Média dos valores da felicidade (OHI) foi de 123,4 ± 
18,4, num score possível de 29 a 174. Os preditores dos 
níveis mais altos de felicidade dos enfermeiros foram 
ter a qualidade de vida desejada, trabalhar em serviços 
de psiquiatria, com horário fixo (manhãs ou noites), 
menor tempo de trabalho no serviço atual, profissionais 
mais velhos, salário mais elevado, maior satisfação com 
o trabalho, maior satisfação com o salário, boa saúde 
mental e satisfação com a conduta e desempenho 
médico (F = 20,45; p = 0,0001).

Gurdogan & 
Uslusoy, 2019

Turquia Estudo quantitativo 
descritivo comparativo 
transversal

Investigar a 
relação entre 
qualidade de 
vida no trabalho 
e felicidade em 
enfermeiros 
em contexto 
hospitalar

Amostra 345 enfermeiros.

Instrumento de recolha de dados questionário:

- Caracterização sociodemográfica e 
socioprofissional;

- Quality of Nursing Work Life Scale (QNWL)

- Oxford Happiness Questionnaire (OHQ, 
reduzida)

Análise de dados SPSS versão 20.0.

Média da QNWL de 109,35 ± 17,99, numa escala de 
valor mínimo 35 e máximo 175. Enfermeiros gestores e 
enfermeiros que apenas trabalham de dia apresentaram 
scores mais elevados de qualidade de vida no trabalho. 
Média da OHQ foi de 23,08 ± 5,05, sendo que os valores 
se compreendem entre 5 e 35. Enfermeiros a trabalhar 
em serviços de cirurgia obtiveram níveis de felicidade 
mais elevados do que enfermeiros a trabalhar em 
serviços de medicina e cuidados intensivos. Existiu 
também uma correlação positiva entre a QNWL e da 
OHQ (r = 0,605, p = 0,001).

Duche-Pérez 
& Galdos, 
2019

Peru Estudo quantitativo 
descritivo 
correlacionaltransversal

Analisar a 
relação entre a 
satisfação com 
o trabalho e a 
felicidade em 
enfermeiros 
em contexto 
hospitalar

Método de amostragem probabilística 
estratificada. Amostra de 83 enfermeiras

Instrumento de recolha de dados questionário:

- Caracterização sociodemográfica;

- Caracterização socioprofissional;

- Labor Satisfaction Scale de Palma (LSSP);

- Happiness Scale de Alarcón (HSA).

Análise de dados SPSS versão 22.0.

Quanto à satisfação com o trabalho (LSSP), as 
enfermeiras em regime de substituição obtiveram 
pontuações mais elevadas. Quanto à felicidade (HSA), 
as enfermeiras em regime de substituição apresentam 
os valores mais baixos para quase todas as dimensões 
(≤ 35%). As enfermeiras com contrato sem termo 
foram as que obtiveram pontuações mais elevadas 
em comparação com os outros dois grupos quanto 
à felicidade as enfermeiras a contrato com termo 
apresentaram pontuações intermédias.
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Kawalya et 
al., 2019

Uganda Estudo quantitativo 
descritivo 
correlacionaltransversal

Estabelecer o 
papel mediador 
da experiência 
de fluxo na 
relação entre 
o capital 
psicológico e 
a felicidade no 
local de trabalho 
em enfermeiros 
a trabalhar 
em contexto 
hospitalar

Método de amostragem por seleção racional 
(intencional).

Amostra de 800 enfermeiros.

Instrumento de recolha de dados próprio.

A felicidade no local de trabalho foi 
operacionalizada em termos de significância/
atribuição de significado, engagement, satisfação 
com a vida e emoções positivas. Análise de dados 
SPSS.

A variável capital psicológico apresentou uma média 
de 2,87±0,814, enquanto a variável fluxo teve um valor 
médio de 2,21±0,626 e a felicidade no local de trabalho 
2,18±0,619 (sendo o score 1 o valor mínimo obtido 
e 5,28 o valor máximo (para a felicidade). Relações 
estatisticamente significativas positivas entre:  capital 
psicológico e experiência de fluxo (r=0,58; p<0,01); 
experiência de fluxo e felicidade no local de trabalho (r 
= 0,63; p<0,01); capital psicológico e felicidade no local 
de trabalho (r=0,53; p<0,01). Maior idade representou 
valores de felicidade no trabalho menores e existiu um 
efeito mediador significativo positivo da experiência de 
fluxo na relação entre o capital psicológico e a felicidade 
no trabalho.

Buaklee et al., 
2017

Tailândia Estudo qualitativo 
pesquisa narrativa

Explorar o 
significado de 
felicidade no 
trabalho de 
enfermeiras de 
prática avançada 
(APN)

Método de amostragem intencional e por redes.

Foram entrevistados nove APN. Instrumentos 
de recolha de dados, notas de reflexão diárias e 
entrevistas semi-estruturadas.

Análise dos dados seguiu a abordagem narrativa 
de Riessman.

Três grandes temas surgiram da recolha de dados: 1 - 
Falta de realização (conflitos de horários entre a sua vida 
profissional e pessoal); 2 - Esforço realizado para atingir 
felicidade no trabalho (derivado do não reconhecimento 
das suas competências como APN); 3 - Definição de 
felicidade no trabalho - relacionada com o alcance dos 
objetivos de trabalho (sentimento de realização e de 
orgulho), produtividade (criação de benefícios para o 
serviço e instituição) e desempenho profissional (sendo 
significativo para utentes e famílias).

Einarsdóttir, 
2012

Islândia Estudo qualitativo 
etnográfico

Compreender 
como os 
profissionais 
de saúde de 
unidades 
de cuidados 
intensivos 
neonatais 
lidam com 
experiências 
stressantes e 
como alcançam 
a felicidade

Amostra de 40 profissionais (enfermeiros, 
assistentes de enfermagem e médicos pediatras).

Métodos de recolha de dados, observação 
participante, entrevistas semi-estruturadas e 
notas de campo.

A análise dos dados seguiu a abordagem de 
Crang & Cook (2007).

Os quatro temas emergentes foram: 1 – O amor pelas 
crianças (trabalhar com crianças proporcionava muitas 
emoções positivas); 2 – Praticar o bem (sentir-se útil, 
ajudar os outros e obter resultados visíveis, rápidos 
e positivos do seu trabalho); 3 – Orgulho profissional 
(orgulho nas suas competências técnico-científicas e 
psicossociais e no sentimento comunitário do serviço); 
4 – Dilemas Éticos (casos de tratamento excessivo, 
questões de fim de vida). A razão major para a felicidade 
dos profissionais foi o facto das emoções e situações 
positivas acontecerem em maior quantidade e qualidade 
que as negativas.
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5. Discussão

Os níveis de felicidade no trabalho dos enfermeiros não foram elevados, estando situados entre 
pontuações baixas a moderadas. O panorama laboral atual dificultador destes profissionais, 
conjugado com a contribuição dos estudos qualitativos encontrados na revisão da literatura, 
explicam em parte os dados encontrados.

Por um lado, os enfermeiros incorrem no seu dia-a-dia a inúmeras dificuldades, quer estejam 
relacionadas com a falta de recursos humanos/materiais, com questões psicossociais ou com a 
própria organização laboral. Por outro lado, o forte sentimento de orgulho profissional e significado 
que advêm do cuidar do outro, faz com que os enfermeiros consigam superar, na maior parte das 
vezes, a insatisfação provocada por essas dificuldades. Daí existir um equilíbrio entre o bom e o 
menos bom da profissão, representado nas pontuações moderadas encontradas.

No estudo de Duche-Pérez e Galdos (2019), embora não tenha sido calculada a relação estabelecida 
entre a satisfação com o trabalho e a felicidade dos enfermeiros, os autores analisaram a relação 
entre as dimensões de cada variável. O facto de ter existido uma correlação positiva moderada 
entre a alegria de viver (dimensão da felicidade) e as dimensões relações sociais e desenvolvimento 
pessoal (dimensões da satisfação), corrobora o facto de que o trabalho em equipa e a vontade 
de atingir objetivos pessoais e profissionais mais ambiciosos, aumenta o sentido de felicidade 
dos enfermeiros. Este aspeto representa uma compensação dos aspetos negativos laborais 
(como a remuneração, as condições físicas, o tipo de contrato, as tarefas executadas e as relações 
hierárquicas), dando um sentido positivo ao trabalho destes profissionais.

Relativamente ao estudo de Kawalya et al. (2019), os autores afirmam que possuir um capital 
psicológico robusto, para além de ajudar a manter emoções positivas no trabalho, ajuda os 
enfermeiros a lidar com o mau ambiente laboral que se sente por vezes em ambiente hospitalar, 
através do impacto que este tem na experiência de fluxo. Por outras palavras, quando os enfermeiros 
se sentem parte das tarefas executadas no trabalho, sentem-se mais envolvidos na organização, 
através de um nível maior de concentração, mantendo o equilíbrio entre os desafios e as suas 
capacidades. Por sua vez, isto gerará também mais sentimentos positivos e alegria no trabalho.

Também no estudo de Einarsdóttir (2012), apesar das dificuldades e insatisfação sentidas 
e expressas pelos profissionais entrevistados, estes afirmavam que as emoções positivas 
superavam as negativas, focando a sua energia para os resultados positivos.

Outros estudos sobre a felicidade no trabalho dos enfermeiros corroboram os dados encontrados. 
Takeda et al. (2019), no estudo que realizaram com 143 enfermeiros a trabalhar em residências 
para idosos no Japão, concluíram que a maior parte dos enfermeiros se posicionou nos grupos de 
felicidade baixa ou moderada. Também Hwang (2019), no estudo que realizou com 226 enfermeiros 
a trabalhar em cuidados de longa duração, na Coreia do Sul, conclui que os níveis de felicidade 
foram moderados, sendo que os profissionais mais felizes foram aqueles que trabalhavam numa 
organização orientada por padrões hierárquicos bem definidos e que possuíam mais autonomia.

Assim, é necessário medir e refletir sobre a felicidade dos enfermeiros e examinar as políticas laborais 
existentes, de forma a orientá-las para a fomentação de um ambiente de trabalho saudável, mais 
humano e mais feliz (Duche-Pérez & Galdos, 2019). Tal como referem Buaklee et al. (2017), enfermeiros 
mais felizes prestarão melhores cuidados e apoiarão de forma mais rica os próprios colegas.

6. Conclusão

Embora tenha sido encontrado um número reduzido de estudos, os resultados apontam para a 
importância da investigação nesta temática, baseada em abordagens metodológicas e teóricas 
variadas.
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Apostar na qualidade e na promoção de ambientes de trabalhos saudáveis em enfermagem 
é imperativo. Apenas desta forma os níveis de qualidade de vida no trabalho e de felicidade 
podem aumentar, levando, consequentemente, a melhores cuidados de saúde prestados. A 
avaliação das condições do ambiente de trabalho e da felicidade dos enfermeiros por parte das 
instituições e dos enfermeiros gestores, deve ser regular, de forma a que seja possível examinar 
as políticas de trabalho existentes, delinear programas no âmbito da saúde ocupacional e 
disponibilizar os recursos e serviços de apoio necessários.
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Resumo: Introdução: O workaholism é definido como uma permanente, excessiva e incontrolável 
necessidade de trabalho que perturba a saúde, felicidade e relacionamentos (Oates, 1971). Nos 
enfermeiros, estudos associam-no a perturbações do sono, depressão, burnout e alterações 
no rendimento no trabalho (Ariapooran, 2019; Nonnis et al., 2018). Objetivos: Identificar a 
prevalência de workaholism e a sua variação em função de variáveis sociodemográficas e 
profissionais, numa amostra de enfermeiros da região centro de Portugal. Metodologia: Estudo 
quantitativo, exploratório, descritivo e transversal. Aplicamos um questionário para caraterização 
sociodemográfica/profissional e a Dutch Work Addiction Scale (DUWAS, Schaufeli et al., 2009a). 
Participaram no estudo preliminar, pelo método de amostragem de redes, 177 enfermeiros da 
região centro de Portugal. Resultados: Os valores médios encontrados de workaholism foram de 
2,3 (DP=0,48), na dimensão do trabalho compulsivo 2,0 (DP=0,54) e na do trabalho excessivo 2,6 
(DP=0,56). Os enfermeiros sem filhos, com maior nível de formação académica, perceção de stresse e 
sem atividades de lazer apresentaram médias superiores de workaholism. Conclusões: A prevalência 
e os valores médios de workaholism, com maior predomínio no trabalho excessivo identificados no 
presente estudo, devem ser alvo de atenção por parte dos profissionais e organizações, no sentido 
de serem implementadas estratégias que minimizem a sua ocorrência e inerentes consequências.

Palavras chave: Workaholism, Adição ao trabalho, Enfermagem 

1. Introdução

O workaholism é definido por Oates (1971) como uma permanente, excessiva e incontrolável 
necessidade de trabalho que perturba a saúde, felicidade e relacionamentos. Nos últimos anos tem-
se assistido a um interesse significativo na investigação desta temática (Atroszko et al., 2020; Balducci 
et al., 2020; Clark et al., 2020). Na literatura, podemos encontrar diferentes teorias e modelos sobre 
o workaholism, nomeadamente, o modelo afetocognitivo e comportamental de Ng et al. (2007), o do 
conflito de papel de Shaufeli et al. (2009 b) e o de personalidade e incentivos de Liang & Chu (2009).   

Atualmente, os desafios associados aos contextos de trabalho dos enfermeiros de que são exemplo: 
fadiga, sobrecarga de trabalho, elevados níveis de stresse e burnout, violência, interação trabalho-
família (Arnetz et al., 2019; Batalha et al. 2019; Cruz et al., 2019; Zurlo et al., 2019), podem ser 
identificados como fatores potenciadores de workaholism ou mesmo como consequência do mesmo. 

Sendo uma realidade vivenciada pelos enfermeiros, referem o workaholism como responsável por 
perturbações do sono, dificuldade em acordar de manhã, sonolência diurna, depressão (Ariapooran, 
2019), baixo rendimento no trabalho (Kubota et al., 2011), burnout e ineficácia profissional (Nonnis 
et al., 2018). 

Diferentes instrumentos permitem a sua identificação, sendo os mais frequentemente utilizados 
o Workaholism Battery (WorkBAT, Spence & Robbins, 1992); o Work Addiction Risk Test (WART, 
Robinson, 1999); a Dutch Work Addiction Scale (DUWAS, Schaufeli et al., 2009a) e a Bergen 
Work Addiction Scale (BWAS, Andreassen et al., 2012).
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O presente estudo pretende identificar a prevalência de workaholism e a sua variação em 
função de variáveis sociodemográficas e profissionais, numa amostra de enfermeiros da região 
centro de Portugal.

2. Metodologia

Estudo quantitativo, exploratório, descritivo e transversal, integrado no Projeto INT-SO: Dos 
contextos de trabalho à saúde ocupacional dos profissionais de enfermagem, um estudo 
comparativo entre Portugal, Brasil e Espanha. Participaram no estudo preliminar, pelo método 
de amostragem de redes, 177 enfermeiros da região centro de Portugal. Para a recolha de dados 
aplicou-se um questionário online para caracterização sociodemográfica/profissional e a Dutch 
Work Addiction Scale (DUWAS, Schaufeli et al., 2009a). A DWAS de 10 itens, avaliada numa escala 
de likert de 4 pontos (1-Nunca a 4-Todos os dias) é constituída por duas  dimensões: trabalho 
compulsivo e trabalho excessivo, em que scores iguais ou superiores ao percentil 75 na combinação 
das duas dimensões ou no score de adição ao trabalho, identificam trabalhadores workaholics 
(Schaufeli et al., 2009a). De ressalvar ainda, que segundo os mesmos autores o trabalho compulsivo 
está associado à componente comportamental e o trabalho excessivo à componente cognitiva.

Analisou-se a fidelidade da escala através do coeficiente Alpha de Cronbach sendo os valores 
encontrados (Tabela 1) considerados adequados (Field, 2009) e similares aos apresentados por 
Carlotto & Miralles (2010), Pimenta e Semedo (2014) e Schaufeli et al. (2009a).

O estudo contou com o apoio da Ordem dos Enfermeiros para a sua divulgação e obteve 
aprovação pela Comissão de Ética da Escola Superior de Enfermagem do Porto (1526/2019). Os 
participantes ao acederem ao questionário online concediam o consentimento informado. A 
colheita de dados decorreu entre outubro e dezembro de 2019.

A análise estatistica foi efetuada com recurso ao programa IBM SPSS versão 25, nomeadamente 
foram realizadas análises descritivas, correlação R Pearson, teste t-Student e teste U Mann-
Whitney, seguindo os pressupostos para a sua utilização.

3. Resultados

Dos resultados preliminares e no que se refere à caracterização sociodemográfica da amostra, 
dos participantes, 86% eram do sexo feminino, com uma média de idades de 39 anos (DP=9,6), 
67% casado ou em união de fato, 66% com filhos e 49% possuía Licenciatura em Enfermagem. 
Relativamente às variáveis profissionais, a média da experiência profissional foi de 16 anos 
(DP=9,8), 57% exercia em contexto hospitalar e em turno de trabalho rotativo, 44% era da área 
médico-cirúrgica, 90% tinha vínculo definitivo, 86% considerava o seu trabalho stressante e 55% 
realizava atividade de lazer para além do seu horário de trabalho.

Pela análise descritiva foram encontrados níveis médios de workaholism, trabalho compulsivo 
e trabalho excessivo, sendo a dimensão do trabalho excessivo a que apresentou média superior 
(Tabela 1).

Tabela 1: Alfa de Cronbach, mínimo, máximo, média e desvio padrão da escala DUWAS e dimensões

DUWAS e dimensões Alfa Cronbach Mínimo Máximo Média Desvio Padrão

Workaholism (1-4) 0,82 1,30 3,80 2,32 0,486

Trabalho Compulsivo 0,72 1,00 4,00 2,00 0,544

Trabalho Excessivo 0,77 1,40 4,00 2,64 0,567
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Considerando a análise comparativa em função de variáveis sociodemográficas e profissionais, 
foram encontrados resultados estatisticamente significativos apenas nas variáveis existência 
de filhos, formação académica, atividades de lazer e perceção de trabalho stressante (Tabela 
2). Os enfermeiros sem filhos, com maior nível de formação académica e sem atividades de 
lazer, apresentaram médias superiores de workaholism e suas dimensões. Já os enfermeiros 
que percecionam o seu trabalho stressante posicionam-se num nível superior de workaholism, 
trabalho compulsivo e trabalho excessivo (Tabela 2).  

Tabela 2: Análise comparativa da DUWAS, trabalho compulsivo e trabalho excessivo em função de variáveis 
sociodemográficas e profissionais

DUWAS e dimensões Variáveis Teste p

Sem filhos Com filhos t-Student p

Trabalho Compulsivo 2,12 1,94 -2,039 0,043*

Licenciatura
Especialização-

Mestrado-
Doutoramento

t-Student p

Workaholism (1-4) 2,25 2,40 -2,049 0,042*

Trabalho Excessivo 2,56 2,73 -2,066 0,040*

Sem atividades de 
Lazer

Com atividades de 
lazer t-Student p

Workaholism (1-4) 2,46 2,21 -3,513 0,001***

Trabalho Compulsivo 2,15 1,88 -3,402 0,001***

Sem trabalho 
stressante

Com trabalho 
stressante

U de Mann-
Whitney p

Workaholism (1-4) 49,27 93,57 831,000 0,000***

Trabalho Compulsivo 65,39 91,25 1185,500 0,024**

Trabalho Excessivo 43,44 94,42 700,500 0,000***

*p ≤ ,050 **p ≤ ,010 *** p ≤ ,001

4. Discussão

Dos resultados encontrados no presente estudo, verificaram-se níveis moderados de 
workaholism. Fenómeno já descrito em diferentes contextos prosissionais (Atroszko et al. 2020; 
Balducci et al., 2020; Clark et al., 2020), o workaholism tem sido, de igual modo identificado em 
estudos com enfermeiros (Andreassen et al., 2018; Ariopooran, 2019; Hermansyah & Riyadi, 
2019). Note-se que a dimensão do trabalho excessivo foi a que apresentou média mais elevada. 
Sendo a presente amostra constituída maioritariamente, por participantes do sexo feminino, 
em que a multiplicidade de papéis e a interação trabalho-família evidencia maior predomínio, 
associados à escassez de recursos humanos e à sobrecarga de trabalho física e mental, poderão 
ser estes fatores que sustentam este resultado (Balducci et al., 2020; Kowalczuk et al., 2020). 
Salientamos, contudo, os resultados de Nonis et al. (2018) que num estudo com enfermeiros 
italianos encontrou valores superiores de trabalho compulsivo.

Segundo a análise comparativa os enfermeiros sem filhos e sem atividades de lazer foram 
os que evidenciaram médias superiores de workaholism e trabalho compulsivo.  Tal como 
menciona Oates (1971) este fenómeno pode estar associado a uma necessidade incontrolável 
de trabalhar incessantemente, indo ao encontro de uma maior disponibilidade para tal, devido 
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ao facto de não terem filhos e nem atividades de lazer para além do horário de trabalho. No 
que se refere à formação académica, Kunecka & Hundert (2018) identificaram risco superior 
de workaholism em enfermeiros polacos com menor formação académica contrariamente 
ao presente estudo, em que os enfermeiros com maior nível formação apresentaram médias 
superiores de workaholism e trabalho excessivo.

A associação de workaholism ao stress referida nos estudos de Engelbrecht et al. (2019), 
Atroszko et al. (2020) e Lichtenstein et al. (2019) foi também identificada nos participantes deste 
estudo, que percecionam o seu trabalho stressante indo ao encontro da literatura consultada 
(Molino et al. 2016; Kwak et al., 2018).

5. Principais conclusões

Atendendo aos desafios e oportunidades com que os enfermeiros se deparam nos diferentes 
contextos de trabalho, os valores moderados de workaholism encontrados no presente estudo 
merecem ser alvo de reflexão por parte dos diferentes intervenientes das organizações. Também, 
um investimento no que diz respeito à integração de conteúdos associados à saúde no trabalho, 
no curriculum académico ao nível da licenciatura, poderá ser um contributo fundamental na 
preparação e sensibilização para áreas com reflexo significativo no bem-estar e segurança dos 
enfermeiros, mas também na qualidade dos cuidados prestados.
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Resumo: O impacto das Doenças Músculo-Esqueléticas Relacionadas com o Trabalho (DMERT) a 
nível da saúde dos trabalhadores, continua a ser uma “pandemia” de difícil controlo e prevenção, 
continuando a ser o problema de saúde ocupacional mais comum na União Europeia. Apesar dos 
esforços realizados e das mudanças nas últimas décadas, as taxas de prevalência e incidência 
continuam a ser elevadas nos diversos setores profissionais. Neste sentido, são necessárias 
novas iniciativas para garantir a saúde dos trabalhadores e manter uma vida ativa no trabalho. 
Pretende-se, assim, refletir sobre os contributos do exercício físico na prevenção e diminuição de 
queixas músculo-esqueléticas. O exercício físico em contexto laboral tem sido uma intervenção 
utilizada, mostrando evidência de eficácia. No entanto, esta parece ser limitada e necessita 
de ser clarificada em algumas dimensões, através de revisão para mapeamento de diferentes 
tipos de programas realizados em diversos contextos laborais. Neste contexto, os organismos 
internacionais começam a focar a sua atenção num novo paradigma, onde o exercício físico 
estará certamente presente, mas associado e integrado em medidas de controlo de fatores 
ergonómicos, organizacionais e psicossociais, com uma participação ativa nas decisões, dos 
diversos intervenientes do processo laboral. Os enfermeiros do trabalho devem contribuir 
ativamente com os seus conhecimentos e competências para o sucesso deste novo paradigma.

Palavras chave: doenças músculo-esqueléticas; dor músculo-esquelética; prevenção secundária; 
local de trabalho; exercício físico; saúde ocupacional

1. Introdução

As doenças músculo-esqueléticas relacionadas com o trabalho (DMERT)são o problema de 
saúde ocupacional mais comum na União Europeia (UE), sendo causadas e/ou agravada por 
atividades, ambientes e condições laborais diversas (Kok et al., 2019; Commissaris & Douwes, 
2019). 

Segundo Commissaris & Douwes (2019), num estudo realizado entre 2010 e 2015 pela European 
Union Information Agency for Occupational Safety and Health (EU-OSHA) com cerca de 30.000 
trabalhadores, aproximadamente três em cada cinco trabalhadores na UE relatam queixas 
músculo-esqueléticas. Além disso, embora se tenha observado uma ligeira redução nos últimos 
5 anos, um em cada cinco trabalhadores terá sofrido algum tipo de distúrbio crónica a nível 
posterior ou cervical no último ano. Entre os trabalhadores, os tipos mais comuns de DME são 
dores nas costas e dores musculares nos membros superiores, sendo que, a nível dos membros 
inferiores, há uma menor frequência relatada pelos trabalhadores. 

Atualmente, as DMERT são a principal causa de anos perdidos de trabalho por incapacidade, com 
consequências crescentes para a qualidade de vida, participação no trabalho e produtividade 
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em todo o mundo (Van der Beek et al., 2017). A elevada exigência a nível de esforço físico 
ocupacional é, geralmente, considerado como a principal causa de queixas músculo-esqueléticas 
(Barnett et al., 2012). No entanto, verifica-se a nível mundial um aumento da prevalência de 
multi-morbidades, como a obesidade, que contribui para a incidência de vários problemas de 
saúde relacionados com as DMERT. Além disso, como consequência, a crescente prevalência de 
trabalho sedentário surge como um importante contributo neste processo (Kohl et al., 2012). 

Estas mudanças comportamentais na área da saúde estão a ocorrer em simultâneo com o 
crescimento da complexidade dos ambientes laborais, que enfrentam mudanças demográficas e 
económicas. Neste contexto, são necessárias iniciativas urgentes para manter os trabalhadores 
saudáveis e para sustentar uma vida ativa no trabalho (Wallace et al., 2015). Surgem, assim, 
desafios crescentes de saúde ocupacional que exigem uma reconsideração dos atuais 
paradigmas de ergonomia ocupacional e preventiva, sugerindo a necessidade de novas ações 
(Holtermann, Mathiassen & Straker, 2019)

O foco das estratégias adotadas nas últimas décadas foram, essencialmente, a diminuição da 
carga de trabalho, com o objetivo de prevenir lesões relacionados com o trabalho, tanto em 
contexto industrial como em contexto administrativo. Esta tem sido a abordagem ergonómica 
preventiva dominante, que levou a uma redução de carga de trabalho física em muitas atividades 
laborais.  No entanto, constata-se que os principais desafios mencionados de saúde ocupacional 
e vida profissional não foram resolvidos de forma evidente.

De fato, na EU, entre 2010 e 2015, no estudo já referido (Kok et al., 2019), observou-se, em média, 
uma ligeira diminuição de DMERT (de 60% para 58%).Em alguns países, no entanto, observaram-se 
aumentos relevantes, não sendo o caso de Portugal, que até apresentou uma redução significativa 
(72% para 54%), sendo interessante verificar que em países considerados mais desenvolvidos (ex: 
Bélgica, França, Suécia, Austria, Dinamarca, Reino Unido, Irlanda) e com um historial de maior 
preocupação e investimento na área laboral e em melhores condições de trabalho, esse aumento 
foi evidente (ex: Bélgica, França, Suécia, Austria, Dinamarca, Reino Unido, Irlanda). 

Neste contexto, e embora a carga física no trabalhao tenha diminuído em várias ocupações, a 
prevalência de problemas de saúde neste âmbio não diminuiu. No entanto, na última década, 
surgiu uma explicação alternativa para esses problemas de saúde da população trabalhadora 
em geral.  Essa explicação baseia-se no risco para a saúde do trabalhador passar grande parte 
do dia inativo, sem movimento. Esta situação, normalmente associada a distúrbios metabólicos 
e cardiovasculares, redução da capacidade física e aumento do risco de dor músculo-esquelética 
e mortalidade, atualmente, não é encontrado apenas em contexto de atividade administrativa, 
mas também em muitas ocupações de maior exigência física. Assim, perante as evidências que 
demonstram que os problemas de saúde ocupacional estão associados a um período de inatividade 
excessiva, a ideia básica do paradigma de minimização da atividade física ocupacional, ou seja, 
reduzir as exigências de atividade física no trabalho, tanto quanto possível, podem não ser muito 
eficazes. Na verdade, essa intervenção pode até converter-se em causa, em vez de  solucionar os 
principais desafios da saúde ocupacional e da vida profissional (Holtermann et al., 2019).

É consensual que a Atividade Física (AF) é considerada essencial para a saúde, com as 
autoridades políticas a recomendarem a prática regular de AF no dia a dia e ao longo de toda a 
vida útil (The American College of Sports Medicine [ACSM], 2018). Algumas teorias da fisiologia 
do exercício apoiam o papel terapêutico e/ou preventivo do exercício no controle das DMERT. As 
respostas fisiológicas gerais ao exercício, e que são relevantes para obter um efeito terapêutico 
e/ou analgésico, incluem a melhoria da capacidade circulatória e vasodilatadora sistémica, 
aumento da estimulação das endorfinas, com elevações transitórias no limiar da dor, promoção  
do aumento muscular e força, e moderação da dor devido a uma redução da carga física (Lowe 
& Dick, 2014). No entanto, mais recentemente, as mudanças que se observaram nos diversos 
ambientes de trabalho aumentaram a duração do sedentarismo e têm um grande impacto no 
perfil de AF acumulado e nas doenças relacionadas ao estilo de vida (de Resende et al., 2014).
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Neste contexto, o objetivo deste trabalho é analisar e refletir sobre os contributos do exercício 
físico na prevenção e diminuição de queixas músculo-esqueléticas.

2. Atividade/Exercício Físico

A atividade física (AF) e o exercício físico (EF) são termos que se permutam com frequência, 
mas não são sinónimos. Há diferenças em termos de conceitos. Segundo a ACMS (2018), a AF 
diz respeito ao movimento corporal realizado pelos músculos e em que há um gasto de energia 
superior à energia basal (em repouso).  Já o EF é uma subcategoria da AF, correspondendo a 
movimentos corporais planeados, estruturados e repetitivos, para melhorar e/ou manter um 
ou mais componentes da aptidão física, num determinado período de tempo. É uma atividade 
com critérios bem definidos, em termos de frequência, intensidade, tipologia e duração. 
Outro conceito relacionado com a AF é a aptidão/condição física, definida como um conjunto 
de atributos ou caraterísticas que os indivíduos tem ou alcançam, relacionado com a sua 
capacidade de realizar AF.

Existem outros conceitos e perspetivas acerca da AF, os quais se deve ter em conta e que podem 
contribuir para perceber melhor os mecanismos das DMERT. De fato, segundo Søgaard &  
Sjøgaard (2017), a AF ocorre em diferentes domínios da vida cotidiana, como o trabalho, lazer e 
o sono. Cada domínio contém subcategorias de AF que apresentam perfis distintos. O transporte 
e as tarefas domésticas ocorrem no domínio do lazer e as tarefas ocupacionais no domínio do 
trabalho. Outras subcategorias de treino físico, desporto e reabilitação podem ocorrer nos 
domínios do trabalho e do lazer. O domínio do sono quase não possui AF e, portanto, aumenta a 
inatividade total, mas desempenha um papel crucial, e muitas vezes esquecido na recuperação. 

Ao longo da vida, embora o domínio do trabalho represente de longe a maior parte do dispendio 
de energia durante os dias úteis, devido à grande proporção de horas de vigília passadas no 
trabalho, isso raramente ocorre a um nível que possa promover a aptidão fisica. Por outro lado, 
o desporto e a recreação contam apenas com uma parcela menor, mas, no entanto, são fatores 
mais importantes na prevenção de doenças associadas ao estilo de vida (Brown & Blair, 2012). 
Cada um dos domínios apresenta diferentes perfis de intensidade, duração e repetibilidade da 
atividade muscular e, portanto, com diferentes contributos positivos ou negativos na saúde 
músculo-esquelética. O equilíbrio entre esses três domínios é fundamental para prevenir 
doenças do estilo de vida, incluindo distúrbios músculo-esqueléticos (Søgaard &  Sjøgaard, 
2017).

Segundo estes autores, a AF pode ter efeitos opostos no trabalhador. Por um lado, pode ser uma 
causa de dor muscular, quando a carga estática, movimentos repetitivos, posturas incorretas e 
forças musculares intensasocorrerem por períodos longos, uma vez que são fatores de risco para 
s aúde músculo-esquelética. Por outro lado, tendo em conta que as exigências físicas dependem 
das tarefas a realizar, que podem ser modificadas por medidas ergonómicas e/ou adaptadas 
à capacidade do trabalhador, através de programas  de AF adaptado às regiões corporais com 
dor, com níveis ponderados de intensidade, duração, frequência, carga acumulada e tipo de 
contração muscular, a AF poderá ter, de facto, efeitos terapêuticos, ao diminuir a dor, potenciar 
o aumento da capacidade, força, resistência, coordenação, equilíbrio e funcionalidade. Como 
consequência, podem observar-se outcomes muito positivos para o empregador, uma vez que 
ocorre diminuição do absentismo por doença, aumento da capacidade de trabalho e também 
a produtividade), e também para a sociedade, ao diminuir os custos com saúde (Søgaard &  
Sjøgaard, 2017).
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3. Atividade Fisica Ocupacional / Ginástica Laboral

Existem alguns estudos que mostram que a efetividade do EF planeado e direcionado para 
manter e melhorar a força muscular, resistência e resiliência, pode diminuir a dor e melhorar 
a saúde, sendo que o local de trabalho pode oferecer excelentes condições para o treino físico 
(Andersen, Mann, Juul-Kristensen, & Søgaard, 2017).

Neste contexto, nas últimas décadas, a Atividade Física Ocupacional (AFO) também denominada 
“ginástica laboral” (GL) teve um incremento significativo. O conceito GL, deriva do conceito inicial 
“ginástica de pausa”, originário da Polónia, em 1925, tendo-se difundido nos anos seguintes, 
por outros países, como a Holanda, Russia, Bulgária e Alemanha. À medida que os conceitos de 
ergonomia se foram desenvolvendo, e as condições de trabalho melhoraram após a 2ª Guerra 
Mundial, a GL foi-se implementando nos diversos países desenvolvidos, principalmente desde 
os anos 70, sendo atualmente uma prática usada em muitos dos países, inclusive em Portugal. 

Os programas de AFO/GL  pretendem promover a saúde do trabalhador, para tornar o ambiente 
de trabalho mais seguro e produtivo, e incluem exercícios físicos específicos para compensar 
os efeitos negativos do trabalho, de curta duração (entre 15 a 20 min), realizados no próprio 
local de trabalho, na forma de atividades lúdicas e exercícios (fortalecimento muscular, 
consciencialização corporal, correção postural, exercícios respiratórios, automassagem, 
recreação e relaxamento), para melhorar ou manter os índices de capacidade física (Laux, 2019).

A AFO/GL focavam, tradicionalmente, a capacidade cardio-respiratória e metabólismo/fatores de 
risco da obesidade, e raramente a prevenção de DMERT. No entanto, nos últimos anos, face ao 
aumento progressivo das prevalência e consequências deste problema de saúde pública, o foco foi-
se alargando, sendo agora também dirigido à capacidade muscular (Wolfenden et al., 2018).

As publicações nesta área são abundantes e confirmam os benefícios e os contributos para 
a prevenção e diminuição de DMERT. De facto, nesta área, encontram-se vários estudos 
observacionais (Serra, Scalon, Tonello, & Quemelo, 2020); experimentais randomizados (Jakobsen 
et al., 2015); e/ou Revisões Sistemáticas da Literatura (Sowah et al., 2018; Kelly, Shorthouse, Roffi, 
& Track,2018), realizados em contextos ocupacionais diferentes (saúde, indústria, construção civil, 
etc); com amostras de trabalhadores de diversas atividades (escritório, distribuição, etc…); com 
tipos, duração, intensidade, frequência de programas de intervenção diversificados (alongamentos, 
resistência, etc…); e direcionados a diferentes segmentos corporais (coluna vertebral – cervical, 
dorsal, lombar; ombros e membros superiores; anca, joelho, etc…).

A maioria dos resultados evidenciam efetividade na melhoria de muitas variáveis relacionadas 
com a saúde dos trabalhadores, sejam físicas (por exemplo, a dor), psicológicas (por exemplo, 
motivação, adesão, qualidade de vida)ou organizacionais (por exemplo, absentismo, produção, 
custo-benefício;Lowe & Dick, 2014; Kelly et al., 2018; Sowah et al., 2018).

Parece ser consensual que entre as intervenções preconizadas para diminuir esta “pandemia”, 
o EF em contexto laboral e/ou extra laboral, surge como uma das opções de intervenção para a  
prevenção e diminuição de queixas e DMERT  (Jakobsen et al., 2015; Søgaard & Sjøgaard, 2017; 
Sowah et al., 2018). 

No entanto, para alguns autores, as evidências sobre os contributos do EF na prevenção deste 
problema, nem sempre são muito claros, e existem algumas lacunas no conhecimento (Kelly et 
al., 2018), mantendo-se alguma incerteza sobre a eficácia do exercício no local de trabalho para 
prevenção e controle de DME (Lowe & Dick, 2014). 

Neste contexto, parece existir a necessidade  da realização de estudos de melhor qualidade e 
clarificação de diversas dimensões, nomeadamente em termos de programas específicos de EF 
face ao tipo de atividade ocupacional e áreas corporais de maior risco, a duração mais adequada, 
as intervenções e os resultados avaliados (Lowe & Dick, 2014; Kelly et al., 2018; Sowah et al., 2018).
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4. Scoping Review

Tendo em conta o descrito nas secções anteriores, optou-se por realizar uma scoping review 
(Cruz et al., no prelo), com o objetivo de mapear programas de EF desenhados para a prevenção 
e diminuição de queixas e DMERT em diversos contextos laborais.

Para desenvolver a revisão, desenvolveu-se um protocolo, no qual foi considerada a estratégia 
de definição dos participantes, conceito e contexto (PCC) proposta pela Joanna Briggs Institut 
(JBI) (Peters et al., 2020). Preconiza-se a inclusão das bases de dados: CINAHL Complete (via 
EBSCOhost); PubMed; Scopus; SciELO; PEDro. A busca por estudos não publicados incluirá: 
DART-Europe; OpenGrey; RCAAP. Estudos publicados em inglês, espanhol e português serão 
considerados para inclusão e análise. A seleção dos artigos, a extração e síntese dos dados será 
desenvolvida por dois revisores independentes.

Relativamente à População, serão considerados estudos que foquem trabalhadores de diferentes 
setores e ocupações. Em termos de Conceito, serão considerados todos os estudos em que seja 
implementado e avaliado EF estruturado em contexto laboral, para prevenir e/ou diminuir as 
queixas e/ou DMERT dos seus trabalhadores, direcionado a diferentes segmentos corporais 
(cervical/pescoço, ombros, coluna dorsal, coluna lombar, ombros, membros superiores), com 
exercício de caraterísticas diferentes em termos de modalidade (yoga, corrida, ginástica aeróbica, 
ginástica postural), tipo (força, postural, alongamento – ativo, estático, passivo, resistência, 
flexibilidade, massagem, relaxamento), intensidade (ligeira, moderada, intensa), duração (curta, 
média ou longa duração).  Em relação ao Contexto, irão ser considerados todos os estudos em que 
tenham sido implementados e avaliados programas de EF a trabalhadores de diferentes setores e 
ocupações, dentro (industria, empresa…) e/ou fora do contexto laboral (casa, lazer, …).

Quanto ao tipo de estudo, irão ser considerados todos os estudos existentes de pesquisa 
primária, design quantitativo ou qualitativo e também revisões sistemáticas, incluindo meta-
análise e meta-síntese, além de literatura cinzenta (gray literature) acerca do tema. Se forem 
encontrados dados duplicados, resultantes de estudos primários e revisões sistemáticas, serão 
discutidos, analisados e reportados.

Na pesquisa inicial, limitada à MEDLINE e com recurso à frase inicial de pesquisa, foram 
encontrados 992 artigos. Será feita uma análise das palavras contidas no título e no resumo, e 
dos termos de índice usados para a seleção final dos artigos.

5. Considerações Finais

Considerando a importância de adoção de estratégias de prevenção de DMERT e do 
desenvolvimento de programas de EF dirigidos a trabalhadores de diversos contextos laborais, 
é fundamental mapear os programas mais adequados na prevenção deste problema de saúde 
pública. A evidência cientifica selecionada e analisada contribuirá para refletir sobre as melhores 
e mais atuais práticas neste âmbito, permitindo clarificar os contributos destes programas. 
Espera-se que a scoping review que se pretende realizar contribua para a formulação de 
novas questões de investigação e, posteriormente, permita o desenvolvimento de revisões 
sistemáticas, sobre a efetividade destes programas na prevenção de DMERT.

De momento, da análise de alguns resultados preliminares, e segundo Søgaard &  Sjøgaard 
(2017), pode afirmar-se que o local de trabalho oferece um espaço para treino físico que 
é benéfico para a saúde. Por outro lado,  o EF pode ser planeado e direcionado para obter 
melhorias na saúde, nomeadamente para manter e melhorar a força muscular, resistência e 
resiliência, e reduzir a dor. Neste sentido, as  investigações futuras devem concentrar-se em 
como os aspetos organizacionais, motivacionais e financeiros podem ser abordados em 
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diferentes contextos laborais para promover a sua implementação, melhorar a aderência, e 
alcançar os efeitos desejados.

Segundo Hortemann et al.(2019), os paradigmas anteriores não resultaram. A AF “correta” 
é, portanto, caracterizada por períodos de exposições (por exemplo, posturas, movimentos, 
forças) que combinam intensidades, frequências e duração em padrões que levam à melhoria 
da saúde e da capacidade, em oposição a combinações que causam distúrbios e deterioração 
da capacidade. Num ambiente de trabalho produtivo, a AF de acordo com esta perspetiva deve, 
portanto, consistir no trabalho de estimular uma série de sistemas corporais, permitindo ao 
mesmo tempo descanso e recuperação, adequados para que o corpo se adapte positivamente 
ao esforço fisico dispendido. 

As recomendações internacionais vão no mesmo sentido e, para além de fatores ergonómicos, 
devem-se ter em conta também as componentes organizacionais e psicossociais, duma forma 
integrativa, e envolvendo a participação nas decisões dos diversos atores (Commissaris & Douwes, 
2019). As modificações observadas nas últimas décadas, levam a que novas intervenções tem de 
ser equacionados para alterar o status quo deste problema de saúde pública.

É importante recordar que a Saúde Ocupacional tem como objetivo dinamizar a promoção da 
saúde em ambiente laboral e, simultaneamente, fomentar práticas de trabalho e estilos de vida 
saudáveis, onde a prevenção, a capacitação e a manutenção da saúde, bem como o controlo 
e a eliminação dos riscos para a saúde no local de trabalho devem ser o foco fundamental. 
A promoção da AF é um dos programas de saúde prioritários em Portugal, que deverá ter a 
participação dos profissionais de saúde, pois têm uma posição privilegiada, dada a proximidade 
e o conhecimento dos cidadãos, nas suas diversas caraterísticas e problemas de saúde. A partilha 
deste conhecimento permite um trabalho multidisciplinar entre todos os profissionais de saúde, 
possibilitando a recomendação direcionada e o acompanhamento diferenciado (Direção-Geral 
da Saúde [DGS], 2016). 

Neste contexto, os enfermeiros, integrados em equipas interdisciplinares, e numa atitude 
participativa e interativa entre os diversos intervenientes, incluindo os trabalhadores e os 
empregadores, devem avaliar a situação dos trabalhadores e, após o diagnóstico da situação, 
desenvolverem estratégias integrativas, onde se devem articular as diversas vertentes, 
nomeadamente a componente ergonómica, mas também a organizacional e psicológica. As suas 
competências a nível da investigação devem também ser desenvolvidas no sentido de poder 
participar em projetos consistentes e com rigor cientifico, que permitam observar a efetividade 
das ações desenvolvidas. A participação e os contributos dos enfermeiros na campanha de 
2020-2022 da EU-OSHA, centrada na prevenção DMERT, será fundamental para o seu sucesso.
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Resumo: O stresse ocupacional (ou profissional) deve-se a uma disparidade percetiva entre o grau 
de exigência do trabalho e os recursos disponíveis do trabalhador para lidar com as exigências 
laborais. Sendo a atividade profissional um dos pilares de identidade pessoal, se esta exigir ao 
trabalhador uma carga laboral/emocional muito desgastante, o stresse ocupacional pode dar 
origem ao burnout.  Nas organizações de saúde, o stresse ocupacional não surge apenas de um 
único e determinado contexto, tendo diversas e distintas fontes ou stressores. Desenvolve-se, 
também, pela presença de estratégias inadequadas em lidar com os stressores, aquilo que pode 
causar efeitos potencialmente negativos na saúde física e psicológica do profissional de saúde, 
repercutindo-se no seu comportamento aquando do exercício das suas funções laborais. Uma 
vigilância e promoção do bem-estar laboral adequadas assumem essencial relevância uma vez 
que, quando comparados a outros profissionais, são os da área da saúde quem apresenta as 
taxas de stresse ocupacional mais elevadas.

Palavras chave: stresse ocupacional; profissionais de saúde; enfermeiros

1. Introdução

A atividade profissional é considerada um dos pilares de identidade pessoal, constatando-se 
que o tempo despendido nas tarefas laborais tende a assumir uma importância primordial na 
vida dos indivíduos trabalhadores, ocupando cerca de um terço do seu dia (Ribeiro, Gomes, & 
Silva, 2010). No âmbito dos contextos laborais dos profissionais de saúde, tem-se vindo a assistir 
nas últimas décadas a um aumento dos seus níveis de mal-estar, nomeadamente no que aos 
problemas de insatisfação e realização, ao desinteresse e à desmotivação, à exaustão emocional 
e física diz respeito (Frasquilho, 2005). Este crescendo de profissionais de saúde ‘em sofrimento’ 
deve-se, frequentemente, a um exercício desgastante da sua atividade laboral, conduzindo ao 
que se denomina por stresse ocupacional (ou profissional).

2. Stresse ocupacional (ou profissional) 

O processo de stresse pode ocorrer em qualquer pessoa num dado contexto e, quando este se 
refere especificamente à ocupação laboral desempenhada, é designado por stresse ocupacional 
(ou profissional). O estudo do stresse ocupacional e dos seus riscos teve início nos anos 60, 
constituindo um campo de pesquisa que evidencia e procura prevenir o aparecimento de doenças 
relacionadas com a atividade laboral. A definição de stresse ocupacional tem vindo a ter alguns 
acrescentos ao longo do tempo, mas já em 1991 considerava Lazarus que este tinha normalmente 
lugar quando o trabalhador tinha a perceção de que os seus recursos pessoais eram diminutos 
para enfrentar as exigências que implicavam uma boa execução das tarefas da atividade laboral. 
A esta definição juntou-se a noção de que o stresse ocupacional resultaria, então, da presença 
de estratégias inadequadas de combate às fontes de stresse, o que acarretava consequências 
negativas tanto no plano psicológico como físico (Moraes, Kilimnik & Ladeira, 1993; citado em 
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Ferreira, et al, 2016). Dever-se-ia, portanto, a um desequilíbrio na interação das condições da 
atividade laboral com as características pessoais do trabalhador, resultando da sua inabilidade 
em lidar com as exigências desencadeadas pela atividade laboral, excedendo a sua capacidade 
no momento. Pode assim dizer-se que o stresse ocupacional tem origem na insatisfação por 
parte do trabalhador quando este perceciona que o trabalho não satisfaz as suas necessidades de 
realização profissional, quando não vai ao encontro dos seus valores, quando entende que não é 
recompensado adequadamente pelo seu esforço ou como uma incapacidade sua em adaptar-se 
às constantes mudanças e exigências colocadas pelo seu contexto de trabalho (Tawfik et al., 2017). 
Neste sentido, as respostas por parte do trabalhador em relação à sua ocupação tendem a ser 
disfuncionais sempre que se verifica uma das seguintes situações (Miranda, 2011): (a) quando se 
sente incapaz de controlar as suas condições de trabalho; (b) quando não possui estratégias de 
confronto adequadas e adaptadas à situação; e (c) quando não possui qualquer fonte de apoio 
social que o ajude a lidar com as dificuldades colocadas pela sua profissão. Sendo um fenómeno 
de origem percetiva, esta incapacidade em lidar com as fontes de pressão no trabalho daria 
azo não só a diversos problemas a nível de saúde física como mental, como se repercutiria na 
satisfação no trabalho, afetando também a própria organização (Gomes et al., 2008; Wei et al., 
2017) em que está integrado.

2.1. Fontes de stresse ocupacional (stressores) nas organizações

À semelhança do stresse sem ser laboral, o stresse ocupacional nas organizações não surge 
apenas de um único e determinado contexto, tendo diversas e distintas fontes. Foram 
identificados seis possíveis contextos de stresse que favorecem a sua origem (Melo, Gomes, 
& Cruz, 1997):  (i) stresse baseado na tarefa, que se relaciona com a sobrecarga de trabalho 
e com o grau de dificuldade; (ii) stresse baseado no papel, que se relaciona com o conflito ou 
a ambiguidade no desempenho das funções laborais, entre outros; (iii) stresse intrínseco ao 
contexto do comportamento do trabalhador; (iv) stresse proveniente do próprio meio ambiente 
físico, como por exemplo, a temperatura ambiente ou o ruído; (v) stresse proveniente do 
ambiente social, nomeadamente conflitos interpessoais; e por último (vi) stresse pessoal, ou 
seja, as características do próprio trabalhador, como por exemplo, ter ou não tendência para 
apresentar sintomatologia depressiva.

Independentemente da natureza dos stressores, em conjugação com as características do 
trabalhador, estes exercerão uma influência, com maior ou menor grau, de forma mais explícita 
ou implícita, na sua conduta e resposta laboral.

2.2. Efeitos do stresse ocupacional nos profissionais

Sendo o stresse ocupacional um estado emocional, provocado por uma disparidade entre o 
grau de exigência do trabalho e os recursos disponíveis do sujeito para lidar com as exigências 
do trabalho, há que ter em conta de que nem todas as pessoas ficam stressadas com os 
mesmos stressores (causas), uma vez que o que determina a sua ocorrência é a interação 
entre as características do ambiente e as características do sujeito (Miranda, 2011). A literatura 
aponta para que, aquando uma forma inadequada de lidar com os stressores, podem surgir 
efeitos potencialmente negativos na saúde física, psicológica do trabalhador, que se repercute 
no seu comportamento laboral (Cooper et al., 2001; Hespanhol, 2005). A nível físico, encontra-
se uma diversidade de sinais e sintomas, como dores de cabeça, dores nos ombros, no pescoço 
e no dorso, ganho ou perda de peso, ranger de dentes e dores nos maxilares, indigestão, 
náuseas, úlcera péptica, impotência, diarreia ou obstipação, falta de ar, palpitações cardíacas e 
aumento da tensão arterial. Já a nível psicológico, podem encontrar-se sinais e sintomas como 
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a presença de insónia, de quadro de ansiedade ou de depressão, bem como uma insatisfação 
profissional, insatisfação com a supervisão, com o trabalho, com os colegas, com o salário e 
com a não promoção ambicionada. Por último, a nível comportamental, pode verificar-se 
a presença de tiques nervosos, de choro fácil, de dificuldade em relaxar, de um falar rápido, 
de um andar sempre apressado, de frequente indecisão, de fadiga crónica, de negligência, de 
abuso de álcool e de tabaco e de outras substâncias, e de demasiados gastos. Para além do 
que já foi acima mencionado, Miranda (2011) ainda acrescenta a esta heterogeneidade de 
sinais e sintomas o aumento da pressão sanguínea, alterações do estado de humor, queixas 
psicossomáticas, arritmias cardíacas, comportamentos de risco para a saúde,  aumento do risco 
de prevalência de doenças cardiovasculares e de perturbações psicológicas e/ou psiquiátricas 
aspirações e ainda uma reduzida insatisfação profissional. Os efeitos negativos do stresse 
ocupacional no trabalhador podem ainda ser analisados a nível organizacional, nomeadamente, 
fraco desempenho profissional, pouco controlo da qualidade do trabalho realizado, atrasos 
recorrentes, absentismo ou presentismo (estar presente mas não executar cabalmente as suas 
funções) no trabalho, dificuldades nas relações interpessoais, sentimentos de apatia em relação 
aos colegas ou comportamento agressivo, incitamento a greves e reforma antecipada.

2.2.1. Efeitos do stresse ocupacional nos enfermeiros

O exercício profissional dos enfermeiros não está imune às consequências do stresse 
ocupacional, tendo sido, já em 1991, classificada como a quarta profissão mais stressante do 
setor público pela Health Education Authority (Murofuse, Abranches, & Napoleão, 2005). Num 
estudo que procurou comparar o stresse ocupacional e níveis de burnout em profissionais de 
saúde (Chou, Li & Hu, 2014), verificou-se uma prevalência de 66% de desgaste no trabalho nos 
enfermeiros, de 38,6% nos médicos, de 36,1% nos funcionários administrativos e de 31,9% nos 
técnicos. Numa profissão cada vez sobrecarregada, o desempenho da profissão de enfermagem 
implica um envolvimento prolongado com situações emocionalmente exigentes e stressantes, 
aliado a um permanente contacto com o sofrimento, a dor, o desespero, a irritabilidade e demais 
reações que os utentes possam manifestar (Cavalheiro, Moura Junior, & Lopes, 2008). A literatura 
estima que uma grande parte dos enfermeiros sofra de stresse ocupacional, chegando alguns 
desenvolver burnout (variando entre 25% a 65%) (Rushton, Batcheller, Schroeder & Donohue, 
2015), apontando para vários stressores do meio ambiente ocupacional (dos enfermeiros), dos 
quais se destacam (Gomes, Cruz, & Cabanelas, 2009): (i) o número reduzido de profissionais 
em relação à carga de trabalho; (ii) a ambiguidade de papéis; (iii) a falta de reconhecimento 
social; (iv) a precariedade dos contratos; (v) a baixa remuneração; (vi) o acúmulo de mais do que 
um turno; (vii) o ter que infligir, por vezes, sofrimento nos utentes através de procedimentos 
técnicos de diagnóstico e de tratamentos mais invasivos, tornando as interações com os utentes 
diferentes das de outros grupos de profissionais. Outros autores (Tawfik et al., 2017; Wei et al., 
2017) apontam também como stressores do meio ambiente ocupacional dos enfermeiros (i) a 
pressão exercida por utentes e colegas, (ii) um sono de má qualidade devido ao ruído no turno 
de trabalho, (iii) mudanças constantes na tecnologia utilizada e, (iv) falta de conhecimento sobre 
exaustão emocional. 

3. Conclusão

Resultando de uma carga laboral/emocional muito desgastante, o stresse ocupacional (ou 
profissional) pode dar origem ao burnout. Quando em permanente stresse no exercício das suas 
funções profissionais, o trabalhador tende a apresentar uma míriade de respostas disfuncionais 
tanto na esfera profissional, como, em paralelo, na pessoal, o que acarreta prejuízos laborais. 
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Quando comparados a outros profissionais, são os da área da saúde quem apresenta as taxas de 
stresse ocupacional mais elevadas (Ferreira et al, 2016), o que se repercute quer na sua saúde 
física e mental, quer no bom funcionamento da organização em que exercem as suas funções,  
pelo que a vigilância e promoção do bem-estar laboral assumem uma crucial importância.
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Introdução

O trabalho da enfermagem tem sido objeto de estudos e debates referentes ao ambiente do 
trabalho e as condições por ele oferecidas. Evidências científicas indicam aumento de distúrbios 
psíquicos entre enfermeiros com cronificação do estresse e o surgimento do esgotamento 
profissional, associado a uma baixa satisfação no trabalho. Porém, poucas pesquisas têm 
investigado esse problema no contexto da Atenção Primária à Saúde, visto que o enfermeiro é o 
protagonista para o adequado funcionamento dos serviços primários.

Objetivos

Avaliar a relação entre fatores de esgotamento profissional e satisfação no trabalho de 
enfermeiros atuantes na Atenção Primária à Saúde.

Metodologia

Pesquisa de campo, descritiva e exploratória, realizada com enfermeiros ativos da Atenção Primária 
à Saúde de um município do interior do Brasil. Após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, 
aplicou-se Questionário para Dados Sociodemográficos, Escala de Caracterização de Burnout (ECB) 
e Questionário de Satisfação no Trabalho (S20/23) no período de junho a agosto de 2017.

Resultados

Participaram 122 enfermeiros, média de idade de 45,2 anos (DP±9,8), casados (59%) e 
com filhos (66,4%), há mais de 25 anos na profissão (42,6%), o tempo de trabalho nos 
serviços primários prevaleceu entre 5 a 9 anos (27,9%), carga horária de 40 horas semanais 
(64,8%), servidores públicos (86,1%) e qualificados profissionalmente. Quanto aos fatores do 
esgotamento profissional avaliados pelas variáveis exaustão emocional, desumanização e 
decepção no trabalho apresentaram-se níveis de moderados a altos. Enquanto com a satisfação 
no trabalho, apresentam insatisfeitos com o ambiente físico de trabalho bem como com as 
relações hierárquicas, apesar de ainda estarem satisfeitos intrinsicamente.

Conclusões

Identificou-se uma associação entre os problemas organizacionais e as condições de trabalho, 
aumento da carga de trabalho, tempo insuficiente para realização das tarefas e poucas 
oportunidades de evolução na carreira com insatisfação na contratação de benefícios e 
reconhecimento na Atenção Primária à Saúde. Ainda, quando aumentam os níveis de exaustão 
emocional, desumanização e decepção no trabalho, consequentemente, diminui a satisfação 
intrinseca do trabalhador referente ao gostar do que faz no seu trabalho.
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Introdução

Dentre as inúmeras possibilidades de trabalho, têm-se o desenvolvido na área hospitalar, no 
qual os trabalhadores estão expostos a diversos riscos ocupacionais. Nesse sentido, a exposição 
a esses riscos pode levar aos acidentes de trabalho e adoecimentos. O ambiente de trabalho em 
saúde, muitas vezes, influencia na saúde dos que ali atuam, expondo-os a condições precárias 
e danosas decorridas do ruído, substâncias químicas, agentes biológicos, bem como de uma 
forma geral pelas más condições ergonômicas e ambientais.

Objetivos

Realizar um levantamento das principais causas e impactos provenientes de afastamentos 
decorrentes de acidentes de trabalho ocorridos entre profissionais da área hospitalar.

Metodologia

Pesquisa de abordagem quantitativa, descritiva-exploratória, com análise documental realizada 
em um hospital filantrópico de um município de médio porte do Estado do Paraná- Brazil. Para 
a coleta de dados, acessou-se 73 prontuários de trabalhadores vítimas de acidentes de trabalho 
ocorridos no período de janeiro de 2017 a julho de 2019.

Resultados

Dos 73 acidentes de trabalho ocorridos, 63 deles, (86,3%) ocorreram com trabalhadoras do sexo 
feminino; a idade dos participantes variou de 20 a 57 anos. Em relação aos afastamentos do 
trabalho, 21 dos profissionais (28,76%) foram afastados de suas atividades, dentre estes, 17 
enfermeiros (80,9%). A média de dias de afastamento foi de 8,71 e apenas um trabalhador ficou 
afastado por 15 dias ou mais.

Conclusões

Ressalta-se que é extremamente necessária a atenção especial à investigação da epidemiologia 
causada pelos afastamentos por acidentes de trabalho no ambiente hospitalar, visando 
a compreensão e controle de tais eventos, Os resultados obtidos no presente estudo 
demonstram que o ambiente laboral hospitalar é complexo, podendo gerar danos à saúde dos 
seus profissionais, já que que muitos deles ficam, constantemente, expostos às ocorrências de 
acidentes de trabalho e adoecimentos em geral.
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Introdução

estudos sobre o adoecimento do trabalhador da enfermagem envolvendo o turno noturno, 
apontam as possibilidades de processos carcinogênicos entre estas pessoas. Níveis elevados de 
estresse, fadiga, dificuldades cognitivas, favorecimento de depressão, entre outros, podem ser 
associados ao trabalho noturno. O adoecimento do trabalhador relacionado ao trabalho em 
turnos consistem em um processo complexo que necessita ser mais investigado para trazer 
clareza sobre a temática.

Objetivos

investigar as características sociodemográficas, laborais, cronotipo, qualidade do sono e entre 
enfermeiros.

Metodologia

Pesquisa foi realizada em 2019, um estudo transversal, exploratório, correlacional, com 
abordagem quantitativa dos dados. Para a obtenção dos dados foram utilizados um 
questionário elaborado pela pesquisadora e que abordou as características sociodemográficas, 
hábitos de vida e as condições de trabalho e a Escala de Pittsburgh para avaliação da qualidade 
do sono.

Resultados

Participaram do estudo 42 enfermeiros(a) 31 (73,8%) eram mulheres e homens 11 (26,2%). No 
refere-se a idade foi observado o intervalo de 26 a 66 anos com a média de 40,2 anos. Afirmaram 
realizar horas extras 26 (61,9%) e 16 (38,1%). Sobre possuir outro emprego 11 (26,2%) possuíam 
e 31 (73,8%) não. Sobre os afastamentos ao trabalho por motivos de adoecimento 17 (40,5%) 
já se afastaram do trabalho e 25 (59,5%) não. Sobre a qualidade do sono dos trabalhadores 
4 (9,5%) apresentaram como boa, 27 (64,3%) qualidade ruim e 11(26,2%) demonstraram a 
Presença de distúrbio do sono.

Conclusões

Espera-se, por meio dos achados, que se consiga comprovar a necessidade de maior 
monitoramento desses trabalhadores, particularmente os que realizam trabalho noturno, com 
o intuito de propiciar medidas preventivas, com o objetivo de amenizar os danos à sua saúde.
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Avaliação de Riscos Profissionais nos colaboradores de uma 
Metalúrgica Nacional

Avelino Samuel de Almeida Rodrigues

Introdução

Se no dia-a-dia efetuarmos movimentos repetitivos, adotarmos posturas incorretas, sem pausas 
ou mudanças de posição, a fadiga acumula-se originando uma progressiva diminuição da 
capacidade para o trabalho, levando o trabalhador a apresentar lesões por esforço repetitivo. 
É fundamental compreender e conhecer os perigos/fatores de risco ergonómicos existentes 
nos postos de trabalho de forma a solucionarmos os problemas multicausais na sua fonte, 
determinando metodologia de intervenção, de forma a eliminá-los ou corrigi-los.

Objetivos

Avaliar os sinais/sintomas do desenvolvimento das LMERT associados aos fatores de risco 
profissionais dos trabalhadores da Metalúrgica. Analisar e caraterizar os fatores de risco 
profissionais; avaliar a prevalência da existência de lesões musculoesqueléticas, através da 
identificação dos sintomas associados a estas lesões;

Metodologia

Trata-se de um estudo descritivo e correlacional, pois o seu objetivo não consiste apenas em 
descrever e examinar as variáveis em estudo, mas também pretende analisar e explorar a relação 
entre as mesmas. É um estudo transversal na medida em que os dados estudados se processam 
num período de tempo bem definido e enquadra uma investigação não-experimental dado que 
as variáveis em estudo não são manipuladas

Resultados

População 285 colaboradores. Resultados preliminares. Idade entre 20 e 66 anos – media 41,7; 
Movimentos repetidos usando: um membro 9,5%; dois membros; 51,9%; Exposição vibrações: 
mão/braço 4,9%; corpo inteiro 48,8%; Posição predominante nos movimentos repetidos: De 
Pé 61,4%; Sentados 67%, Flexão joelhos 60%, Flexão braço-antebraço 57,5%; Flexão mão-braço 
57,9%; Membros superiores acima dos ombros 12,6%; rotação coluna 58,6%. Sinais/sintomas: 
Formigueiros- Mão direita 13,7%, esquerda 13,3%; Braço direito e esquerdo 4,2%, Punho direito 
4,6% esquerdo 3,9%; Pé direito e esquerdo 2,5%. Dor- ombros 11,2%, cotovelo 7,4%, Pulso 
6,3%; coluna cervical 12,6% dorsolombar 28,1%; Joelhos 9,1%; Pernas 4,2%; Pés 2,8%.

Conclusões

Apesar de ainda não ter dados objetivos, verifaca-se que que estes colaboradores estão expostos 
a alguns fatores de risco profissionais e que apresentam alguns sinais e sintomas relevantes 
relacionados com as LMERT. Acredito que após o tratamento estatístico dos dados recolhidos 
teremos resultados significativos para o estudo.
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Equipamentos de proteção individual recomendados para 
profissionais de saúde no contexto da covid-19
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Introdução

Ao prestar assistência a indivíduos com suspeita ou com diagnóstico de COVID-19 os profissionais 
de saúde devem utilizar medidas seguras no trabalho e seguir as recomendações internacionais 
de precaução padrão, precaução por contato, precaução por gotícula, além da precaução por 
aerossol na realização de procedimentos geradores de aerossóis. Dentre essas recomendações 
destacam-se a higienização das mãos e o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI).

Objetivos

Sintetizar o conhecimento do uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) por profissionais 
de saúde no cuidado de pacientes com COVID-19.

Metodologia

Revisão de escopo com busca a estudos primários, revisões e artigos preprints publicados 
em inglês, português e espanhol, nas principais bases de dados da área da saúde. Descritores 
utilizados: Coronavirus; Coronavirus Infections; COVID-19; SARS-CoV-2; Health Personnel e 
Personal Protective Equipment.

Resultados

11 estudos atenderam aos critérios de elegibilidade. Os EPI recomendados seguem 
recomendações de precauções padrão, contato, gotícula e por aerossol. Em 4 estudos (36%) 
os EPI atenderam às recomendações internacionais, enquanto 7 estudos (64%) atenderam 
às recomendações nacionais. Os estudos mostram que utilização de máscaras (cirúrgicas, 
N95 e similares), gorro, luvas, capote, macacão, avental, óculos de proteção, protetor facial, 
são recomendados pelos órgãos internacionais, mas cada país deve avaliar sua estratégia de 
implementação de acordo com seus órgãos competentes e possibilidades.

Conclusões

A Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 
estão acompanhando os avanços da COVID-19 e trabalhando na atualização de protocolos e 
diretrizes clínicas para diagnóstico e tratamento, bem como na prevenção e no controle da 
infecção. Para isso, necessita-se de uma adequada triagem do paciente suspeito, isolamento e 
que as medidas de precaução padrão sejam adotadas.
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Introdução

A Organização Mundial da Saúde ([OMS], 2002) caracteriza violência no trabalho como consequência 
da interação complexa de múltiplos fatores, enfatizando condições e organizações do trabalho e o 
relacionamento interpessoal entre trabalhador-agressor. Estudo realizado na APS no sul do Brasil, 
evidenciou que além de serem vítimas de algum tipo de violência, os profissionais ainda sofrem com 
a escassez de recursos estruturais, materiais e humanos, causando a violência estrutural relacionada 
à integridade moral, ocasionando agressões entre os pares (Sturbelle et al., 2019).

Objetivos

Analisar a violência contra os profissionais atuantes nos serviços da Atenção Primária à Saúde 
(APS) do Brasil e sua associação com as características sociolaborais.

Metodologia

Estudo transversal, com 22 municípios da região extremo-oeste de Santa Catarina – Brasil. 
Realizado com 280 profissionais da APS. Para coleta dos dados utilizou-se o Survey Questionnaire 
Workplace Violence in the Health Sector e um questionário sóciolaboral. O período de coleta 
ocorreu entre setembro e outubro de 2019 o estudo respeitou aspectos éticos recomendados 
internacionalmente, no que diz respeito à pesquisa com seres humanos. Os dados foram 
codificados e analisados por meio do software Statistical Package for the Social Sciences.

Resultados

A pesquisa identificou que a maioria dos profissionais afetados foram enfermeiros e técnicos 
de enfermagem, do sexo feminino, brancos, com idade entre 19 e 65 anos. Identificou-se que 
36,8% dos participantes sofreram algum tipo de violência, majoritariamente agressão verbal, 
seguida do assédio moral. O quantitativo de filhos, a escolaridade dos profissionais, o contato 
frequente com o usuário, o reconhecimento e a satisfação no trabalho foram significativos para 
a ocorrência de violências específicas.

Conclusões

O fenômeno está presente no trabalho dos profissionais que atuam na APS, com destaque 
para a violência psicológica, perpetradas por meio da agressão verbal e do assédio moral. Há 
necessidade de maiores investigações acerca do tema, bem como a indigência de medidas 
organizacionais, implantação de fluxogramas, capacitações e ações de sensibilização, prevenção 
e enfrentamento da violência nos serviços de saúde e fomento da cultura de paz.
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Introdução
As lesões músculo-esqueléticas são uma das doenças mais comuns relacionadas com o trabalho, 
afetando milhares de trabalhadores com elevados custos. Podem afetar diferentes partes do 
corpo e ocorrem da atividade laboral que implique movimentos repetitivos aliadas a ritmo 
intenso.

O estudo dos fatores de risco tem como finalidade prevenir ou minimizar problemas 
relacionados com lesões provocadas pelo trabalho. Através de uma política de prevenção, 
poderemos implementar medidas e elaborar estratégias para promover a melhoria da qualidade 
dos cuidados de saúde.

Objetivos

O objetivo deste estudo foi monitorizar as lesões músculo-esqueléticas nos trabalhadores de 
uma fábrica e identificar os riscos inerentes às suas tarefas.

Metodologia

Estudo quantitativo, descritivo e transversal. A recolha de informação foi efetuada pelo 
Questionário Nórdico Músculo-esquelético, numa amostra acidental. Procedeu-se ao 
tratamento estatístico, recorrendo ao SPSS.

Resultados

Dos resultados obtidos evidencia-se que existe maior presença de sintomas a nível dos membros 
superiores, nomeadamente a nível do pescoço (43%), ombros (53%), e punhos/mãos (78%),. As 
zonas do corpo onde os trabalhadores referem um grau de dor mais elevado correspondem às 
zonas do corpo onde um maior número de trabalhadores refere ter dor, desconforto ou dormência, 
o mesmo acontecendo quando analisamos as restantes questões quer de interrupção de atividades 
da vida diária nos últimos 12 meses, quer de problemas nos últimos 7 dias.

Conclusões

As lesões músculoesqueléticas relacionadas com o trabalho apresentam-se atualmente como 
um flagelo nas diversas profissões.

O estudo reforça a ideia de que as perturbações músculo-esqueléticas estão presentes no dia 
a dia dos profissionais fabris, sendo que a sua origem está relacionada com as caraterísticas 
individuais, estado de saúde e exigências da prática fabril. Cabe ao Enfermeiro do trabalho criar 
estratégias, para evitar que fatores de risco acrescidos causem lesões músculo-esqueléticas 
nestes profissionais, promovendo uma carreira longa e saudável.
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Introdução

O centro de material e esterilização (CME) é o local onde se realiza o processo de recepção de 
material contaminado, limpeza , o preparo, a esterilização, a guarda, e a distribuição do material 
estéril para as unidades consumidoras. A enfermagem ocupa papel importante neste cenário, 
aplicando os conhecimentos de microbiologia, o uso correto de equipamentos de proteção 
individual (EPI) e o gerenciamento do enfermeiro para que todo o processo seja pensado na 
segurança dos profissionais e do paciente.

Objetivos

Analisar a relação do trabalho no CME e as implicações físicas nos profissionais de enfermagem 
de um hospital oncológico da região sudeste do Brasil.

Metodologia

Estudo quantitativo, com abordagem descritiva, realizado entre os meses de dezembro de 2019 
e janeiro de 2020. A amostra de participantes compreendeu 27 profissionais de enfermagem. 
Foi aplicado questionário com questões sociodemográficas, laborais e de saúde e o instrumento 
de avaliação de áreas dolorosas de Corlett e Manenica (1980), adaptado para este estudo. A 
análise univariada da pesquisa foi realizada através do software SPSS 21.

Resultados

A função predominante foi de técnico de enfermagem (22), seguido por enfermeiro (03) e auxiliar 
de enfermagem (02). O sexo predominante foi o feminino (25). A raça predominante foi a branca 
(14). Para 26 participantes, o trabalho foi considerado repetitivo e cansativo; 19 participantes 
modificariam os mobiliários existentes. 20 participantes responderam que “as vezes” alternam a 
posição de trabalho, 4 responderam que “nunca” alternam e 3 responderam que “sempre” alternam; 
13 participantes responderam que “sempre” pegam peso e 14 participantes responderam que “as 
vezes” pegam peso. As regiões com predomínio de dor foram: região lombar, pernas, pés e ombros.

Conclusões
O trabalho no CME impõe aos profissionais de enfermagem um ritmo de trabalho contínuo 
e repetitivo, o que compromete a alternância de posição durante a jornada de trabalho. Esta 
situação é agravada pela inexistência de mobiliários adequados ou utilização de mobiliários 
inadequados para o desenvolvimento do trabalho. Esta análise evidenciou a relação do trabalho 
no CME com as implicações físicas e dolorosas sentidas pelos profissionais de enfermagem 
devido ritmo de trabalho e o peso dos materiais.
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Introdução

A saúde do trabalhador médico vem passando por desafios relacionados ao consumo de 
substâncias psicoativas, cujos fatores estão relacionados à rotina laboral, ao estresse, carga 
horária de trabalho, acúmulo de vínculos empregatícios, ao contato constante com situações de 
sofrimento humano, dentre outros (Tallentire et al., 2017).

Objetivos

Caracterizar o consumo de substâncias psicoativas entre os trabalhadores médicos de um 
serviço hospitalar.

Metodologia

estudo analítico transversal, realizado com 90 trabalhadores médicos de um hospital do Nordeste 
do Brasil, por meio da aplicação de um questionário semiestruturado sobre a caracterização 
sociodemográfica e ocupacional e das escalas de Alcohol Use Disorders Identification Test e 
Smoking and Substance Involvement Screening Test (Formigomi et al, 2017, Micheli et al., 2017). 
Os dados foram submetidos à análise estatística pelo Statistical Package for the Social Sciences 
23.0. O estudo obteve consentimento do Comitê de Ética e Pesquisa, parecer 2.379.798.

Resultados

Os profissionais médicos em sua maioria homens, casados e católicos, com média de idade 
37,4 anos, tempo de trabalho na instituição entre 2 e 4 anos, mais de um vínculo empregatício 
e carga horária de trabalho semanal elevada. A especialidade mais presentes foi a nefrologia. 
Quanto ao consumo de substâncias psicoativas, este acontecia principalmente motivado pela 
recreação e relaxamento, e em contexto do uso para descanso. Apresentaram consumo de 
baixo risco, com destaque para o consumo de moderado risco de tabaco e álcool.

Conclusões

Os profissionais médicos possuem consumo de substâncias psicoativas de baixo risco, em 
contextos de altas cargas de trabalho e padrões recreativos. As razões do uso direcionam a 
atenção para a necessidade de cuidados a saúde mental e qualidade de vida do trabalhador 
médico.
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Introdução

Um dos desafios mais recentes nos contextos de trabalho dos enfermeiros, está relacionado 
com o aparecimento de uma nova estirpe de coronavírus, o SARS CoV 2, responsável pela 
infeção COVID-19. Em março 2020 foi declarada pela OMS, Pandemia COVID-19 (Corver & 
Phillips, 2020) representando, o mais importante problema de saúde pública, dos últimos cem 
anos (Medeiros, 2020). A Pandemia COVID-19 provocou no mundo laboral, profundas e rápidas 
mudanças, com os enfermeiros a estarem na linha da frente desta nova realidade.

Objetivos

Conhecer a perceção dos enfermeiros do seu desempenho em fase de Pandemia da COVID-19.

Metodologia

Trata-se de um estudo qualitativo com uma abordagem do tipo exploratória, descritiva e 
transversal. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas, no mês de maio de 2020, a 15 
enfermeiros selecionados através de uma amostra intencional. A informação obtida foi 
submetida a uma análise categorial temática (Bardin, 2009). O estudo foi aprovado pela 
Comissão de Ética da ESEP (2020/703) e obtido o consentimento informado pelos participantes.

Resultados

Os participantes eram maioritariamente do sexo feminino, com idade compreendida entre 
os 25 e 60 anos e tinham em média 22 anos de tempo de experiência profissional. Da análise 
dos dados relativamente à experiência vivencia pelos enfermeiros emergiram as seguintes 
subcategorias: estados emocionais negativos; organização do trabalho; desafios, coesão da 
equipa e normas e orientações. Estes resultados vão ao encontro dos estudos apresentados por 
Tan, Chew, Lee, et al. (2020) e Sinclair et al. (2020).

Conclusões

Os discursos da experiência vivenciada pelos enfermeiros evidenciam a importância da 
prevenção de riscos laborais e a segurança e saúde no trabalho.
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Introdução
A investigação tem mostrado a importância da perceção do trabalhador como stakeholder 
fundamental da prevenção, sublinhando a necessidade de envolver os trabalhadores no processo 
de identificação e reconhecimento dos fatores de risco e respectivos perigos profissionais, 
ultrapassando as visões mais “técnicas” do risco (Portell, M. 2014). A saúde e a segurança do 
trabalhador podem ser investigadas através de diferentes abordagens teórico-metodológicas e 
com diferentes focos de atenção para a enfermagem do trabalho (Araújo C, 2018).

Objetivos
Identificar o conhecimento dos trabalhadores sobre a tipologia dos riscos. Identificar os riscos 
percecionados pelos trabalhadores para o seu local de trabalho. Identificar necessidades de 
formação/informação sobre medidas preventivas.

Metodologia
Estudo transversal, exploratório e descritivo, de natureza quantitativa. A colheita de dados foi 
efetuada através de um questionário construído para o efeito, de autopreenchimento enviado 
via email a todos os trabalhadores (345), dos quais responderam 83, em fevereiro de 2018. 
A análise dos dados foi feita com base na estatística descritiva com recurso ao programa 
informático Excel®. As questões éticas ficaram salvaguardadas.

Resultados
Os 83 respondentes representam 24% dos trabalhadores. Da nossa amostra, 77% são professores 
ou técnicos superiores. Relativamente ao local de trabalho, 81% refere ter condições adequadas 
de saúde e segurança, 66% refere ter informação sobre o equipamento que manuseia e sobre as 
medidas de prevenção de riscos a que está sujeito, 57% já frequentaram formação sobre HSST, 59% 
tem conhecimentos sobre combate a incêndios e 63% sobre 1ºs socorros. A grande maioria refere ter 
conhecimentos sobre a tipologia dos riscos no trabalho e apenas 5% sofreu 1 acidente de trabalho.

Conclusões
O risco percebido pelos trabalhadores pode ser um elemento desencadeador de boas práticas, 
na tentativa de evitar acidentes ou doenças. Esta perceção ou conhecimento do trabalhador 
sobre os riscos a que está sujeito, leva naturalmente a medidas de proteção mais rigorosas pelo 
próprio e a exigências à entidade empregadora, havendo sempre ganhos em saúde.
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Introdução

Os profissionais de saúde, enfermeiros/médicos, são especialmente vulneráveis ao 
desenvolvimento de problemas de saúde – advindos sobretudo do contacto diário que 
estabelecem com os utentes. Apesar da existência de estudos cujo tema se foca nesta matéria - 
diagnósticos com sugestões de melhoria/intervenção - os resultados não têm tido as melhorias 
desejadas. Prevalece a necessidade em se estabelecer políticas de âmbito nacional que ajudem 
a melhorar as condições destes profissionais ao nível da sua saúde.

Objetivos

No âmbito do estudo da satisfação dos profissionais de saúde nos cuidados primários e a título 
exploratório, pretendeu-se verificar se a saúde auto-reportada correspondia a um determinado 
perfil socioeconómico e profissional dos inquiridos. O objetivo deste estudo consiste em traçar 
um perfil dos profissionais de saúde de cuidados primários (enfermeiros/médicos).

Metodologia

Amostra: 19563 profissionais de saúde de 1212 unidades funcionais de cuidados de saúde 
primários (Portugal continental, 2018). Variável dependente: saúde auto-reportada. Variável 
independente: variáveis sócio-economicas e profissionais. Estimou-se uma regressão probit 
ordenada. O modelo a estimar é dado por: ‘Saúde auto-reportada’ = constante + β variáveis 
sócio-economicas e profissionais + ?, sendo a constante e os coeficientes β parâmetros a estimar.

Resultados

Os resultados obtidos são interessantes na medida em que permitem traçar um retrato dos 
profissionais de saúde de cuidados primários (enfermeiros/médicos) mostrando, para esse 
efeito, quais as características que contribuem para um melhor estado de saúde auto-reportado. 
Enfermeiros: USF-A comparando com as restantes unidades de saúde de cuidados primários; 
menos idade; masculino; rendimento ser suficiente para o individuo e família; maior satisfação 
profissional. Médicos: USF-B e UCSP comparando com as restantes unidades de saúde de 
cuidados primários; pertencem à região do Algarve; menos idade; cargos de gestão/liderança; 
rendimento ser suficiente para o individuo e família; maior satisfação profissional.

Conclusões

Os resultados, apesar do seu caracter exploratório, trazem alguma informação relevante que 
poderá ter implicações político-organizacionais e motivar futura investigação, nomeadamente: 
a) compreender o que pode estar a gerar piores níveis de saúde em todas as regiões 
administrativas do país quando comparadas com a região do Algarve no que diz respeito aos 
médicos; b) medidas que promovam a manutenção da saúde, por exemplo, investimento na 
satisfação profissional e rendimentos adequados para as necessidades individuais e familiares 
dos enfermeiros e médicos.
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Introdução

El reciclaje de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), productos domésticos-
comerciales que contienen circuitos-componentes eléctricos y que son descartados, crean 
oportunidades de empleo(Bakhiyi et al., 2018). No obstante, existe exposición al daño a salud 
humana y ecosistemas debido a materiales peligrosos que requieren de un manejo y reciclaje 
especial(Yohannessen et al., 2019). En este contexto el rol de enfermería es primordial para 
establecer las necesidades de salud de este grupo de trabajadores(Parra Giordano & Felli, 2017).

Objetivos

Determinar las preocupaciones de salud entre recicladores informales de desechos electrónicos 
en Chile.

Metodologia

Estudio cualitativo desarrollado en la metodología de Investigación Acción - Participativa, 
realizado en cuatro comunas de Chile. Los sujetos de investigación corresponden a 36 recicladores 
informales de RAEE. Se desarrolló un diálogo de saberes(Hernández-Rincón et al., 2017) entre el 
equipo interdisciplinario y los recicladores, intencionando conversaciones en tres áreas: salud, 
prácticas de cuidado y normativas; estás fueron grabadas y posteriormente analizadas contando 
con la aprobación del Comité de Ética de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.

Resultados

8 mujeres, 28 hombres; 28 trabajan en Santiago, 8 en Temuco. Elementos de protección 
personal, los participantes refieren mayoritariamente no usarlos, y sólo algunos utilizan guantes 
frente a procesos que consideran riesgosos. En sus preocupaciones de salud, reconocen que esta 
es importante como un medio para trabajar. Así, sus herramientas de autocuidado se restringen 
a mecanismos para poder desarrollar su trabajo diariamente. Destaca el desconocimiento de 
la mayoría sobre el funcionamiento del sistema de salud donde, a pesar de estar inscritos, 
solamente reconocen el servicio de salud para urgencias; siendo las mujeres quienes mantienen 
sus controles conforme a la normativa.

Conclusões
La investigación permitió determinar las preocupaciones de salud entre recicladores informales 
de residuos electrónicos en Chile, evidenciando la necesidad de intervenir en el autocuidado 
en salud en este grupo de trabajadores; destacando la importancia de integrar sus saberes y 
percepciones en el diseño participativo de intervenciones para abordarlos. Frente a lo cual, 
Enfermería juega un rol fundamental al ser capaces de intervenir a trabajadores desde una 
perspectiva integral y con enfoque de promoción y prevención de la salud.
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Introdução

As exigências físicas associadas às atividades diárias dos profissionais de saúde, e a adoção de 
posturas corporais por vezes inadequadas são aspetos que se constituem como fatores que 
predispõem à ocorrência de LMERTs. Paralelamente a existência de queixas dos profissionais, bem 
como o absentismo laboral, constituíram um ponto de partida para uma intervenção estruturada 
que teve como pedra basilar a formação sobre prevenção de LMERTs e aquisição de equipamento.

Objetivos

Analisar a intervenção realizada no âmbito da prevenção das LMERTs. Analisar a frequência das LMERT’s 
nos enfermeiros e assistentes operacionais de um serviço de Ortopedia, antes e após a intervenção.

Metodologia

Estudo descritivo, retrospetivo, de natureza quantitativa e transversal. Utilizado o Questionário 
Nórdico Músculo-Esquelético (Kuorinca et al, 1987).

Resultados

Foram incluídos neste estudo 17 enfermeiros, (72,8% do sexo feminino e 27,2% do sexo 
masculino, com média de idades: 40,6 anos). Foram incluídas 7 assistentes operacionais, (92,9% 
do sexo feminino e 7,1% do sexo masculino, com média de idades: 51,9 anos). Verificou-se uma 
diminuição da frequência das LMERTs nos enfermeiros após a intervenção, designadamente 
redução de 82,4% para 60% na região lombar; de 76,5% para 46,7% a nível dos ombros. Nos 
assistentes operacionais houve igualmente diminuição de 85,7% para 14,3% na região lombar; 
de 85,7% para 14,3% nos ombros e de 100% para 28,6% na região cervical.

Conclusões

A formação aos profissionais de saúde contribuiu para aumentar a consciência relativamente 
aos riscos associados à movimentação manual de cargas, o que fomentou a adoção de medidas 
preventivas das LMERTs contribuindo globalmente para a diminuição da sua frequência. A par 
com a aquisição de equipamento, a formação revelou ser uma estratégia importante para fazer 
face ao elevado número de profissionais que apresentam sintomatologia músculo-esquelética 
relacionada com o trabalho.
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Introdução

O uso de substâncias psicoativas (SPAs) como o tabaco, o álcool e outras drogas pode levar 
a prejuízos importantes à saúde. Essas substâncias possuem impactos sociais importantes e 
apresenta-se como preditor de uso e dependência na vida adulta (Malta et al., 2014). Nesse 
sentido, o consumo de SPAs se estabelece atualmente como problema de saúde pública.

Objetivos

analisar o uso de substâncias psicoativas pela equipe de enfermagem de um hospital de alta 
complexidade do estado do Piauí.

Metodologia

estudo observacional analítico. A coleta de dados ocorreu entre dezembro de 2018 a março 
de 2019, com um total de 49 participantes. Foram utilizados para coleta o formulário 
sociodemográfico e os instrumentos Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Tes 
e Alcohol Use Disorders Identification Test para caracterização do uso de substâncias psicoativas 
(Formigomi et al., 2017, Micheli et al., 2017).

Resultados

A equipe é formada principalmente por profissionais técnicos de enfermagem, do sexo feminino, 
e casadas. Além disso, o álcool foi a substância de maior consumo, seguido do tabaco, sedativos 
e inalantes, sendo o uso desses influenciado principalmente por estresse, insônia e cansaço 
mental.

Conclusões

o uso de substâncias profissionais por profissionais da enfermagem ocorrer motivado por 
questões psíquicas e do contexto de trabalho, logo afeta a saúde do trabalhador bem como a 
assistência desempenhada pela equipe de enfermagem.
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Introdução

Os enfermeiros são os profissionais de saúde que mais tempos despendem no cuidado às pessoas, 
estando expostos a riscos que potenciam o aparecimento de lesões musculoesqueléticas1. Embora 
estes apresentem perceção do risco de desenvolvimento de sintomatologia musculoesquelética, 
quer pelas particularidades da sua atividade profissional, quer pela adoção de posturas pouco ou 
nada adequadas durante a prestação de cuidados2, o problema é que estes sintomas continuam a 
contribuir para o absentismo, a redução da produtividade e da qualidade de vida3.

Objetivos

Identificar e mapear a evidência científica disponível sobre a prevalência de sintomatologia 
musculoesquelética e as áreas corporais mais afetadas nos enfermeiros que trabalham em 
hospitais portugueses.

Metodologia

Realizada uma Scoping Review, com os critérios de inclusão: estudos que abordassem a 
temática lesões musculoesqueléticas nos enfermeiros que exercem funções em hospitais 
portugueses. Como base de dados foi considerado o Repositório Científico de Acesso Aberto, 
com os termos “Lesões musculoesqueléticas nos enfermeiros” e “Lesões músculo-esqueléticas 
nos enfermeiros”, num total de 62 publicações. Após aplicados os critérios foram identificados 9 
publicações, desde 2006 a 2019.

Resultados

Os estudos selecionados tiveram a participação de enfermeiros que exercem a sua 
atividade profissional na região norte e centro do país. A maioria apresenta sintomatologia 
musculoesquelética associada a prestação de cuidados, sendo que a coluna lombar é o 
segmento anatómico com maior número de queixas. Apesar da maior parte dos profissionais 
apresentarem conhecimento sobre lesões musculoesqueléticas e dos riscos associados ao 
seu desenvolvimento1, a sintomatologia musculoesquelética está essencialmente relacionada 
com algumas atividades profissionais, de que são exemplo: administração de terapêutica, 
posicionamento/mobilizações, cuidados de higiene e levante de doentes sem o uso de 
equipamentos de auxílio à prática de cuidados4,5.

Conclusões

As lesões musculoesqueléticas constituem um problema frequente, sugerindo-se o 
desenvolvimento de um programa que sensibilize os enfermeiros a melhorarem as suas 
posturas, como programas de mecânica corporal e/ou de ginástica laboral que minimizem o 
aparecimento de sintomas musculoesqueléticos4.
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Introdução

Com as alterações digitais emergiram Novas Formas de Trabalho (NFT) onde estão elencadas 
três características: os trabalhadores organizam o trabalho de forma flexível, decidem o local, e 
através de qual meio de comunicação (telefone inteligente, email, videoconferência) trabalham. 
As NFT são um modelo onde os trabalhadores podem controlar o tempo local de trabalho, 
apoiando-se nos meios eletrónicos comunicação (Baane, 2011). Os objetivos das NFT são a 
eficiência e a redução de custos (ten Brummelhuis, Bakker, Hetland, & Keulemans, 2012).

Objetivos

Com este trabalho pretendemos perceber o que são as novas formas de trabalho, quais os seus 
desafios para a saúde ocupacional e de que forma a enfermagem do trabalho pode ajudar a 
reduzir o impacto dos malefícios das novas formas de trabalho na saúde do trabalhador.

Metodologia

Foi realizada uma revisão integrativa da literatura através do motor de busca EBSCO e PubMed 
com seleção de artigos em texto integral, publicados entre 2010 e 2020, com idades entre os 
19 e os 44 anos, com os descritores occupational health AND new ways of work AND demands. 
Obtiveram-se 4 artigos, dos quais foram selecionados 3, sendo excluídos 1 artigo. Foram 
excluídos todos os artigos com metodologia pouco clara, anteriores a 2008, composição por 
grupos específicos ou sem intervenção.

Resultados

O desenvolvimento tecnológico recente teve impacto na vida dos trabalhadores, pois a comunicação 
é cada vez mais estabelecida por computadores, com recurso a caixa de correio eletrónico e usos 
cada vez mais recorrente de dispositivos móveis (Blok,M.; Groenesteijn, L.; Schelvis, R.; Vink,P., 
2012). As NFT detêm um contributo positivo dentro dos seios empresariais e organizacionais, como 
permitir flexibilidade ao trabalhador e até mesmo a possibilidade de este trabalhar a partir de casa. 
Contudo, encontra-se ainda pouco explorado o impacto que estas têm sobre o trabalhador e a sua 
vida social e familiar (Demerouti, E.; Derks, D.; Brummelhuis, L.; Bakker, A.)

Conclusões

As NFT como estar ligado ao trabalho 24h com prazos curtos para cumprir tarefas têm 
implicações na saúde dos trabalhadores, nomeadamente o aumento do stress, associado ao 
aumento da responsabilidade, constante conectividade com o trabalho e perda estrutural (Allvin 
et al., 2011). As NFT são rigorosas exigem do trabalhador autonomia e flexibilidade. É necessário 
repensar as atuais abordagens às políticas de SST. As mudanças são céleres e impactam nas 
condições de trabalho e na segurança e saúde dos trabalhadores
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Introdução

Os enfermeiros em contexto hospitalar estão diariamente expostos a fatores de stress com 
reconhecido potencial traumático e impacto negativo a nível profissional e pessoal (Borges, 
2018; EU-OSHA, 2017). Apesar da controvérsia sobre a definição e sintomatologia associada 
ao trauma psicológico, este é diagnosticado quando, após a experiência de trauma, persiste 
sintomatologia que remete a pensamentos intrusivos, evitamento e hiperativação sendo que, 
qualquer exposição traumática pode ser o ponto de partida ao desenvolvimento de Perturbação 
Pós-Stress Traumático (PPST, Cunha, 2018).

Objetivos

Identificar o nível de trauma psicológico e analisar a sua associação em função de variáveis 
sociodemográficas e profissionais dos enfermeiros que desempenham funções em contexto 
hospitalar.

Metodologia

Desenvolvemos um estudo quantitativo, descritivo, correlacional e transversal, com 161 
enfermeiros de um Centro Hospitalar do Norte de Portugal, selecionados através de uma amostra de 
conveniência. Aplicamos um questionário sociodemográfico/profissional e a Impact Traumatic Scale 
Revised (IES-R, Weiss & Marmar, 1997; Matos, Pinto-Gouveia, & Martins, 2011). A IES-R é constituída 
por 22 itens e três subescalas (pensamentos intrusivos, evitamento e hiperativação) avaliadas numa 
escala de Likert com 5 pontos. Scores superiores a 33 indiciam maior probabilidade de PPST.

Resultados

Dos participantes, 75% eram do sexo feminino; 65% com parceiro; 62% com bacharelato/
licenciatura; 92% com contrato de trabalho definitivo. Destes, 99,4% vivenciou pelo menos um 
incidente crítico que o marcou no seu percurso profissional, sendo que a impotência profissional 
foi o mais referido. Identificou-se uma prevalencia de 23% de enfermeiros com trauma 
psicológico, ainda que com níveis baixos, sendo a subescala evitamento a que apresentou 
valores superiores. Verificamos que enfermeiros com turno fixo demonstraram níveis superiores 
para a IES-R total e subescala evitamento.

Conclusões

A identificação de incidentes criticos e a prevalencia de trauma ainda que com niveis baixos 
identificada nos enfermeiros em contexto hospitalar realçam a importância do aumento 
diligente da contextualização deste fenómeno, fomentando a importância do desenvolvimento 
de estratégias de promoção de saúde ocupacional, já que ambientes de trabalho saudáveis, 
propagam prestação de serviços de qualidade.
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Introdução

A violência no local de trabalho (VLT) contra os profissionais de saúde é de causa multifatorial 
e considera-se, atualmente, um problema de saúde pública. Esta inclui incidentes em que os 
profissionais são abusados, ameaçados, discriminados ou agredidos com consequências para a 
sua saúde, o que constitui um risco ocupacional. A VLT deve ser avaliada, o mais precocemente 
possível, de forma a garantir uma gestão efetiva dos riscos (International Council of Nurses, 
2017).

Objetivos

analisar a violência perpetrada pelos pacientes e familiares contra os enfermeiros no local de 
trabalho e identificar os vários tipos de violência.

Metodologia

foi realizada pesquisa bibliográfica nas bases de dados, PUBMED, EBSCO, SCOPUS e Google 
Scholar. Critérios de inclusão: documentos e relatórios institucionais em virtude de se 
encontrarem poucos estudos disponíveis em Portugal; artigos em texto integral; espaço 
temporal de 2010 a 2020; violência contra os enfermeiros no local de trabalho; VLT perpetrada 
pelos pacientes e os seus familiares; estudos nacionais e internacionais; língua portuguesa e 
inglesa. As palavras chave foram conjugadas pelo marcador booleano “AND” na língua inglesa e 
portuguesa.

Resultados

A VLT é mais frequente nos serviços de urgência (Han et al., 2017), psiquiatria (Lantta et al., 
2016) e internamento (Ogenler e Yap?ci, 2018). Em Portugal, tem-se verificado um aumento 
das notificações, comparando o ano 2008 (154) com 198 até junho, em 2019 (Ordem dos 
Enfermeiros, 2019). São as enfermeiras as mais atingidas, com ameaças verbais. O agressor 
é, frequentemente, do sexo masculino com idades entre os 40-59 anos. A maioria das 
vítimas revela-se muito insatisfeita com a forma como a instituição gere os episódios de VLT, 
considerando-os passíveis de prevenção. Poucos são participados às autoridades (Direção-Geral 
da Saúde, 2015).

Conclusões
O Enfermeiro do Trabalho deve reforçar a sua intervenção, no âmbito das suas competências, 
relativamente à prevenção da VLT, através da vigilância epidemiológica, da notificação de casos 
e na implementação de programas de formação junto dos profissionais e de sensibilização aos 
cidadãos.
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Introdução

No Brasil a Atenção Primária à Saúde (APS) é uma estratégia de reordenamento do Sistema 
Único de Saúde (SUS), na qual atuam equipes multiprofissionais que estão expostas aos 
diferentes tipos de violência. Frente a magnitude da violência no trabalho e pela importância da 
cultura de paz como recurso para prevenir o fenômeno e fomentar as boas relações no trabalho, 
questionou-se: como é possível enfrentar o problema da violência no trabalho das equipes da 
APS?

Objetivos

Desenvolver uma campanha publicitária com foco na prevenção da violência no trabalho, bem como 
para promoção da cultura de paz a partir da análise do fenômeno no contexto da APS no Brasil.

Metodologia

Integra os produtos da pesquisa “Violência no processo de trabalho da enfermagem na APS”, 
a qual busca incentivar o desenvolvimento de um modelo de relações pacífica, fomente a 
comunicação, e promova a Cultura de Paz entre trabalhadores. O período estabelecido para 
campanha foi dezembro de 2019 a dezembro de 2020. Para o desenvolvimento da campanha 
publicitária, seguiram-se três passos (KOTLER, SHALOWITZ, STEVENS, 2010) - a criação e avaliação 
da mensagem; desenvolvimento criativo e execução; e revisão da responsabilidade Social.

Resultados

A idealização da mensagem foi marcadamente estruturada pelos achados da pesquisa, 
escolheram-se os elementos centrais em torno dos conceitos da violência, perfil dos 
perpetradores, associação entre a ocorrência dos diferentes tipos e as características 
sociolaborais dos profissionais, formas de prevenção, enfrentamento e meios que provoquem 
a reflexão e sensibilização dos profissionais, gestores, clientes e comunidade. Em síntese 
as mídias selecionadas foram: logomarca; webpalestras; podcast; banner; flyer; boletim 
informativo; vídeos para televisores em salas de espera, vídeos para redes sociais direcionados 
para profissionais, usuários e gestores. As comunicações e mídias foram planejadas de forma 
que atingissem, por meios físicos e eletrônicos.

Conclusões

Acredita-se que a Campanha se configurou em uma tecnologia social, uma vez que fomentou 
o maior debate e conscientização acerca da violência no trabalho, com diálogo sobre as 
implicações na saúde dos trabalhadores, bem como sobre a importância da cultura de paz na 
APS, com sensibilização direcionada aos profissionais e sociedade civil. Os múltiplos recursos de 
mídia contribuíram para interagir com o público alvo e dar voz aos participantes, especialmente 
sobre as formas de enfrentamento.
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Introdução

Cuando el profesional sanitario recibe el diagnóstico de cáncer de mama, habitualmente 
además de la sintomatología propia de la enfermedad, se ve sometida a un estado de ansiedad, 
nerviosismo y desesperanza y el abordaje desde la salud ocupacional es imprescindible.

Objetivos

Atender desde la salud laboral a profesionales de la salud afectados por cáncer de mama

Metodologia

Se llevó a cabo una escuela-taller sobre la patología del Cáncer de Mama organizadas por la 
Unidad de Salud Laboral en colaboración con la Unidad de Cáncer de Mama y Rehabilitación 
del Hospital Universitario Reina Sofía (Córdoba, España). Su contenido estructurado en 3 
unidades didácticas: Enfoque terapéutico del Cáncer de Mama, diagnóstico Precoz, opciones de 
tratamiento y técnicas quirúrgicas (1); exposición teórico práctica de las opciones de tratamiento 
rehabilitador (2) y exposición de la experiencia personal de una trabajadora como Paciente-
Experta(3).

Resultados

Acudieron 45 personas; el 17% presentaban antecedentes personales de Cáncer de mama, el 
31% antecedentes familiares; presentando el 38% alguno de ambos antecedentes. Se evidenció 
una opinión mayoritariamente positiva donde lo mejor valorado fueron los ponentes con los 
que se contó, seguido de la organización y utilidad de los contenidos. Se demandó la presencia 
y participación de ponentes especialistas en psicología aplicada a este tipo de patología y 
especialistas en reconstrucción mamaria.

Conclusões

Se debe trabajar en dar continuidad a esta propuesta debido al elevado número de casos de la 
patología entre nuestra población laboral, ampliando elabordaje desde la perspectiva de Salud 
Laboral.
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Introdução

As lesões músculo-esqueléticas ligadas ao trabalho (LMELT) constituem um problema de saúde 
entre os enfermeiros (Serranheira, Cotrim, Rodrigues, Nunes, & Sousa-Uva, 2012). As condições 
de trabalho e as tarefas a realizar são os principais determinantes da exposição a factores de 
risco (Neves & Seranheira, 2014). Segundo Santos (2009), a ergonomia física abrange posturas 
de trabalho, movimentos repetitivos, manipulação manual de cargas e lesões músculo-
esqueléticas, Assim, é importante conhecer os factores preventivos e protectores de LMELT, 
para desenvolver estratégias preventivas.

Objetivos

Identificar factores que promovam a prevenção e protecção de lesões músculo-esqueléticas em 
enfermeiros em contexto de internamento hospitalar.

Metodologia

Revisão integrativa da literatura realizada entre dezembro de 2019 e janeiro de 2020 nas bases 
de dados Scielo Portugal, RCAAP, PubMED, EBSCO, com os descritores nurs1, work-related 
musculoskeletal diseases e ergonomics, utilizando-se o método PICo, onde a população são 
os enfermeiros, o interesse as lesões músculo-esqueléticas e o contexto a prática clínica em 
internamento hospitalar. A pergunta de investigação foi: “Quais os factores preventivos e 
protectores de lesões músculo-esqueléticas na prática clínica dos enfermeiros?”.

Resultados

Dos 177 artigos, eliminaram-se 145 pela leitura do título e eliminaram-se 15 pela leitura 
do abstract. A amostra final é constituída por 17 artigos. A literatura é consensual quanto à 
necessidade de adaptar os ambientes físicos, adequar estratégias/abordagens ao doente e 
incorporar rotinas rotativas no dia-a-dia (agrupar tarefas que se fazem na posição de sentado) 
(Cordeiro, 2015). Os factores podem dividir-se em biomecânicos/antropométricos (manuseio do 
doente, esforço físico, tamanho das camas), ambientais (temperatura ambiente), organizacionais 
(doentes com patologias complexas, recursos humanos, ambiente de trabalho) e de direção 
hospitalar (disponibilidade de equipamento, ações de formação, espaços de repouso).

Conclusões

É importante existir um esforço conjunto por parte da instituição e também dos profissionais 
de saúde, para criar condições desfavoráveis ao surgimento de LMELT. Em particular, tendo em 
conta que cerca de um terço do tempo do enfermeiro é em tarefas de cuidado ao doente ou 
no quarto do doente, devem ser desenvolvidas estratégias protectoras nestes contextos. Entre 
outros factores, a literatura releva a necessidade de formar os profissionais, adaptar/melhorar 
as rotinas e incluir planos de exercício no trabalho.
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Recursos educativos digitais em saúde e segurança no trabalho 
para boas práticas na atenção primária à saúde
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Introdução

A saúde e segurança no trabalho na Atenção Primária à Saúde (APS) precisa constantemente 
ser problematizada entre os profissionais de saúde. Utilizar as metodologias ativas na educação 
permanente em saúde (EPS) associada ao uso de recursos educativos digitais (REDs) desenvolve 
o processo ensino-aprendizagem significativo (Peres, Silva, & Barba, 2016). O uso de REDs 
na formação contínua possibilita conduzir a discussão para ampliar a reflexão crítica para 
desenvolver ações promotoras de saúde individual e coletiva no trabalho em saúde.

Objetivos

Validar o conteúdo de sete REDs que abordam as boas práticas de saúde e segurança no 
trabalho, para utilizar na formação contínua de profissionais de saúde que atuam na APS, na 
perspectiva da problematização para discussão, reflexão e ação.

Metodologia

Estudo transversal para validação de conteúdo de sete REDs por Comitê de Especialistas - 
profissionais de saúde e segurança (n=7) - pelo método Snowball. Utilizou-se o Instrumento de 
Validação de Conteúdo Educativo em Saúde, composto de três domínios: objetivos; estrutura/
apresentação; e relevância (Leite, Áfio, Carvalho, Silva, Almeida & Pagliuca, 2018). A análise e 
interpretação dos dados ocorreu pela estatística descritiva e analítica. Foi aprovado por Comitê 
de Ética em Pesquisa, sob pareceres nº 3.035.981 e nº 3.207.144.

Resultados

A concordância foi atingida, obtendo a variação do índice global de 0,88-0,96(RED3-Doenças 
ocupacionais na APS; RED7-Registro de acidentes e incidentes do trabalho na APS). O índice de 
concordância no domínio objetivos foi de 0,84-0,95(RED1-Saúde e segurança no trabalho na 
APS; RED-7, RED4-Norma Regulamentadora 32 e RED5-Equipamentos de Proteção Individual e 
Equipamentos de Proteção Coletiva); no domínio estrutura/apresentação de 0,91-0,99(RED1 e 
RED6-Acidentes e incidentes do trabalho na APS; RED7); e o domínio relevância 0,81-0,95(RED3; 
RED5 e RED7). As sugestões foram relevantes e incorporadas aos REDs.

Conclusões

Os REDs obtiveram concordância de conteúdo e estão disponíveis no Google Drive® e no canal 
YouTube® do grupo de pesquisa. A aplicabilidade dos conhecimentos fornecidos pelos REDs 
contribui para a discussão, reflexão e ação dos trabalhadores de enfermagem e da saúde. A 
valorização das boas práticas em saúde e segurança na APS traz impactos diretos e indiretos em 
diferentes ações que produzem conhecimento significativo para atenção e gestão em saúde.
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Introdução

El cáncer de mama se sitúa, según los datos de la Asociación Española Contra el Cáncer(AECC), 
en segundo lugar en incidencia en España con 33,307 casos nuevos en 2019 y es la primera 
causa de mortalidad por cáncer en mujeres. A esto hay que añadir que en España la tasa de 
supervivencia a 5 años es superior al 90% , por lo que muchas mujeres tras recuperarse se 
reincorporan a sus puestos de trabajo y retoman su actividad laboral.

Objetivos

El objetivo de este estudio fue identificar el número de trabajadoras del Ayuntamiento 
de Granada afectadas por patología oncológica mamaria desde 2012 a 2018, con el fin de 
implementar medidas de promoción y prevención desde la salud laboral.

Metodologia

Se revisaron los casos registrados de trabajadoras con cáncer de mama del ayuntamiento de 
Granada en el período 2012-2018.

Resultados

De las 802 de mujeres que como media conforman la plantilla del Ayuntamiento de Granada se 
han identificado un total de 12 casos de cáncer de mama en el periodo comprendido entre 2012 
y 2018 . La edad media de aparición de esta patología en las trabajadoras ha sido de 45’9 años 
y la duración media de las bajas de Incapacidad Temporal (IT) por este motivo ha sido de 352,75 
días, teniendo a fecha de finalización del estudio (Diciembre 2018) dos procesos de IT abiertos. 
El número de fallecimientos en el período estudiado han sido 2.

Conclusões

Teniendo en cuenta que el Servicio Andaluz de Salud realiza las pruebas de detección precoz 
del cáncer de mama en mujeres a partir de 50 años y que ésta patología ha presentado en el 
Ayuntamiento de Granada una incidencia importante en mujeres de menor edad, el Servicio de 
Vigilancia de la Salud propone adelantar éstas pruebas realizando una ecografía a mujeres de 35 
a 44 años y una mamografía a mujeres con rango de edad entre 45 y 49 años.

Referências bilbiográficas (máximo 5 - Norma APA)
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Introdução

Os maiores sismos em Portugal continental no século XX, foram os de 1909 e de 1969 (Tavares, 
Mendes, & Basto, 2011). A região de Lisboa e do Algarve são as regiões com maior risco sísmico, 
seguindo-se o litoral (Silva, Crowley, Varum, & Pinho, 2014). Em Portugal a perceção de risco 
sísmico é baixa (Tavares et al., 2011). Sensibilizando a comunidade educativa de ESEnfC sobre 
medidas de proteção sísmicas realizou-se um simulacro com os gestos baixar, proteger e aguardar.

Objetivos

Alertar e sensibilizar a comunidade educativa de ESEnfC sobre como agir antes, durante e depois 
da ocorrência de um sismo.

Metodologia

A 15.11. 2019 foi realizado um simulacro nos três polos da ESEnfC, durante 1 minuto com a 
comunidade educativa a realizar os três gestos que salvam. Divulgámos esta iniciativa por 
email à comunidade educativa, com os procedimentos que deveriam adotar durante um sismo. 
Foram afixados cartazes nos 3 Polos e colocado um vídeo explicativo nas Televisões. Às 11:15 os 
alarmes dos Polos tocariam e todos realizavam os três gestos que salvam.

Resultados

Foram realizadas entrevistas. Dessas entrevistas com 122 pessoas concluímos que 55% da 
amostra realizou o simulacro, 6% não realizou por estar a trabalhar e 17% porque o alarme 
não tocou. No polo em que tocou o alarme todos o ouviram. 78% tinham local para efetuar os 
três gestos, não se revelaram dificuldades na realização do exercício. 12% considera que não 
necessita de formação em sismos por percecionar um risco baixo de sismo em Portugal. 100% 
da amostra refere que gostaria de mais formação em proteção e catástrofe

Conclusões

Nas últimas décadas houve um sólido aumento de perdas económicas devido a sismos que atingiram 
regiões urbanas (Sousa & Campos Costa, 2016) . Confirma-se a perceção baixa de risco sísmico. Os três 
gestos baixar, proteger e aguardar são a melhor resposta para nos protegermos em caso de sismo. É 
possível estabelecer a implementação de uma cultura de segurança nas populações e a promoção de 
atividades de simulacro é importante para a população estar treinada em caso de sismo na ESEnfC.
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Introdução

A validação do conteúdo de recursos educativos digitais (REDs) são relevantes na educação 
permanente em saúde (EPS) dos profissionais na Atenção Primária à Saúde (APS). A abordagem 
dos riscos ocupacionais como um RED associado ao processo crítico-reflexivo poderá promover 
um comportamento seguro e eficaz na prevenção de acidentes e doenças do trabalho. O 
processo de validação do conteúdo contribui com o avanço do conhecimento na área de saúde 
e segurança no trabalho (Galindo, Alexandre, Barros, Sá, Carvalho & Caetano, 2019).

Objetivos

Validar o conteúdo de um RED que aborda os riscos ocupacionais na APS para ser utilizado em 
rodas de conversa com profissionais, para enfatizar as boas práticas em saúde e segurança no 
trabalho.

Metodologia

Estudo transversal para validação do conteúdo por um Comitê de Especialista (n=7) pelo método 
Snowball. Utilizou-se um Instrumento de Validação de Conteúdo Educativo em Saúde (IVCES), 
que aborda objetivos, estrutura/apresentação e relevância do RED (Leite, Áfio, Carvalho, Silva, 
Almeida & Pagliuca, 2018). A análise dos dados ocorreu pela estatística descritiva e analítica. Foi 
aprovado por Comitê de Ética em Pesquisa, sob pareceres nº 3.035.981 e nº 3.207.144.

Resultados

Todos os 18 itens do IVCES deste RED obtiveram a concordância ≥ 0,80. O Índice de Validade do 
Conteúdo (IVC) global foi de 0,91. O IVC pleno (1,00) foi observado em quatro itens: no domínio 
1 (objetivos) “Adequado ao processo de ensino-aprendizagem”; e no domínio 2 (estrutura/
apresentação) “Linguagem apropriada ao material educativo”, “Sequência lógica das ideias” e 
“Tema atual”. Nos demais itens, a variação do IVC foi de 0,83-0,94. As críticas e sugestões dos 
especialistas foram pertinentes e incorporadas ao RED.

Conclusões

A concordância obtida da validação do conteúdo pelos especialistas mostrou que o RED atingiu 
a qualidade técnico-científica na abordagem de riscos ocupacionais na APS. O RED pode ser 
utilizado para a discussão reflexiva das boas práticas na saúde e segurança no trabalho na APS, 
promovendo aprendizagem significativa na EPS. O acesso ao RED é gratuito e disponível na 
plataforma Google Drive® (http://bit.ly/2JlfpKs) para ser visualizado e utilizado por qualquer 
dispositivo eletrônico em ações educativas.
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Introdução

“A vigilância da saúde dos trabalhadores deve ser efetuada de forma contínua e em função das 
exigências do trabalho e dos fatores de risco profissional” (DGS, 2018), permitindo a identificação 
de indicadores de saúde e a deteção precoce de sinais e sintomas de doenças relacionadas 
com o trabalho. No contexto actual do ensino superior, a organização do trabalho é cada vez 
mais exigente e rigorosa, levando a um desgaste precoce e silencioso, sendo determinante a 
vigilância periódica da saúde.

Objetivos

Avaliar indicadores de saúde dos trabalhadores. Monitorizar o estado de saúde/doença dos 
trabalhadores. Identificar precocemente sinais e sintomas de doenças relacionadas com o 
trabalho.

Metodologia

Estudo transversal e descritivo, de natureza quantitativa, envolvendo uma amostra de 
conveniência de 244 trabalhadores de uma Instituição do Ensino Superior no Alentejo. A colheita 
de dados foi efetuada durante a consulta de enfermagem de vigilância de saúde, através de um 
questionário construído para o efeito, sobre a autoperceção de alguns indicadores de saúde. 
Análise dos dados: estatística descritiva com recurso ao Excel®. As questões éticas ficaram 
salvaguardadas.

Resultados

Foram consultados 244 dos 364 trabalhadores da instituição, 55,3% são mulheres e 44,7% 
são homens, do total 53,7% tem mais de 50 anos, estando todos aptos para o trabalho.  
Apresentaram hipertensão, 22,3% dos homens e 14% de mulheres, do total 23,4% tinham mais 
de 50 anos e 23,9% eram obesos. 21,5% têm hábitos tabágicos, dos quais, 14% tem mais de 50 
anos e 12% são mulheres. 55,6% referiu sentir stress no trabalho, dos quais, 33,4% tem menos 
de 50 anos e 32,1% são homens.

Conclusões

A vigilância de saúde no local de trabalho através da monitorização de indicadores de saúde 
na consulta de enfermagem, permitiu identificar alguns comportamentos de risco, bem como 
alterações na saúde física e psicológica. Com base nestes resultados já foi elaborado um plano 
de atividades, contemplando sessões de sensibilização para um estilo de vida mais saudável, e 
folhetos informativos de educação em saúde, considerando as áreas mais sensíveis.
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Introdução

A violência no trabalho tem efeitos diretos sobre os trabalhadores de saúde que repercutem 
negativamente na qualidade do cuidado recebido e percebido pelos pacientes e familiares. 
Dessa forma, mediante a necessidade de refletir sobre os impactos da violência no trabalho nos 
serviços de saúde e sobre como esses acontecimentos podem interferir nas práticas assistências 
dos profissionais, questiona-se: Existe relação entre a violência no trabalho dos profissionais da 
saúde e a ocorrência de erros e danos relacionados à segurança do paciente?

Objetivos

Refletir sobre as possíveis relações entre a violência no trabalho, a qualidade da prestação dos 
cuidados e segurança do paciente.

Metodologia

Trata-se de um estudo qualitativo, tipo reflexivo, oriundo das reflexões e questionamentos 
em torno das possíveis relações entre a violência no trabalho dos profissionais de saúde 
e a segurança do paciente. Adotou-se uma abordagem metodológica teórico-conceitual 
fundamentada na Política Nacional de Segurança do Paciente e em artigos científicos disponíveis 
nas bases de dados MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online) e LILACS 
(Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde).

Resultados

O ensaio teórico foi estruturado em duas sessões principais. Na primeira sessão refletiu-
se acerca da violência no trabalho e a qualidade do cuidado. E na segunda sessão refletiu-se 
sobre a relação entre a exposição do trabalhador a violência e ocorrência de erros e danos 
à saúde do paciente/usuário. Notou-se que a violência no trabalho é tida como um fator de 
risco influenciador da saúde física e, principalmente, saúde psíquica que pode predispor o 
trabalhador da saúde a cometer erros que comprometem a segurança do paciente.

Conclusões

A reflexão desenvolvida confirmou teoricamente que existe relação entre atuar em serviços 
de saúde com prevalência de violência aos trabalhadores e a ocorrência de erros e danos ao 
paciente.
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Introdução

Eventos e acidentes relacionados ao trabalho são grandes problemas e devem ser identificados 
e documentados com precisão.

Objetivos

Identificar acidentes com material biológico sofridos por profissionais de saúde de um serviço 
hospitalar.

Metodologia

Estudo transversal, analítico, retrospectivo, com base em dados secundários de 73 profissionais 
de saúde que sofreram acidente ocupacional com exposição a material biológico em 2018, em 
um hospital universitário do nordeste brasileiro.

Resultados

Os participantes eram geralmente mulheres, técnicas de enfermagem no turno da manhã. 
Sofreram acidentes na unidade de internação de enfermagem, com agulhas com lumén e 
durante a administração de medicações intravenosas. Houve mais exposição à localização do 
sangue e dos dedos. Quanto ao seguimento sorológico, a maioria iniciou, mas não realizou 
acompanhamento sorológico. Houve associação entre o agente causador e a localização do 
corpo afetado; bem como entre a categoria profissional e o fato de a maioria dos profissionais 
não ter acompanhamento sorológico.

Conclusões

Os achados identificaram as características e circunstâncias dos acidentes, com a possibilidade 
de avaliar o cumprimento das políticas institucionais de prevenção e promoção da saúde e 
segurança dos profissionais de saúde. Conclui-se também que o monitoramento sorológico das 
vítimas de acidentes com material biológico merece mais rigor.
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Introdução

No contexto hospitalar, a sobrecarga de trabalho pode estar associada ao conteúdo das 
atividades a serem exercidas, podendo levar ao adoecimento físico desses trabalhadores (Morais, 
Martins, Galdino, Robazzi & Trevisan, 2016). Além disso, os danos que atingem os trabalhadores 
refletem justamente que este ultrapassou seus limites para adaptar-se ao trabalho (Dejours, 
1992). Sendo um problema que causa alterações psicofisiológicas que refletem na execução das 
atividades e no surgimento de diferentes tipos de doenças (Sousa, 2017).

Objetivos

Identificar os danos físicos relacionados ao trabalho que acometeram enfermeiros em hospital 
universitário na Região Sudeste/Brasil.

Metodologia

Estudo quantitativo, realizado entre 2019 e 2020, em um hospital universitário da Região 
Sudeste do Brasil. A amostra foi composta por 135 enfermeiros que responderam questões 
sociodemográficas e laborais e a Escala de Avaliação dos Danos relacionados ao Trabalho 
(EADRT) (Facas, 2013), sendo utilizado nesse estudo, o item Danos físicos que compõe a escala. 
As associações foram analisadas pelo Teste do Qui-quadrado de Pearson e teste de Mann-
Whitney.

Resultados

Nos danos físicos, os itens foram classificados como risco médio: “Dores no corpo”, “Dor 
de cabeça”, “Distúrbios digestivos”, “Dores nas costas”, “Alterações no sono” e “Dores nas 
pernas”. Identificou-se que 65,2% (88) estavam adoecidos para danos físicos. Sobre questões 
sociodemográficas e laborais dos adoecidos: idade média foi de 39,8 anos, 87,5% (77) eram 
mulheres, 52,3% (46) brancos, 62,5% (55) viviam com o companheiro, 56,8% (50) estatutários, 
61,4% (54) pensaram em mudar de profissão, 62,5% (55) tinham apenas um vínculo e 51,1% 
(45) trabalhavam acima de 30 horas. Não houve associação significativa entre as variáveis.

Conclusões
Foi possível compreender que os enfermeiros são expostos às cargas de trabalho altas que 
os afetam fisicamente, podendo estar relacionados à problemas como falta de espaço para 
execução das atividades, disposição inadequada dos equipamentos, falta de manutenção dos 
aparelhos e permanência em pé. E que o trabalho realizado pelos enfermeiros que atuam 
em hospital universitário pode levar o profissional a desenvolver danos físicos que afetam a 
produtividade e a qualidade da assistência.
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Introdução

Em Maio/2019 o burnout foi considerado pela Organização Mundial de Saúde como um 
fenómeno ocupacional. Estudos têm demonstrado que varia em função do género (Innstrand 
et al.,2011; Purvanova & Muros,2010) sendo superior no feminino (sobretudo a exaustão 
emocional), enquanto no masculino é superior a despersonalização. Varia também em função 
da profissão, sendo superior em profissionais de saúde, educação e forças de segurança, tento 
impacto diferenciado nos dois géneros (Garcia-Arroyo et al., 2019; Innstrand et al., 2011; 
McCarty et al., 2007).

Objetivos

Comparar os níveis de burnout entre ocupações profissionais (nomeadamente enfermeiros, 
médicos, professores, bombeiros e polícias) e entre géneros (masculino e feminino), bem como 
verificar se no burnout existem diferenças entre géneros dentro de cada profissão.

Metodologia

Estudo quantitativo, exploratório, comparativo e transversal. No âmbito de diferentes projetos 
de investigação no LabRP-FPCEUP realizados entre 2005-2019 (54% ate 2010) foram recolhidos 
dados com o Maslach Burnout Inventory (Maslach et al.,1996; Marques-Pinto & Picado, 2011). 
A amostra de conveniência foi constituída por 6.071 participantes, sendo 41% enfermeiros, 29% 
polícias, 14% professores, 9% bombeiros, e 7% médicos. Eram 50,5% do género masculino e 
49,5% feminino, com média de idades de 38,22 anos e de 9,25 de anos de serviço.

Resultados

Encontraram-se diferenças de género com padrão diferenciado nas várias ocupações. Na amostra 
total o género masculino apresenta maior despersonalização (tendo 6,6% burnout elevado e 
70,2% reduzido), enquanto o feminino apresenta maior exaustão emocional e burnout (tendo 
8,4% burnout elevado e 58,9% reduzido). Nos enfermeiros, médicos, professores e bombeiros 
o género masculino apresenta maior despersonalização. Nos médicos, professores e policias o 
feminino apresenta maior despersonalização. Existe burnout elevado em 11,6% médicos, 9,6% 
enfermeiros, 6,8% professores, 4,7% policias e 4,6% bombeiros. Entre 2005 e 2019 o burnout 
elevado aumentou de 5,1% para 8,6%, e o burnout reduzido diminuiu de 70,6% para 66,5%.

Conclusões

O burnout tem vindo a aumentar e existem diferenças de género em diferentes profissões, e 
diferenças entre profissões, sugerindo que é um fenómeno ocupacional complexo. Assim, a 
saúde ocupacional e a enfermagem do trabalho, aquando da prevenção do burnout, devem ter 
em consideração estas diferenças e atuar de forma diferenciada em cada género e profissão. 
Por exemplo, podem atuar através da inteligência emocional, cuja relação com a motivação no 
trabalho revelou ser diferente em enfermeiros e enfermeiras (Jurado et al.,2020).
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Introdução

A Enfermagem do Trabalho tem um contributo fundamental na saúde ocupacional (Borges,2018). 
Contudo, ser enfermeiro(a) implica enfrentar desafios constantes, gerir sofrimento e lidar com 
morte (Gillet et al.,2020), o que a longo prazo pode desencadear stress crónico, o qual pode 
evoluir para burnout (Bogaert et al.,2017). Em 2019 a OMS definiu o burnout como fenómeno 
ocupacional, o qual tem vindo a aumentar na Europa segundo o EUROFOUND e EU-OSHA, 
sendo alvo de preocupação nos enfermeiros (Molina-Praena et al.,2018).

Objetivos

Comparar os níveis de burnout numa amostra de enfermeiros estudada em 2015 e 2019, 
e verificar se o engagement, fadiga de compaixão, interação trabalho-família, presentismo, 
satisfação com o trabalho e variáveis sociodemográficas e laborais constituem preditores do 
burnout.

Metodologia

Estudo quantitativo/exploratório/descritivo/transversal/comparitivo/correlacional, no qual 
se aplicaram a uma amostra de conveniência de 134 enfermeiros de um hospital publico do 
distrito do Porto (51% em 2015 e 49% em 2019) o Maslach Burnout Inventory (Maslach et 
al.,1996), Utrech Work Engagement Scale (Schaufeli & Bakker,2003), Professional Quality of 
Life Scale (Stamm,2010) Survey Work-Home Interaction Nijmen (Geurts et al.,2005), Stanford 
Presenteeism Scale (Koopman et al.,2002), Questionário de Satisfação com o Trabalho (Pais-
Ribeiro & Maia,2002) e questionário de caracterização sociodemográfica e laboral.

Resultados

Encontram-se diferenças significativas reveladoras da diminuição (de 2015 para 2019) do vigor, 
dedicação, engagement, realização pessoal e satisfação com as condições físicas de trabalho, 
e aumento da interação trabalho-família negativa, burnout, ansiedade e depressão, apesar do 
aumento da satisfação com a segurança no futuro da profissão. Os mais velhos apresentam mais 
exaustão emocional, ansiedade e depressão, e menos satisfação com o apoio da hierarquia. 
Mais anos de serviço aumentam a capacidade de trabalhar mesmo doente. Como preditores 
do burnout encontraram-se 35% do engagement, 24% da fadiga de compaixão, 4% da interação 
trabalho-família e 3% da ansiedade/depressão/stress.

Conclusões

Verificou-se um aumento do burnout e mal-estar psicológico, bem como diminuição da motivação 
para a tarefa e satisfação com o trabalho, alertando para a necessidade de desenvolver/aplicar 
práticas de saúde ocupacional que protejam os enfermeiros do adoecer psicólogico relacionado 
com o trabalho. Assim, é fundamental que a Enfermagem do Trabalho contribua para boas práticas 
junto dos seus próprios profissionais e para o desenvolvimento do bem-estar psicológico, o que 
reduz o burnout e aumenta a satisfação dos utentes (Carthon et al.,2020).
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Introdução

O estresse ocupacional coloca em risco a saúde dos profissionais e tem como consequência 
o baixo desempenho profissional, a alta rotatividade, o absenteísmo e a violência no local 
de trabalho. Intervenções foram desenvolvidas com a finalidade de reduzir os sintomas de 
depressão, ansiedade e estresse para melhorar o bem-estar geral. E apesar da literatura mostrar 
resultados significativos na diminuição do estresse, ainda há poucos estudos que analisem a 
eficácia das intervenções, a longo prazo.

Objetivos

Caracterizar as variáveis sociodemográficas e laborais dos profissionais de enfermagem participantes 
de uma intervenção.

Metodologia

Estudo transversal, observacional, analítico. A amostra final foi composta por 30 trabalhadores 
de enfermagem, na qual 15 profissionais compuseram o grupo da intervenção (GI) e 15 
foram selecionados por amostragem aleatória simples para compor o grupo controle (GC). Os 
participantes foram informados dos procedimentos do estudo junto ao Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido. Na coleta de dados foram aplicados: formulário de caracterização do perfil 
sociodemográfico e laboral e a Escala de Estresse no Trabalho (EET).

Resultados

O GC foi composto por 10 enfermeiros e 5 técnicos deenfermagem sendo 80,0% do sexo 
feminino, adultos (34,0±34,0-41,0 anos), 66,7% eram casados. O GI também foi composto por 
10 enfermeiros e 5 técnicos deenfermagem, adultos (37,0±34,0 – 40,0 anos), sendo 93,3% 
do sexo feminino, 60% eram casados. O perfil laboral destes profissionais, no GC 67,7% dos 
trabalhadores possuíam outro vínculo empregatício e no GI 86,7%. Em ambos os grupos mais 
de 30% dos profissionais trabalham mais de 30 horas semanais. Quanto ao tempo de trabalho 
prestado na instituição tinham a mediana de 5 anos nos dois grupos.

Conclusões

Ambos os grupos apresentaram dados homogêneos. Neste estudo o perfil da população 
foi hegemonicamente do sexo feminino, população mais jovem, sendo com menos de 40 
anos de idade, com mais de um vínculo empregatício. Apesar dos poucos anos de serviços o 
tempo prestado com os caracterizam com bastante experiência. Não se pode afirmar que as 
características da população estudada são determinantes para a ocorrência de estresse ou a 
diminuição do mesmo por meio de uma intervenção.
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Condições de saúde, qualidade do sono e concentração sérica de 
interleucinas em trabalhadores de enfermagem hospitalar
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Introdução

Projeto de Doutorado em Enfermagem pela Universidade de São Paulo. No Brasil, profissionais 
de enfermagem representam 60% dos empregos no setor saúde, mas 66% desses trabalhadores 
apresentam algum desgaste relacionado ao trabalho (Conselho Federal de Enfermagem [COFEN], 
2015). O trabalho hospitalar em turnos pode alterar o ritmo circadiano com repercussões 
imunológ1icas (Carvalho & Magalhães, 2013). As interleucinas, substâncias moduladoras do 
sistema imunológico, estão entre os marcadores que podem possibilitar avaliar estas alterações 
(Leprout & Cauter, 2015; Mirald, et al., 2017).

Objetivos

Identificar as relações entre as condições de saúde, a ocorrência de sonolência e a concentração 
sérica de interleucinas pró-inflamatórias no organismo dos trabalhadores de enfermagem que 
atuam na área hospitalar.

Metodologia

Trata-se de estudo transversal, correlacional, com abordagem quantitativa realizado em um hospital 
de ensino. A amostra é composta por três estratos de trabalhadores de enfermagem atuantes 
em unidades de terapia intensiva estimando a participação de 170 sujeitos. São utilizados quatro 
procedimentos: questionário; outro para condições de saúde; aplicação da escala de sonolência 
diurna de Epworth (Bertolalazi, et al., 2009) e a dosagem sanguínea de interleucinas. Os dados 
coletados serão organizados, tratados e analisados com os devidos testes estatísticos.

Resultados

Contribuir para o progresso da ciência e, portanto, da sociedade, incluindo também a integridade 
e a proteção à saúde dos profissionais de enfermagem. Ao final da pesquisa, esperamos 
avançar no conhecimento dos efeitos do trabalho hospitalar sobre o sono dos trabalhadores 
de enfermagem, bem como se há relação entre a possível ocorrência de sonolência, alterações 
imunológicas identificadas pelas concentrações de interleucinas pró-inflamatórias no organismo 
destes profissionais e suas condições de saúde.

Conclusões

As dificuldades enfrentadas pela pesquisa nacional e pela saúde pública no Brasil foram agravadas 
pela pandemia causada pelo Covid-19 que alterou o funcionamento das instituições e a dinâmica 
deste estudo. Não há custeio para os testes e os trabalhadores de enfermagem, sujeitos da 
pesquisa, estão ativamente atuando na pandemia. Muitos têm apresentado resultado positivo 
para a Covid 19. A inscrição para este evento tem por finalidade compartilhar os passos realizados 
até aqui e as perspectivas para a conclusão do trabalho.
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Eficácia da vacina da gripe nos trabalhadores de uma empresa da 
indústria transformativa, no ano 2018
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Fontes3, Claudia Filipa Alves Ramalho4
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Introdução

A Organização Mundial de Saúde (OMS) refere que anualmente 10 a 20% da população mundial 
é infetada pelo vírus da gripe. A vacinação é um dos métodos mais eficazes de prevenção da 
doença. Além da proteção individual, a vacina tem a capacidade de interromper a circulação 
dos microorganismos entre pessoas, originando o que se designa por “imunidade de grupo”. 
O enfermeiro do trabalho desperto nesta temática, tem um papel relevante na divulgação e 
sensibilização para a vacinação.

Objetivos

Avaliar a adesão dos trabalhadores da empresa ao programa de vacinação contra a gripe sazonal 
2018. Conhecer a eficácia da vacina da gripe nos funcionários da empresa, que fizeram a vacina 
no ano 2018. Contribuir para melhorar a condição de saúde dos funcionários da empresa.

Metodologia

Estudo do tipo descritivo, transversal e quantitativo. Os dados foram recolhidos na forma de 
questionário, sendo solicitado o seu preenchimento por cada funcionário, no momento da 
administração da vacina da gripe 2019, tendo em conta a experiência vivenciada no ano 2018.
Foi analisada a taxa de adesão à vacinação assim como os dados relativos à evidência da doença 
e estabelecida uma relação.

Resultados

Através da análise dos dados recolhidos pelos questionários, apresentamos os seguintes 
resultados: Total de 185 indivíduos vacinados, sendo a grande maioria do sexo masculino 
(84,9%); Dos indivíduos inquiridos, uma minoria 7,6% afirma não ter realizado a vacina em 
2018; Dos 92,4% indivíduos que cumpriram a vacina em 2018, 12,9% afirmam ter tido gripe. No 
entanto, quando questionamos estes funcionários que afirmam ter contraído a doença, apenas 
4% afirma ter faltado ao trabalho.

Conclusões

Através da divulgação dos resultados pretende-se revelar a adesão dos trabalhadores à vacina da 
gripe, comprovando a eficácia da mesma, demonstrada pela baixa percentagem de funcionários 
que ficaram com sintomatologia de gripe durante o ano de 2018. O enfermeiro do trabalho tem 
um papel fundamental em todo o processo da vacinação dos colaboradores da empresa, desde 
a sensibilização, administração, registo e análise dos resultados obtidos.
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Eficácia de estratégias e medidas de prevenção de lesões músculo-
-esqueléticos em enfermeiros a trabalhar em contexto hospitalar

Sílvia Daniela Azenha Rodrigues1, João Carlos Fonseca Varela, Arménio Guardado Cruz2
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Introdução

As lesões músculo-esqueléticas relacionadas com o trabalho (LMERT) caracterizam-se por 
dor, localizada ou irradiada; sensação de dormência; sensação de peso; fadiga ou desconforto 
localizado; sensação de perda ou perda de força (PNCDR, 2008). Atualmente, as LMERT’s 
continuam a ser uma das doenças ocupacionais mais prevalente nos enfermeiros, com tendência 
a manter-se, apesar de identificadas as suas causas e as suas consequências a nível pessoal e 
profissional e conhecidas as estratégias e medidas de prevenção a implementar

Objetivos

Sintetizar a melhor evidência disponível sobre a eficácia de estratégias de prevenção de lesões 
músculo-esqueléticas em enfermeiros hospitalares.

Metodologia

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura seguindo princípios adaptados preconizados 
pelo Joanna Briggs Institute (JBI) para a Scoping Review, na qual foi realizada pesquisa 
bibliográfica, entre junho e julho de 2019, nas bases de dados Medline/ Pubmed, EBSCO, SCIELO 
e RESEARCHGATE, bem como pesquisa em formato livre. A análise de relevância dos artigos, a 
extração e síntese dos dados foi desenvolvida por dois revisores independentes.

Resultados

Identificaram-se 45 artigos dos quais, após aplicação dos critérios de inclusão/exclusão e a sua 
leitura integral, foram selecionados 7 documentos finais para extração e análise. Os artigos 
analisados confirmam elevada prevalência de LMERT entre os enfermeiros, para os quais 
contribuíram fatores individuais e organizacionais, reconhecendo-se a existência/implementação 
de programas, estratégias e políticas de prevenção/ redução das LMERT, no entanto, foram 
identificadas várias barreiras à sua implementação. A necessidade de mobilizar doentes está 
associada ao risco de lesões músculo-esqueléticas em profissionais de Enfermagem, sendo que 
a prevalência de distúrbios músculo-esqueléticos nos trabalhadores incide principalmente a 
nível lombar, ombro e pescoço.

Conclusões

Observaram-se altas de prevalência de LMERT nos profissionais de enfermagem apesar de 
identificados os riscos/fatores associados à sua incidência, assim como a implementação de 
estratégias de prevenção. Diversas estratégias são recomendadas, não existindo uma solução 
única. A modificação do paradigma atual, conjugado com uma prática participativa, a realização 
de novos estudos nesta área, com maior qualidade e que demonstrem efetividade na prevenção 
de risco de LMERT, e uma cultura de prevenção de trabalho é fundamental
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Introdução

A disseminação da doença COVID-19 se alastrou pelo mundo, os profissionais da enfermagem 
considerados trabalhadores da linha de frente no enfrentamento da pandemia e sentiram o 
aumento da demanda nas instituições de saúde. Considera-se que o trabalho desempenhado 
pelas equipes de enfermagem já é considerado desgastante devido as condições em que 
exercem suas atividades e aos riscos ocupacionais a que estão expostos e frente a essa 
pandemia, podem comprometer a saúde desses profissionais.

Objetivos

Levantar informações acerca da pandemia da COVID-19 com foco nos profissionais de 
enfermagem à luz Teoria Ambientalista de Florence Nightingale.

Metodologia

Estudo teórico-reflexivo, realizado de março a maio de 2020, com buscas em noticiários virtuais 
internacionais e nacionais de fontes fidedignas como: World Health Organization, Ministério 
da Saúde, Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) agregado às experiências das autoras a 
pandemia e a teoria ambientalista de Florence Nightingale.

Resultados

O controle ambiental é o conceito principal, as condições e influências externas comprometem 
a vida e o desenvolvimento dos organismos, capazes de preceder, eliminar ou colaborar para 
a saúde, são esses preceitos que amparam a Teoria Ambientalista. e utilizando-se de um olhar 
retrospectivo foi possível identificar as fragilidades experimentadas pelos profissionais de 
enfermagem brasileiros quanto ao contágio durante a pandemia da doença COVID-19. Resgatar 
a teoria ambientalista de Florence Nightingale durante a pandemia, nos leva a refletir sobre 
essência do cuidado para os pacientes, porém, sem tirar o foco de cuidados com a própria saúde 
no ambiente de trabalho.

Conclusões

A presente reflexão sugere a necessidade do compromisso institucional e o preparo dos 
Serviços de Saúde para com os profissionais de enfermagem brasileiros frente a uma pandemia 
da doença COVID-19, bem como de capacitações para enfrentamento da mesma, levando 
em consideração ensinamentos como os apresentados na Teoria Ambientalista de Florence 
Nightingale.
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Estratégias de coping, burnout, qualidade de vida e bem estrar no 
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Introdução
Transformações ocorridas nas últimas décadas no mundo do trabalho provocaram repercussões 
no processo saúde-doença dos trabalhadores. Criação de novas tecnologias, somadas a um 
conjunto de inovações organizacionais modificaram profundamente a estrutura produtiva 
dos países capitalistas, que visam à alta produtividade e a produção de serviços cada vez mais 
exigentes. Este fenômeno tem provocado mudanças profundas na organização, condições 
e relações de trabalho (Zanelli; Borges-Andrade; Bastos, 2014), níveis elevados de estresse, 
Síndrome de Burnout (SB) e alteração na qualidade de vida.

Objetivos

investigar a relação entre as Estratégias de Enfrentamento de Coping (EEC), Sindrome de 
Burnout (SB), Qualidade de Vida (QV) e bem-estar no trabalho.

Metodologia

Trata-se de um estudo transversal, quantitativo, analítico observacional. Os participantes do 
estudo foram os técnicos de enfermagem e enfermeiros de um hospital universitário localizado 
no interior do estado de São Paulo, Brasil. A coleta de dados foi realizada durante três meses por 
meio da aplicação de questionário para avaliação do perfil sóciodemográfico e laboral; escalas 
validadas no Brasil como a Maslach Burnout Inventory (MBI) Escala Coping Ocupacional (ECO), 
Escala Suporte Organizacional Percebido (ESOP) e Whoqol-bref.

Resultados
68 trabalhadores, 80,3% mulheres, idade média 39 anos, 56,1% brancos, 47,1% enfermeiros. 
QV apresentou escores: meio ambiente (59,38), relações sociais (61,64), psicológico (61,40) e 
físico (63,66). A SB, apresentaram EE moderada, DP moderada, RP alta. No coping ocupacional, 
o controle (3,58) foi o escore que prevaleceu para administrar situações estressoras. Suporte 
organizacional percebido as dimensões que se destacaram foram estilo de gestão da chefia 
(3,18) e suporte social (3,45), houve diferença estatística significativa no estilo gestão da 
chefia entre os enfermeiros e técnicos de enfermagem (p= 0,032) e houve diferença estatística 
significativa para o suporte material entre os sexos (p=0,043).

Conclusões
a hipótese do estudo foi confirmada: estratégias de enfrentamento positivas podem influenciar 
na QV que se apresentou como regular e boa de acordo com a percepção dos trabalhadores. Em 
relação a SB a mesma não foi identificada na equipe, ou seja, a equipe não apresentou níveis 
elevados de estresse pois, para superar as situações estressantes foram empregadas estratégias 
de enfrentamento, por fim, o suporte organizacional apresentou um bom relacionamento 
interpessoal com a equipe e a chefia no ambiente de trabalho.
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Introdução

No desenvolvimento do trabalho os profissionais de saúde estão expostos a fatores de riscos 
inerentes ao ambiente e a operacionalização do trabalho acarretando-lhes doenças, acidentes 
e consequentemente prejuízos as instituições, a qualidade do cuidado prestado e aos próprios 
trabalhadores. Assim, a adoção de estratégias de promoção da saúde nos ambientes laborais, onde 
atuam os profissionais de saúde, são essenciais para o trabalho decente preconizado como um dos 
objetivos da Agenda de Desenvolvimento Sustentável – 2030 e para enfrentamento da COVID-19.

Objetivos

Sumarizar evidências científicas sobre as melhores estratégias de promoção da saúde 
direcionadas à saúde dos profissionais que atuam nos serviços de saúde.

Metodologia

Revisão integrativa da literatura com busca nas bases de dados Medical Literature Analysis and 
Retrieval System Online, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde, Base 
de Dados de Enfermagem e na biblioteca virtual Scientific Eletronic Library Online por estudos 
originais publicados entre 2010 a 2020. Utilizou os descritores “Promoção da Saúde”, “Pessoal 
de Saúde” e “Saúde do Trabalhador”.

Resultados

Foram selecionados vinte estudos que atenderam aos critérios de seleção, destes 30% dos 
estudos foram de intervenção e 20% estudos controle com randomização, os outros 50% dos 
estudos foram descritivos, revisões sistemática, bibliográfica e integrativa, também um relato 
de experiência. Foram encontrados programas de intervenção para o bem-estar no local de 
trabalho, recreação terapêutica, gestão do estresse com aumento da resiliência, hábitos e 
estilos de vida saudáveis, práticas de segurança e saúde ocupacional com foco na ergonomia e 
ginástica laboral, além da prevenção de doenças crônicas. Podendo ser treinamentos online ou 
presenciais, ainda refere-se acompanhamento e avaliação após intervenção.

Conclusões

As melhores estratégias de promoção da saúde para serem empregadas nos serviços de saúde 
visando dos profissionais de saúde são guiadas para o bem-estar no local de trabalho e estilos 
de vida, buscando prevenir as doenças crônicas não transmissíveis. A maioria dos estudos 
analisados estão voltados para o campo individual, há pouca intervenção no trabalhador-
ambiente e na própria organização do trabalho, ainda associa-se a falta de adesão e participação 
dos trabalhadores em programas de promoção da saúde.
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Introduction

El auge de las ECNT a nivel mundial en las últimas décadas ha motivado que numerosos 
estudios epidemiológicos se hayan centrado en la identificación de sus factores de riesgo, tanto 
conductuales (tabaquismo, dieta insana, consumo nocivo de alcohol e inactividad física), como 
metabólicos (tensión arterial elevada, sobrepeso/obesidad, hiperglucemia e hiperlipidemia)1,2. 
El siguiente paso en la lucha frente a las ECNT debe ser la aplicación de medidas de educación/
promoción de la salud que disminuyan sus niveles de exposición en la población3.

Objectives

El objetivo de este estudio fue estudiar los niveles de exposición de algunos de los factores 
de riego indicados entre los trabajadores del hospital. El establecimiento de los niveles de 
exposición a estos factores de riesgo permitirá el diseño y la ejecución de aquellas medidas de 
educación/promoción de la salud más efectivas y eficientes de acuerdo a la situación actual.

Methodology

Se llevó a cabo un estudio epidemiológico descriptivo transversal para establecer la prevalencia 
de factores de riesgo (conductuales y metabólicos) de las ECNT entre los trabajadores del 
hospital. Para ello, en la consulta de enfermería, durante los exámenes de salud de los 
trabajadores, se determinaron, para cada individuo, variables como consumo de tabaco y 
de alcohol, actividad física, índice de masa corporal y presión arterial sistólica y diastólica. La 
recogida de datos se llevó a cabo en el periodo 2011-2018.

Results

Se estudiaron a 4.059 trabajadores (21,4%, hombres; 78,6%, mujeres); edad media de 47,7 
años (en hombres, 47,4 años; en mujeres, 47,7 años). Destacar los siguientes porcentajes: 
fumadores, 20,2% (en hombres, 18,6%; en mujeres, 20,6%); no consumidores de alcohol, 30,0% 
(en hombres, 9,1%; en mujeres, 35,7%); trabajadores que realizan actividad física ≥3 veces/
semana: 43,2% (en hombres, 51,4%; en mujeres, 40,9%); sobrepeso, 33,8% (en hombres, 42,6%; 
en mujeres, 31,4%); obesidad, 20,5% (en hombres, 21,0%; en mujeres, 20,3%,); presión arterial 
sistólica <120 mmHg, 55,9% (en hombres, 37,0%; en mujeres, 61,1%); presión arterial diastólica 
<80 mmHg, 71,6% (en hombres, 61,8%; en mujeres, 74,3%,).

Conclusions

La situación es inadecuada para trabajadores del hospital con elevada formación (en muchos 
casos) y con relativa juventud, especialmente por los elevados porcentajes de fumadores y 
sobrepeso/obesidad, así como por los exiguos porcentajes de trabajadores no consumidores de 
alcohol o que realizan actividad física ≥3 veces/semana. Estos datos pueden servir de punto de 
partida para el diseño y la ejecución de medidas de educación/promoción de la salud centradas 
en los factores de riesgo más problemáticos, maximizando su efectividad y eficiencia.
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Introdução

A Síndrome Metabólica afeta milhares de pessoas em todo o mundo. Estudos voltados para 
o ambiente de trabalho demonstram associação entre os fatores ocupacionais e aumento da 
incidência de doença arterial coronariana, bem como a exposição continuada aos diversos 
fatores de risco pode levar ao desencadeamento de doenças cardiovasculares, com redução 
precoce da vida produtiva dos indivíduos.

Objetivos

Verificar a presença de fatores de risco para síndrome metabólica entre os servidores da 
Universidade Federal do Triangulo Mineiro, Brasil, identificados durante consulta de enfermagem 
do exame periódico da instituição.

Metodologia

Foi desenvolvido um estudo descritivo, retrospectivo por meio de dados secundários. Os dados 
foram coletados em um documento já existente no Núcleo de Atenção à Saúde do Servidor da 
Universidade do ano de 2017. O banco de dados eletrônico foi transportado para o programa 
estatístico “Statiscal Package for Social Sciences” para análise das variáveis.

Resultados

Dos servidores convocados, um total de dois mil trabalhadores, 50,2% compareceram para os 
exames periódicos, a maioria foi do sexo feminino, na faixa etária de 30 a 39 anos. A categoria 
profissional que menos compareceu para a realização dos exames foram os médicos. Dentre 
os fatores de risco para síndrome metabólica 15,3 % eram hipertensos, 4,8 % apresentaram 
diabetes mellitus e 4,4% referiram hábito de fumar. Em relação aos resultados dos exames foram 
encontradas alterações em 13% das glicemias, 18,5% dos triglicérides, 32,4 % do colesterol 
total, 54,3 % dos exames de LDL e 14,7% de HDL.

Conclusões

A maioria dos convocados que compareceram aos exames periódicos e passaram por consulta 
de enfermagem pertenciam ao sexo feminino, com diagnóstico de hipertensão e alteração nos 
níveis de colesterol total. O estudo destaca a necessidade de se desenvolver estratégias de 
promoção à saúde do trabalhador, sendo indispensável o desenvolvimento de ações educativas 
voltadas para o controle dos fatores de risco da síndrome metabólica.
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Introdução

As fortes exigências laborais vivenciadas pelos trabalhadores da enfermagem, entre outros 
fatores, acabam se transformando em um verdadeiro gerador de sofrimento psíquico, que 
descaracteriza esses trabalhadores quanto aos seus conhecimentos e habilidades, o que, por 
consequência, induz estes ao consumo de substâncias psicoativas (SPAs) como a principal 
estratégia para o alívio das tensões e estresse ocasionados pelo labor, configurando esses 
profissionais, como população vulnerável para o uso/abuso e dependência dessas substâncias.

Objetivos

Analisar as evidências científicas disponíveis sobre os fatores e implicações relacionados ao uso 
de substâncias psicoativas por trabalhadores de enfermagem.

Metodologia

Revisão integrativa, que teve como critérios de seleção: estudos primários, publicados no 
período de 2008 a 2017 e sem restrição de idiomas. Os descritores utilizados na busca foram 
selecionados após consulta aos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), no Medical Subject 
Headings (MeSH) e list CINAHL. A combinação foi realizada por meio dos operadores booleanos 
OR e AND e adaptada de acordo com cada base, que foram: CINAHL, MEDLINE, SCOPUS, Web of 
Science e LILACS, BDENF e IBECS via BVS.

Resultados

Foram analisados 14 artigos, verificando-se o predomínio de estudos transversais (28,57), 
descritivos qualitativos (28,57) e descritivos quantitativos (14,28), com amostras significativas, 
variando de 12 a 33.588 profissionais de enfermagem e com nível de evidência 2C (100,00%). 
A síntese do conhecimento foi formulada em duas categorias: Fatores predisponentes para o 
consumo de SPA por trabalhadores de enfermagem; e Implicações do uso de SPA na vida pessoal 
e na qualidade da assistência de enfermagem.

Conclusões

As evidências encontradas mostram que o uso de substâncias psicoativas representou uma 
realidade presente no cotidiano dos trabalhadores de enfermagem e a estreita relação com as 
condições laborais representou o principal fator associado, sendo o ambiente de trabalho, o 
grande influenciador para o consumo.
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Introdução

A felicidade no trabalho (FT) engloba experiências individuais e organizacionais do trabalhador, 
sendo constituída por várias dimensões como engagement, compromisso afetivo organizacional 
e satisfação com o trabalho (Fisher, 2010; Singh & Aggarwal, 2018). A felicidade dos enfermeiros 
envolverá sempre, e em primeiro lugar, cuidar do outro e das suas necessidades. Isto poderá 
conduzir a situações stressantes e emocionalmente desgastantes. Desta forma, a identificação 
dos níveis de FT torna-se essencial para que as organizações conheçam e atuem nesse âmbito 
(San, 2014).

Objetivos

Conhecer os níveis e os fatores potenciadores de felicidade no trabalho dos enfermeiros.

Metodologia

Realizou-se uma revisão integrativa da literatura, em fevereiro de 2020, nos agregadores 
de conteúdo EBSCO (com as bases de dados CINALH Complete, CINALH Plus with full text, 
MedicLatina, Medline with full text e Psychology and Behavioural Sciences Collection 
selecionadas) e B-on e nas bases de dados Scopus e Web of Science. A expressão boleana 
utilizada na pesquisa foi (“Happiness at work”) AND (Nurs1). Identificaram-se no total 120 
artigos, no entanto foram incluídos apenas seis que cumpriam os critérios de inclusão.

Resultados

Dos seis artigos selecionados, quatro integravam metodologia quantitativa e dois qualitativa, 
com tipos de estudo descritivo correlacional transversal (3), comparativo, narrativa e 
etnográfico. As amostras variaram de 9 a 800 enfermeiros. Os níveis de felicidade apresentados 
pelos enfermeiros foram moderados. Os fatores potenciadores de felicidade no trabalho 
relacionaram-se com possuir uma boa saúde mental, qualidade de vida no trabalho e relações 
sociais; trabalhar em serviços de psiquiatria e cirurgia; ter horário fixo, e contrato sem termo. 
Fatores que se correlacionaram negativamente com a felicidade foram as condições laborais e 
remuneratórias e políticas administrativas.

Conclusões

Os resultados encontrados apontam para a importância de investigação nesta temática, sendo 
que a mesma beneficiaria com abordagens metodológicas e teóricas variadas. A avaliação 
regular dos níveis de felicidade no trabalho dos enfermeiros é importante. Apenas assim, 
administradores e chefias saberão examinar e avaliar as políticas de trabalho existentes, 
delinear programas no âmbito da saúde ocupacional e disponibilizar os recursos e serviços de 
apoio necessários para a existência de um ambiente de trabalho saudável.
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Introdução

As lesões músculo-esqueléticas relacionadas com o trabalho (LMERT) são um verdadeiro 
problema de saúde ocupacional1; e muito prevalentes nos profissionais de saúde. Apresentam-
se como doenças inflamatórias e degenerativas do sistema locomotor, geralmente associadas 
com o trabalho. Manifestam-se através de sintomas como dor, parestesia, sensação de peso, 
fadiga, falta de força; e afetam áreas como a coluna vertebral, membros superiores e inferiores. 
Podem ser agrupadas de acordo com a área envolvida: em tendinites, síndromes canaliculares, 
raquialgias e síndromes neuro vasculares.

Objetivos

Caracterizar socio-demograficamente a amostra; Aplicar o instrumento de rastreio de lesões 
músculo-esqueléticas, QR-LMERT (Fonte, Alves &Ribeiro, 2017); Estimar a prevalência de casos 
prováveis de lesões músculo-esqueléticas nos Enfermeiros; Identificar as áreas de dor e/ou 
desconforto postural do diagrama de Corlett e Manenica (1980) nos Enfermeiros.

Metodologia

Estudo observacional, descritivo-correlacional, transversal, e de natureza quantitativa, 
realizado num serviço hospitalar da região norte do país. Amostragem não- probabilística, por 
conveniência, constituída por 41 profissionais de enfermagem. Como instrumento de recolha 
de dados utilizou-se um questionário de autopreenchimento anónimo, constituído pela 
caracterização sociodemográfica, o questionário para rastreio de Lesões Músculo-esqueléticas 
relacionadas com o trabalho (QR-LMERT), e o Diagrama de áreas de desconforto Postural de 
Corlett e Manenica. A análise estatística foi efectuada com recurso ao SPSS, versão 25.

Resultados

Amostra constituída por enfermeiras (90,2%), com idade média de 49,3±9,3 anos e experiência 
profissional há 25 anos ±9,0 anos. Os sintomas mais referenciados são o cansaço, desconforto, 
a dor e a dificuldade em efetuar movimentos de extensão, flexão e rotação sendo que 46,3% da 
amostra apresenta pelo menos dois dos sintomas da QR-LMERT com duração superior a 30 dias. 
As regiões corporais com dor e/ou desconforto postural mais referenciadas são a região cervical, 
as costas inferior e superior, o pescoço e ombro direito. Pelos dados obtidos da aplicação do QR-
LMERT, 47,5% dos enfermeiros inquiridos apresentam caso provável de LMERT.

Conclusões

As LMERT têm repercussões ao nível físico, mental, social e laboral, contribuindo para o 
absentismo, incapacidade para o trabalho e diminuição da qualidade de vida. Fatores causais 
como os físicos, organizacionais, psicossociais e individuais contribuem para a prevalência das 
LMERT nos enfermeiros. Assim, é imprescindível a avaliação e monitorização dos riscos no local 
de trabalho, e a implementação de medidas organizacionais, técnicas e pessoais, de forma 
multidisciplinar e participativa, de modo a prevenir e a reduzir as LMERT nos Enfermeiros.
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Introdução

O Enfermeiro do Trabalho ao desempenhar o papel de Educador para a Saúde, afere 
as necessidades da promoção da saúde em contexto laboral (trabalhadores/ambiente) 
estabelecendo prioridades, implementando metodologias e estratégias educativas e avaliando 
o seu efeito, no que concerne à capacitação para a saúde (Organização Mundial da Saúde, 
2014). A Revisão Integrativa da Literatura enquadra-se no tema “Metodologias e estratégias 
de intervenção da Enfermagem do Trabalho conducentes à promoção da saúde em contexto 
laboral”.

Objetivos

Descrever as metodologias e estratégias educativas implementadas pelo Enfermeiro do Trabalho 
em contexto laboral, identificando as que se destacaram pelo seu efeito de capacitação para a 
saúde. Analisar as metodologias e estratégias educativas adotadas pelo Enfermeiro do Trabalho 
em contexto laboral e distinguir as que revelaram maior efeito na capacitação para a saúde dos 
trabalhadores.

Metodologia

A Revisão Integrativa da Literatura elaborada recorreu a estudos empíricos qualitativos e 
quantitativos, sem delimitação de horizonte temporal, utilizando as bases de dados MEDLINE, 
SAGE Journals Database, SciELO, SCOPUS e B-On. Os estudos empíricos foram avaliados 
segundo a escala QualSyst. A pesquisa foi realizada entre dezembro de 2019 a março de 2020, 
utilizando a fórmula de pesquisa: “Enfermagem do Trabalho” AND “Educação em Saúde” AND 
“Metodologia”.

Resultados

A amostra do estudo foi constituída por 4 artigos quantitativos e 1 artigo qualitativo, 
todos publicados em revistas estrangeiras, entre os anos de 1982 e 2014. As metodologias 
educativas implementadas foram expositivas e demonstrativas, recorrendo a diferentes 
estratégias. A metodologia com maior efeito na capacitação para a saúde dos trabalhadores 
foi a demonstrativa, permitindo a aquisição de conhecimento do tipo “saber-fazer”, tendo a 
distribuição de panfletos reforçado a informação transmitida durante sessão e a memória a 
longo prazo.

Conclusões

O estudo permitiu identificar que as diferentes metodologias e estratégias educativas implementadas 
produziram efeitos nos conhecimentos e comportamentos dos trabalhadores. Estas, quando 
aplicadas pelo Enfermeiro do Trabalho, apresentam uma importância acrescida, porque a promoção 
da saúde dos trabalhadores, para além de apresentar ganhos em saúde, influencia diretamente a 
produtividade e o desenvolvimento do contexto socioeconómico do seu país.
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Perceção dos enfermeiros e assistentes operacionais sobre 
equipamentos de trasnferência de utentes

Catarina Santos Pequeno

Introdução

O objetivo principal foi compreender  a perceção dos profissionais sobre as ajudas técnicas na 
transferência de utentes , nomeadamente se consideram:

Objetivos

Os equipamentos disponíveis no serviço adequados às necessidades deste; Os equipamentos 
facilitadores, dificultadores ou sem interferência na prestação de cuidados.

Metodologia

Estudo quantitativo, com seleção de amostra não probabilística, composta por 25 profissionais 
(enfermeiros e assistentes operacionais) do serviço de Ortopedia do Centro Hospitalar Baixo 
Vouga (CHBV). Aplicado questionário de auto-preenchimento, dividido em duas partes.

Resultados

72% da amostra é constituída por enfermeiros e 28% por assistentes operacionais. 56% do 
grupo tem conhecimento de alguns equipamentos disponíveis no serviço e 44% de todos os 
equipamentos. 88% dos profissionais considera os meios técnicos úteis na prevenção de LMERT, 
12%que não tem interferência. 36% julga que os equipamentos aumentam o tempo despendido 
nos cuidados, 36% que diminuem o tempo e 24% que não existe influência.

Conclusões

Entende-se destes resultados, que seria pertinente melhorar a informação/formação dos 
profissionais sobre as ajudas técnicas disponíveis e investigar o motivo da perceção do grupo 
sobre o tempo despendido nos cuidados, procurando saber em que momento ocupam mais 
tempo pelo uso dos meios e se existe influência do seu conhecimento de como manusear os 
equipamentos. Assim, poder-se-ia futuramente intervir e melhorar a sua perceção sobre as 
ajudas técnicas, promovendo inevitavelmente a adesão dos profissionais a estes recursos.

Referências bilbiográficas (máximo 5 - Norma APA)
• Torres, M., Carneiro, P., & Arezes, P. (2017). LMERT em enfermeiros que prestam cuidados em contexto de internamento 

cirúrgico. International Journal on Working Conditions, 14, 33-49. Recuperado de http://ricot.com.pt/artigos/1/IJWC.14_
Torres,Carneiro&Arezes_p.33.49.pdf
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Introdução

As LMERT têm repercussões negativas na produtividade, assiduidade e qualidade de vida das 
pessoas. Podem ser definidas como um conjunto de doenças inflamatórias/degenerativas 
do sistema locomotor resultantes da ação de fatores de risco profissionais: repetibilidade, 
sobrecarga, postura adotada durante o trabalho. As LMERT são frequentes nos membros 
superiores, região escapular e cervical, levando por vezes a incapacidades laborais temporárias 
ou permanentes. Exercício físico é uma prática planeada, estruturada, regular e tem como 
objetivo melhorar a aptidão física.

Objetivos

Perceber se existe relação entra a prática de exercício físico e a prevenção de LMERT

Metodologia

Com intuito de responder ao objetivo realizou-se com uma pesquisa nas bases de dados 
Medline, e CINHAL, procuraram-se todos os artigos, com resumo e texto integral, num período 
de tempo delimitado entre fevereiro de 2014 e fevereiro de 2020, usando os seguintes 
descritores e operadores boleanos: [musculoskeletal disorders OR musculoskeletal pain OR 
musculoskeletal diseases] AND [physical exercise OR physical activity] AND [prevention].Dos 29 
artigos identificados, 2 davam resposta ao objetivo do estudo.

Resultados

A atividade física realizada durante o trabalho não possui uma intensidade e estrutura temporal 
que conduza à melhoria da aptidão física e da saúde, esta causar prejuízos à saúde se o 
trabalhador não possuir robustez física para lidar com as exigências da sua atividade laboral 
(Holtermann et al, 2019). Vários estudos demonstraram forte evidência dos efeitos positivos 
e da eficácia do exercício físico na prevenção de LMERT, quer pelo aumento da força muscular, 
quer pela redução da dor musculoesquelética (Holtermann et al, 2019; Proper et al, 2019).

Conclusões

A prática de exercício físico facilita o equilíbrio entre as exigências de atividade física no trabalho 
e a capacidade física dos trabalhadores, impedindo o desenvolvimento de LMERT. A promoção 
da saúde no local de trabalho pode passar pela implementação de um programa de exercício 
físico adequado às exigências laborais e às características dos trabalhadores. É necessária uma 
maior compreensão dos fatores facilitadores e barreiras para a implementação de intervenções 
de promoção da saúde no local de trabalho.

Referências bilbiográficas (máximo 5 - Norma APA)
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• Direção-Geral da Saúde. (2008). Lesões músculo-esqueléticas relacionadas com o trabalho: Guia de orientação para a 

prevenção. Lisboa, Portugal: Autor.
• Holtermann, A., Mathiassen, S. E., & Straker, L. (2019). Promoting health and physical capacity during productive work: 

The Goldilocks Principle. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, 45(1), 90-97. doi: 10.5271/sjweh.3754
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Presentismo e engagement em enfermeiros: Resultados preliminares
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Introdução

A saúde no trabalho tem vindo a ter maior visibilidade, nomeadamente com os contributos da 
EU-OSHA (2018). Inerente à sua atividade laboral, os enfermeiros estão suscetíveis a múltiplos 
riscos (Borges, 2018). E, nem sempre, a presença no local de trabalho corresponde à melhor 
condição para o exercício profissional, que segundo Hemp (2004) poderemos estar perante o 
fenómeno de presentismo. Ferreira et al. (2018) identificaram uma associação entre a motivação 
para o trabalho e a perceção de produtividade.

Objetivos

Identificar os níveis de presentismo, de engagement e a sua associação em enfermeiros de um 
contexto hospitalar.

Metodologia

Estudo quantitativo, exploratório, descritivo e transversal. Foi aplicado um questionário 
sociodemográfico/profissional, a Stanford Presenteeism Scale-SPS-6 (Koopman et al., 2002; 
Ferreira et al., 2010) e a Utrech Work Engagement Scale-UWES 9 itens (Schaufeli & Bakker, 
2003; Sinval et al., 2018). Participaram no estudo através de uma amostra de conveniência 100 
enfermeiros a exercer funções num hospital. Destes, 83% eram do sexo feminino, 70% com 
parceiro, média de idades de 42 anos, 76% licenciatura e vínculo definitivo.

Resultados

Dos resultados preliminares e relativamente ao presentismo, a dimensão que apresentou média 
superior foi o TC (M=3,35), seguida da DE (M=3,20) (escala de 1-5 pontos). De referir que a SPS6 
avalia o presentismo numa perspetiva positiva, ou seja, scores mais elevados indicam maiores 
níveis de presentismo, correspondendo a melhor desempenho e produtividade no trabalho. 
Relativamente ao engagement verificaram-se níveis moderados, com as dimensões do vigor 
(M=4,20) e da dedicação (M=4,24) a apresentarem médias mais elevadas e a absorção a média 
mais baixa (M=3,80). Verificou-se, ainda, uma correlação positiva, estatisticamente significativa 
entre o presentismo total-SPS6 e o engagement total.

Conclusões

Os resultados preliminares apontam para níveis moderados de presentismo e de engagement, 
um maior comprometimento psicológico do que físico, assim como uma associação positiva 
entre presentismo e engagement. Dada a importância destas variáveis para a qualidade de vida 
no trabalho dos enfermeiros e dos cuidados prestados, devem ser foco de atenção por parte 
dos serviços de saúde ocupacional e nestes, pelos enfermeiros do trabalho.
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Introdução

O consumo de tabaco, é um dos mais graves problemas de saúde pública a nível mundial. 
Constitui a primeira causa isolada evitável de doença e morte prematura, nos países 
desenvolvidos, contribuindo para seis das oito primeiras causas de morte a nível mundial 
(DGS, 2017). Um objetivo operacional do Programa Nacional para a prevenção e controlo do 
tabagismo, é aumentar a percentagem de enfermeiros que deixam de fumar anualmente, 
tornando-se importante conhecer os seus estilos de vida, para intervir junto destes.

Objetivos

Identificar a prevalência do tabagismo em Enfermeiros que exercem funções no distrito de 
Coimbra.

Metodologia

Estudo quantitativo do tipo exploratório: descritivo-correlacional, com uma amostra não 
probabilística por conveniência, constituída por 187 participantes. O instrumento de recolha de 
dados utilizado foi o questionário “Estilo de Vida Fantástico” de Silva, Brito e Amado (2014) e 
um questionário sociodemográfico.

Resultados

Nos enfermeiros participantes no estudo (N=187), 19,8% são fumadores e 80,2% não fumadores. 
Dos enfermeiros fumadores (n=37), 16,0% fuma entre 1 a 10 cigarros/dia e 2,1% fuma mais 
de 10 cigarros/dia. Relativamente aos contextos de trabalho, verificámos que dos fumadores, 
16,2% trabalham nos cuidados continuados, 5,4% nos cuidados de saúde primários e 78,4% nos 
cuidados hospitalares. Quanto ao horário de trabalho, constatámos que dos fumadores, 10,8% 
efetuam horário das 8h às 20 h; 81,1% trabalham por turnos e 8,1% realiza horário flexível, não 
havendo diferença estatisticamente significativa entre o facto de ser fumador e o horário de 
trabalho (p= 0,074).

Conclusões

Conclui-se que apesar dos enfermeiros serem detentores de literacia em saúde, podem não 
adotar estilos de vida saudáveis, tornando-se um grupo que carece de uma intervenção 
reforçada. Assim, são necessárias intervenções na saúde dos enfermeiros, que compreendam 
ações de promoção da saúde e prevenção de doença, na área do tabagismo. Investigações 
futuras devem ser conduzidas de modo a que se conheça a prevalência do tabagismo, que 
caraterizam a realidade dos enfermeiros a nível nacional.

Referências bilbiográficas (máximo 5 - Norma APA)
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Introdução

Os cuidadores de idosos são um dos profissionais responsáveis pela prevenção da lesão 
por pressão, principalmente em idosos acamados e dependentes. Diante deste cenário os 
cuidadores desempenham várias atividades, nomeadamente, o posicionamento e transferência 
de idosos para cadeira e ou cama. Estas atividades, requerem constantemente esforço físico, 
postura e tarefas repetitivas e quando não executados corretamente podem interferir na saúde 
física do cuidador e prejudicar o rendimento de trabalho (Humrickhouse, Hanneke, & Knibbe, 
2018).

Objetivos

identificar as atividades cuidativas desenvolvidas pelos cuidadores para prevenção de lesão por 
pressão.

Metodologia

Trata-se de um estudo transversal, descritivo e quantitativo, realizado em dois lares para idosos 
no Porto. A amostra foi composta por 47 cuidadores que estavam presentes no momento da 
coleta de dados. A análise dos dados foi realizada através da estatística descritiva. O estudo foi 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), sob 
Protocolo nº 3.034.658 e CAAE: 97913018.7.0000.5188 respeitando-se os aspectos éticos de 
pesquisas envolvendo seres humanos.

Resultados

Dos entrevistados 93,6%(43) eram do gênero feminino, tinham idade média de 45,15 anos. Em 
relação à carga horária diária, trabalhavam entre 5 a 9 horas por dia e o tempo de trabalho variou 
entre 2 a 45 anos, com média de 13,75 anos (DP=10,140). Quanto as atividades desenvolvidas 
para prevenção de lesão por pressão 98,1% (47) realizava mudança de decúbito, 69,2%(36) 
realizava mudança de decúbito a cada 2 horas.

Conclusões

É importante a capacitação dos cuidadores, nomeadamente, sobre postura corporal e técnicas 
corretas para posicionar o idoso dependente e acamado afim de promover a saúde do cuidador.

Referências bilbiográficas (máximo 5 - Norma APA)
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Introdução

A prática diária do enfermeiro engloba intervenções que requerem um esforço músculo-
esquelético elevado e desajustado, contribuindo para a adoção de posturas prejudiciais 
(Castelôa et al., 2019). Estas podem levar ao desenvolvimento de Lesões Músculo-Esqueléticas 
Relacionadas com o Trabalho (LMERT), definidas como lesões musculares, articulares, 
tendinosas, ósseas, ligamentares, nervosas ou circulatórias, causadas ou agravadas pelas 
condições de trabalho (EU-OSHA, 2019). Para além das consequências individuais para o 
trabalhador, o absentismo aumenta e a produtividade da organização diminui.

Objetivos

Identificar sintomas relacionados com as LMERT em enfermeiros de uma Unidade de Saúde 
Familiar (USF) do distrito do Porto, identificar os riscos ergonómicos do seu local de trabalho e 
elaborar um programa que dê resposta às necessidades ergonómicas dos enfermeiros, com a 
finalidade de melhorar o seu bem-estar.

Metodologia

A metodologia esteve intrinsecamente ligada às etapas de planeamento em saúde. Realizou-
se um diagnóstico de situação, com base num questionário de avaliação das LMERT, validado 
por Serranheira e Sousa-Uva (2015), aplicado a 7 enfermeiros de uma USF do distrito do Porto. 
Recorreu-se também à observação direta das condições físicas e materiais do ambiente de 
trabalho da USF. A determinação de prioridades foi realizada através do Método de Hanlon. O 
tratamento de dados foi realizado no software IBM SPSS® versão 25.

Resultados

As LMERT mais frequentes são no pescoço e na zona lombar (71,4%) e a doença mais prevalente 
a hérnia discal (28,7%). As 3 primeiras prioridades relacionadas com os riscos ergonómicos do 
local de trabalho foram: as poucas pausas por turno, os problemas de pescoço e de coluna 
lombar e posturas inadequadas. Foi elaborado um programa designado “ErgoWhisperers”, 
constituído por dois projetos, com quatro atividades cada. O projeto “ErgoChanges” é composto 
por atividades direcionadas para a mudança organizacional a nível ergonómico e o projeto 
“ErgoMoments” incorpora atividades direcionadas para adoção de princípios ergonómicos e 
prática de ginástica laboral pelos enfermeiros.

Conclusões

A EU-OSHA (2019) defende que a melhor forma de prevenção das LMERT é através de 
uma abordagem combinada e integrada, começando por identificar os riscos profissionais. 
A promoção da ergonomia no local de trabalho deverá ser valorizada pelos profissionais e 
gestores, pois promoverá um quotidiano tendencialmente saudável e seguro junto dos 
enfermeiros de cuidados de saúde primários, culminando na melhoria da qualidade dos 
cuidados prestados.
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Introduction

La calidad de vida laboral afecta las diferentes facetas de las enfermeras, como su productividad, 
satisfacción del paciente, compromiso y calidad de vida (Rai, 2013). Por su parte, La resiliencia 
involucra elementos físicos, psicológicos y emocionales (Hatler & Sturgeon, 2013). La resiliencia 
y la eficiencia profesional podrían ser factores protectores contra el agotamiento emocional 
(Manzano García & Ayala Calvo, 2012)

Objectives

Analizar la resiliencia y calidad de vida laboral en enfermeras pediátricas españolas.

Methodology

: Estudio piloto descriptivo transversal exploratorio utilizando la Escala de Resiliencia (Sánchez-
Teruel & Robles-Bello, 2015) y la Escala de Calidad de Vida Relacionada con el Trabajo (QoWL) 
(Van Laar, Edwards, & Easton, 2007) ambas en su versión validada española. Los datos se 
analizaron mediante el programa SPSS (v. 23). Este estudio se ha aprobado por el Comité Ético 
de Andalucía (cód. interno 1642-N-18).

Results

47 enfermeras, (78,7%, edad media: 35,4). En escala QoWL, mayor nivel de acuerdo fue en las 
preguntas 3 “tengo la oportunidad de utilizar mis habilidades en el trabajo”, 10 “estoy satisfecho/a 
con mi vida”, 12 “estoy involucrado/a en decisiones que me afectan en mi área de trabajo” y 24 “en 
general, estoy satisfecho/a con la calidad de mi vida laboral”. En la resiliencia, fue en las preguntas 9 
“pongo interés en las cosas”,12 “en una emergencia, soy alguien en quien la gente puede confiar” y 
14 “cuando estoy en una situación difícil, por lo general, puedo encontrar una salida”.

Conclusions

Es importante que las enfermeras se preocupen por desarrollar resiliencia, ya que es una 
estrategia para sobrevivir, comprender el entorno, tener más satisfacción y menos efectos 
psicológicos, ya que la profesión de enfermería es un trabajo estresante, podría ser fuente de 
problemas físicos y psicológicos, y emocionalmente.
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Introdução

O stress ligado ao trabalho é uma preocupação internacional. O stress ocupacional é reconhecido 
como a resposta do trabalhador quando submetido a exigências de trabalho que não sendo 
compatíveis com as suas habilidades e que desafiam as estratégias de copping (Leka et al., 
2003). Os estudos sobre a importância da implementação de medidas para reduzir o stress 
ocupacional são escassos. No entanto, cada vez mais se observa a implementação dos mesmos.

Objetivos

perceber qual o impacto das intervenções de redução de stress na saúde do trabalhador. 
Pretendemos responder à seguinte questão: Qual o impacto das intervenções de redução de 
stress na saúde do trabalhador?

Metodologia

Foi realizada uma revisão integrativa da literatura através do motor de busca EBSCO com 
seleção de artigos em texto integral, publicados entre 2009 e 2019, com idades entre os 19 e 
os 65 anos, com os descritores occupational stress AND intervention AND benefits. Obtiveram-
se 14 artigos, dos quais foram selecionados 10, após leitura permaneceram 3, sendo excluídos 
7 artigos. Foram excluídos todos os artigos com metodologia pouco clara, anteriores a 2008, 
composição por grupos específicos ou sem intervenção.

Resultados

os artigos analisados enfatizam a intervenção no local de trabalho como benéfica para a redução 
do stress. O primeiro permitiu concluir que o contacto com a natureza no local de trabalho pode 
potenciar a saúde do trabalhador e funcionar como medida de promoção de saúde tendo influência 
direta a componente social (Bjornstad, Patil, & Raanaas, 2016). Outros autores concluíram que a 
terapia cognitivo-comportamental é eficaz como medida de intervenção (Dalgaard et al., 2017). 
Por último as intervenções em grupo no local de trabalho têm um impacto positivo na saúde do 
trabalhador e redução do stress (Steinberg, Klatt, & Duchemin,, 2017).

Conclusões

concluímos que o de intervenções de redução do stress do trabalhador tem influência na saúde 
do mesmo e na forma como perceciona o seu local de trabalho. Nas várias fontes consultadas, foi 
possível verificar lacunas como a necessidade de intervenção, a falta de suporte legal e escassa 
descrição deste tipo de riscos o que compromete a aplicação de estratégias no âmbito do stress 
ocupacional. Deste modo, sugere-se o desenvolvimento de investigação mais direcionada aos 
riscos psicossociais e ao stress ocupacional.
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Introdução

A utilização de teorias na promoção da saúde facilita na compreensão dos determinantes dos 
problemas de saúde, orienta nas soluções que respondem às necessidades e interesses das 
pessoas envolvidas. Contribuem para o conhecimento, reflexão e decisão no ato de cuidar e agir, 
possibilitando maiores chances no alcance dos objetivos propostos, tanto para a promoção da 
saúde, quanto para prevenção de doenças. O modelo de promoção da saúde, de Nola Pender, 
surge como proposta para integrar enfermagem à ciência do comportamento.

Objetivos

Analisar o modelo de promoção da saúde de Nola Pender para saúde do trabalhador.

Metodologia

Estudo de revisão da literatura, realizado a partir da busca dos descritores “promoção da saúde”, 
“saúde do trabalhador” e, “enfermagem”, nas bases de dados Medline, via PubMed, e Web of 
Science. 

Resultados

Práticas voltadas para saúde do trabalhador englobam intervenções focadas na prevenção 
de acidentes, doenças ocupacionais e atividades de promoção da saúde, como capacitar os 
trabalhadores a se tornarem mais qualificados para melhorar estilo de vida, qualidade de dietas, 
sono e aptidão física. Tais práticas fornecem benefícios, como maior satisfação no trabalho e 
bem-estar. A teoria descreve os mecanismos causais do comportamento de promoção da 
saúde, devendo o profissional que está aplicando o modelo, focar na observação do aumento 
da atividade física, a autoeficácia do exercício, os benefícios e as barreiras do exercício e o 
compromisso com um plano de atividade.

Conclusões

A teoria de Nola Pender, para saúde do trabalhador propõe compromisso com um plano de 
ação, que pode ser executado por meio de exercícios regulares, bem com a percepção das 
barreiras existentes nesse processo. Deve-se creditar no potencial humano para mudança 
de comportamentos, sendo uma proposta para planejar, implementar e avaliar as ações de 
promoção da saúde, identificando, a partir do contexto biopsicossocial de cada indivíduo, os 
fatores que influenciam a adoção de comportamentos saudáveis.
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Introdução

O workaholism definido como uma permanente, excessiva e incontrolável necessidade de 
trabalho que perturba a saúde, felicidade e relacionamentos (Oates, 1971) é uma realidade 
vivivenciada pelos enfermeiros. Estudos referem-no como responsável por perturbações do 
sono, dificuldade em acordar de manhã e sonolência diurna e à depressão (Ariapooran, 2019), 
ao rendimento no trabalho (Kubota et al., 2011), ao burnout e a ineficácia profissional (Nonnis 
et al., 2018).

Objetivos

Identificar a prevalência de workaholism e sua variação em função de variáveis sociodemográficas 
e profissionais, numa amostra de enfermeiros da região centro de Portugal.

Metodologia

Estudo quantitativo, exploratório, descritivo e transversal. Aplicamos um questionário para 
caraterização sociodemográfica/profissional e o Dutch Work Addiction Scale (DUWAS, Schaufeli, 
Shimizu, & Taris, 2009), para avaliar workaholism. O DWAS na sua versão de 10 itens, avaliado 
numa escala de likert de 4 pontos é constituído por duas dimensões: Trabalho Compulsivo (TC) 
e Trabalho Excessivo (TE). Participaram no estudo preliminar, pelo método de amostragem de 
redes, 177 enfermeiros da região centro de Portugal.

Resultados

Dos participantes 86% era do sexo feminino, com média de idades de 39 anos, 67% com parceiro, 
49% com licenciatura, 90% com vinculo definitivo, 57% a exercer em contexto hospitalar, 44% em 
serviços da área médico-cirúrgica e com tempo de experiencia profissional médio de 16 anos. 
Os resultados preliminares revelaram valores moderados de workaholism nomeadamente, uma 
média da DUWAS total de 2,3 (DP=0,48); TC 2,0 (DP=0,54) e 2,6 (DP=0,56), respetivamente. Os 
enfermeiros com maior nível de formação académica, maior perceção de stresse, sem filhos e 
atividades de lazer apresentaram médias superiores de workaholism.

Conclusões

A prevalência e os valores médios de workaolism, com maior predomínio no Trabalho Excessivo 
identificados no presente estudo devem ser alvo de atenção por parte dos profissionais e 
organizações no sentido de serem implementadas estratégias que minimizem a sua ocorrência 
e inerentes consequências.
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Introdução

A teoria do tornar-se humano de Rosemarie Rizo Parse está embasada na compreensão da 
inter-relação humano-universo-saúde. O profissional de enfermagem convive com desgastes 
emocionais e sobrecargas inerentes à própria função. Em decorrência, há insatisfação 
profissional, elevada rotatividade de trabalho e o absenteísmo, levando ao aparecimento de 
doenças como o burnout. O burnout suprime a capacidade de o indivíduo compreender os 
sentimentos e as reações de outros indivíduos, fazendo com que o profissional evite relações 
interpessoais.

Objetivos

Realizar levantamento da produção científica nacional, sobre a teoria do tornar-se humano e 
síndrome de burnout em enfermeiros.

Metodologia

Pesquisa bibliográfica, descritiva, cujos dados foram coletados em novembro de 2019 na 
Biblioteca Virtual de Saúde. Foram utilizadas as palavras-chave: esgotamento profissional, 
burnout, teoria e ser humano e enfermeiro. Teve como critérios de inclusão: o texto disponível 
na íntegra e na língua portuguesa do Brasil. A pesquisa resultou em mais de 600 artigos e a 
maioria foi excluída devido a repetições. Após, inclusão dos artigos pertinentes, os dados 
obtidos foram registrados em ficha de análise construída pelas pesquisadoras.

Resultados

A leitura resultou em 31 artigos, porém, após o filtro minucioso foram incluído 13 artigos que 
versavam sobre o tema.

Conclusões

Existem poucas publicações referentes à temática. Assim, sugere-se novas investigações que 
abordem a teoria do tornar-se humano e a síndrome de burnout entre enfermeiros.
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Introdução

Os postos de trabalho com computadores associados a trabalho sedentário, posturas incorretas 
e esforço mental elevado, podem traduzir-se stress, síndrome do canal cárpico, tensão ocular e 
dores na zona lombar.1 As mulheres submetidas a tratamento podem apresentar dor e espasmo 
muscular na coluna e ombro; os músculos elevatórios da omoplata encontram-se sensíveis, 
restringindo o movimento do ombro2; o uso diminuído do membro superior predispõe o 
desenvolvimento de ombro congelado crónico e aumenta a probabilidade desenvolvimento de 
Tenossinovite Estenosante de Quervain3.

Objetivos

Pretende-se com este estudo analisar, através da utilização de metodologias específicas, a 
adequação do posto de trabalho de secretariado em meio hospitalar à trabalhadora, tendo em 
contas as suas condições atuais de saúde relacionadas com o facto de ter sido sujeita a uma 
Mastectomia Total Simples e ser portadora de Tenossinovite Estenosante de De Quervain.

Metodologia

Apresenta-se um caso clínico, na sequência da vigilância da saúde da trabalhadora, após o 
regresso ao trabalho. Foi realizada uma avaliação ergonómica pelo método de Avaliação de 
Tarefas Repetitivas (ART TOOL), concebido para estudar condições ou tarefas repetitivas e 
fatores de risco que podem contribuir para o desenvolvimento de Distúrbios Osteomusculares 
relacionadas com o Trabalho (DORT) dos membros superiores.

Resultados

No decorrer da avaliação de tarefas repetitivas, foi verificada uma maior sobrecarga do Membro 
Superior Direito (MSD) apresentando um valor de exposição igual a 18, correspondente a um 
nível de exposição médio (necessidade de tomada de medidas). Relativamente ao Membro 
Superior Esquerdo (MSE) este apresentou um valor de exposição igual a 12, correspondente 
a um nível de exposição. Este resultado considera-se bastante elevado tendo em conta as 
circunstâncias. 

Conclusões

As medidas corretivas propostas foram a reorganização do posto de trabalho, permitindo 
adoção de postura neutra; apoio de mãos e punhos; espaço livre para movimentação adequada 
dos membros inferiores e apoio de pés; mesa com estrutura em L, bem como reorganização do 
tempo de trabalho. Constatou-se que a trabalhadora como apresenta uma maior sintomatologia 
no MSE devido à mastectomia e por ser portadora da doença de Quervain, por autoproteção, 
utiliza maioritariamente o MSD.
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Introdução

A enfermagem é uma disciplina essencial para a saúde dos trabalhadores e sua liderança permitiu 
a formação de uma parceria de pesquisa com as faculdades de ciências da saúde, ciências 
econômicas e engenharia (1). A interdisplinaridade incorpora o desenvolvimento científico de 
diferentes disciplinas e surge como uma reação contrária ao reducionismo científico. Saúde e 
segurança no trabalho é uma área híbrida do conhecimento que integra várias disciplinas para a 
análise da relação saúde-trabalho (2).

Objetivos

Projetar e implementar atividades interdisciplinares de pesquisa e extensão, com o objetivo de 
contribuir para a melhoria das condições de trabalho dos trabalhadores colombianos.

Metodologia

Através de seminários e trabalhos de grupo, foram estabelecidos eixos epistêmicos que foram 
compartilhados pelos pesquisadores. Posteriormente, as discussões foram orientadas para 
estabelecer os processos de construção e articulação do conhecimento científico das diferentes 
disciplinas para a abordagem dos objetos de estudo.

Resultados

A aliança de pesquisa participou de três chamadas nacionais e internacionais (Fundo de 
Ciência e Tecnologia e Inovação do Sistema de Regalias da Colômbia; Idéias para Mudança de 
Convocatorias de Colciencias; Futuro do Trabalho na Fronteira Tecnologia-Humana: National 
Science Foundation) por um valor aproximado de US $ 3.810.000. Além disso, foi elaborado e 
implementado o curso de extensão titulado “Desafios e Tendências em Pesquisa em Saúde e 
Segurança no Trabalho”, como uma estratégia de transferência de conhecimento da academia 
para a sociedade.

Conclusões

A parceria de pesquisa possibilitou fortalecer a concepção da relação saúde-trabalho a partir de 
uma abordagem interdisciplinar com profissionais das áreas de enfermagem, fonoaudiologia, 
administração de empresas e engenharia. Juntos, os projetos de pesquisa foram elaborados e 
submetidos a chamadas nacionais e internacionais, bem como processos de transferência de 
conhecimento a partir da extensão, e uma agenda de pesquisa foi estruturada com base nas 
necessidades de pesquisa em saúde e segurança no trabalho em Colômbia.
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Introdução

Os acidentes de trabalho com material biológico potencialmente contaminado devem ser considerados 
como emergência, uma vez que a busca por atendimento especializado e o início imediato, quando 
indicado, da Profilaxia Pós-exposição com antirretrovirais pode diminuir acentuadamente o risco de 
soroconversão. Evidências científicas revelam a baixa adesão ao tratamento com antirretrovirais após 
a exposição ocupacional de trabalhadores de saúde e a utilização de tecnologias educativas tem se 
mostrado um excelente recurso para melhora desta adesão.

Objetivos

Desenvolver e validar o conteúdo de um aplicativo para celulares (APP) para estimular a 
capacidade de autocuidado e aumentar a adesão a profilaxia antirretroviral após exposição 
ocupacional a material biológico potencialmente contaminado.

Metodologia

Estudo metodológico de construção e validação de conteúdo do APP realizado de agosto 
a novembro de 2016. Foi organizada uma lista de tópicos teóricos que o aplicativo deveria 
abranger e realizada revisão de literatura sobre cada tópico. Com o conteúdo científico 
estruturado, o APP foi encaminhado para avaliação por 11 especialistas, através da técnica 
Delphi, com as etapas realizadas por e-mail, até ser atingido o grau de concordância mínimo de 
70,0% entre os especialistas.

Resultados

Com base nos protocolos nacionais e internacionais, e na teoria de autocuidado de Orem, 
o conteúdo técnico-científico do aplicativo foi elaborado, visando melhorar a adesão aos 
antirretrovirais e proporcionar apoio aos trabalhadores para as decisões relacionadas ao 
seguimento das condutas pós-exposição. O aplicativo foi validado por 11 especialistas, através 
da técnica Delphi, e após duas etapas de avaliação com escalas de opinião, foi considerado 
adequado para estimular trabalhadores da saúde para autocuidado e adesão aos antirretrovirais. 
O APP foi disponibilizado para download gratuito nas plataformas AppleStore e GooglePlayStore, 
com o nome “Exposição Ocupacional ao HIV” e sigla “EoHIV”.

Conclusões

O aplicativo foi construído, validado por comitê de especialistas com grau de concordância de 
81,8 a 100% e considerado adequado para estimular a capacidade de autocuidado e a adesão de 
trabalhadores ao tratamento profilático a infecções ocupacionais oriundas de riscos biológicos.
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Introdução

O interesse da Organização Mundial da Saúde em fortalecer os serviços de obstetrícia é 
motivado pelo reconhecimento de que uma redução eficaz e sustentável da mortalidade, de 
mães e recém-nascidos, requer a presença do pessoal de saúde dotado de toda uma gama de 
destrezas para obstetrícia. Caracteriza-se força de trabalho como um termo clássico, vinculado, 
principalmente, à descrição e análise da natureza do processo de trabalho, ligando o trabalhador 
ao processo de produção, influenciando e sendo influenciado por este processo.

Objetivos

Analisar as evidências disponíveis de ações implantadas/executadas sobre a força de trabalho 
da enfermagem obstétrica no mundo.

Metodologia

Estudo de revisão da literatura, realizado a partir da busca dos descritores “Força de trabalho”, 
“Obstetrícia” e, “Enfermeiras obstétricas”, nas bases de dados PubMed/MEDLINE, CINAHL, e 
Biblioteca Virtual em (BVS).

Resultados

Os enfermeiros e obstetrizes têm especial responsabilidade com o desenvolvimento sustentável. 
Esta responsabilidade diz respeito às gerações atuais e futuras, para que possam viver em 
ambientes que não impeçam a boa saúde. Os gestores de saúde devem considerar a força 
de trabalho de obstetrícia ao desenvolver estratégias para fornecer cuidados reprodutivos, 
ginecológicos e preventivos para todas as mulheres. O aumento da força de trabalho de parteiras 
tem o potencial de economizar e melhorar milhares de vidas a cada ano. A força de trabalho em 
enfermagem obstétrica deve buscar ativamente estratégias legislativas para se firmarem como 
profissionais.

Conclusões

O conhecimento sobre a força de trabalhona obstetrícia e das suas competências em execução é 
de primordial importância, uma vez que a atenção obstétrica implica em melhores prognósticos 
tanto na gestação como em todo ciclo gravídico-puerperal.
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Introdução

As lesões musculoesqueléticas relacionadas com o trabalho (LMERT) são dos maiores problemas 
de saúde dos trabalhadores na União Europeia, atingem todos os setores e profissões e podem 
ser prevenidas através de conhecimentos ergonómicos (Serranheira, Sousa-Uva, & Leite, 2012). A 
formação e informação dos trabalhadores em matéria de Saúde e Segurança no Trabalho/Saúde 
Ocupacional adequada ao posto de trabalho é da responsabilidade do Enfermeiro do Trabalho, 
que é detentor de um conhecimento concreto e um pensamento sistematizado sobre SO (OE, 
2018).

Objetivos

O objetivo geral é: identificar a interferência da formação e informação sobre ergonomia 
nas LMERT do membro superior. De forma a atingir este objetivo, propõe-se os objetivos 
específicos: caracterizar as LMERT do membro superior e caracterizar os trabalhadores que 
sofrem de LMERT do membro superior. Pretende-se responder à questão: Qual a interferência 
da formação e informação sobre ergonomia nas LMERT?

Metodologia

Pesquisou-se nas bases de dados da Scielo e Pub Med. Utilizaram-se os descritores: formação; 
informação e ergonomia em todas as combinações, português e inglês. ((formation [Title/
Abstract]) OR information [Title/Abstract] ) AND ergonomic [Title/Abstract]. Após restrição aos 
artigos em texto integral e dos últimos 10 anos, obtiveram-se 121 artigos. Excluíram-se artigos 
repetidos e todas as revisões. Incluíram-se artigos sobre LMERT do membro superior e sobre 
trabalhadores adultos. Após leitura e análise dos títulos e abstracts, selecionáram-se 2 artigos 
para leitura integral.

Resultados

As LMERT do membro superior derivam de condições de trabalho e sucedem quando o 
trabalhador excede a capacidade de resposta ou não teve recuperação biológica (Aliaga et al., 
2016). Trabalho repetitivo, posturas inadequadas e fadiga crónica, são variáveis que podem 
aumentar a probabilidade das LMERT (Aliaga et al., 2016). Os trabalhadores são caracterizados 
por ter baixa literacia, realizar posturas forçadas, gestos repetidos, trabalhos monótonos ou 
temporários (Rodríguez-Blanes et al., 2019), desconhecem os fatores de risco ergonómicos do seu 
local de trabalho (Aliaga et al.,2016) e por não terem conhecimento da existência do Serviço de SO 
(Rodríguez-Blanes et al., 2019).

Conclusões

As LMERT nos membros superiores são as que apresentam maior prevalência. O Enfermeiro do 
Trabalho deve identificar os fatores de risco e elaborar programas ergonómicos e de promoção 
de saúde no local de trabalho. Pode realizar sessões de formação e informação sobre os fatores 
de risco laborais e requisitos ergonómicos, através de palestras motivacionais. A formação e 
informação sobre ergonomia diminui a probabilidade de LMERT do membro superior.
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Introdução

A dor lombar (DL) é muito comum na população em idade ativa, contudo no caso dos profissionais 
de enfermagem a probabilidade de ocorrer é muito maior (Kozak, Freitag & Nienhaus, 2017). 
Na literatura encontram-se algumas das causas da DL, essencialmente provocada por posturas 
incorretas. No desempenho das atividades, os enfermeiros têm de inclinar o tronco para a 
frente (inclinação sagital) por longos períodos ou até permanecer numa posição estática com 
inclinação do tronco, o que potencia o risco de DL.

Objetivos

Identificar fatores protetores da dor lombar, em contexto de inclinação sagital do tronco no 
trabalho diário dos enfermeiros.

Metodologia

Revisão integrativa da literatura realizada entre abril e maio de 2020 nas bases de dados 
Scielo Portugal, RCAAP, PubMED, EBSCO, com descritores nurs1, low back pain, trunk posture 
e ergonomics, utilizando-se o método PICo, onde a população são os enfermeiros, o interesse 
é a presença de dor lombar e o contexto a prática clínica dos enfermeiros. A pergunta de 
investigação foi: “Quais os fatores protetores da dor lombar em contexto de inclinação sagital 
do tronco no trabalho diário dos enfermeiros?”.

Resultados

Dos 57 artigos, eliminaram-se 36 pela leitura do título e eliminaram-se 15 pela leitura do abstract. 
A amostra final é constituída por 6 artigos. A literatura é consensual relativamente ao fato de que 
quanto maior a proporção de tempo em que os enfermeiros desempenham as suas tarefas em 
posição vertical, evitando inclinações desnecessárias, menos DL evidenciam (Freitag, Seddouki, 
Dulon, Kersten, Larsson & Nienhaus, 2014). A utilização de equipamentos adequados previne/
reduz a DL nos enfermeiros. O treino sobre métodos de cuidados e programas de reeducação 
postural também são úteis na prevenção da DL (Iwakiri, Takahashi, Sotoyama, Liu & Koda, 2019).

Conclusões

É importante existir um esforço conjunto por parte da instituição e profissionais de saúde, 
para criar condições desfavoráveis ao surgimento de DL.  Utilizar equipamentos adequados 
conciliando estratégias como elevar a cama até a altura da coxa, usar um banco de apoio na 
casa de banho aumentam significativamente a proporção de tempo de trabalho numa posição 
vertical correta. A literatura releva a necessidade de formar profissionais, utilizar equipamentos 
adequados, melhorar as rotinas tentando manter a verticalidade e incluir planos de exercício.
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Introdução

Anualmente, estima-se que 2,78 milhões de mortes por ano são atribuídas ao trabalho, 
representando 5% do total de mortes, a nível global (DGS, 2018). O papel do enfermeiro do 
trabalho destaca-se pelas inúmeras intervenções no local de trabalho, garantindo o suporte 
efetivo e integral ao trabalhador. Os centros hospitalares são considerados estruturas complexas 
e diferenciadas, estando os profissionais expostos a uma diversidade de riscos profissionais, 
tornando-se impreterível a compreensão do papel do enfermeiro neste contexto.

Objetivos

Identificar as atividades desenvolvidas pelo enfermeiro do trabalho em contexto hospitalar.

Metodologia

Estudo exploratório descritivo que recorre à observação participante e entrevista não 
estruturada ao enfermeiro do trabalho, para a recolha de dados. O estudo decorreu entre 
novembro de 2019 e janeiro de 2020 num Hospital da região centro. A análise e tratamento dos 
dados foi feita por análise de conteúdo, no sentido de comparar as atividades desenvolvidas 
com as idealizadas teoricamente para a enfermagem no trabalho.

Resultados

As intervenções do enfermeiro do trabalho em contexto hospitalar incidem nas atividades 
de prevenção e proteção da saúde, realização de exames de saúde periódicos e de admissão, 
vacinação dos trabalhadores, participação da doença profissional e acompanhamento do 
trabalhador em caso de acidente de trabalho. Comparando as intervenções com as preconizadas 
na literatura, não são efetuadas as intervenções dirigidas ao diagnóstico da situação de saúde, 
ao acompanhamento na vigilância de saúde de trabalhadores em atividades de alto risco, às 
atividades promotoras das práticas de trabalho saudáveis e de estilos de vida saudáveis, e às 
atividades formativas e informativas

Conclusões

O reduzido número de horas de enfermagem atribuídas ao serviço de Saúde Ocupacional 
do Hospital tem impacte na prestação de cuidados de enfermagem no trabalho e no 
desenvolvimento científico da mesma; sendo priorizadas as atividades previstas na legislação 
como obrigatórias (consultas e exames periódicos e de admissão) e descuradas atividades 
preventivas e de gestão de risco profissional e atividades de produção científica relevante para a 
prática de enfermagem no Trabalho.

Referências bilbiográficas (máximo 5 - Norma APA)
• Direção-Geral da Saúde. (2018). Programa Nacional de Saúde Ocupacional: Extensão 2018/2020. Lisboa, Portugal: Autor.
• Direção-Geral da Saúde. (2014). Organização e funcionamento do serviço de saúde ocupacional/saúde e segurança do 

trabalho dos centros hospitalares/hospitais. Lisboa, Portugal: Autor
• Lei nº 372/2018 de 15 de junho de 2018. Diário da República nº 114/2018 - 2.ª Série. Ordem dos Enfermeiros. Lisboa, 
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• Organização Mundial de Saúde. (2014). O enfermeiro do trabalho na gestão em saúde ocupacional. Recuperado de 
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Intervenção do enfermeiro do trabalho perante as queimaduras 
no local de trabalho

Elisabete da Silva Esteves1, Cláudia Marina Cruz Azenha2, Daniela Vidal Correia Pereira 
dos Santos3
1 Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, Bloco Operatório Central - Pólo HUC, Enfermeira Especialista 
2 Hospital Distrital da Figueira da Foz, Serviço de Urgência , Enfermeira Especialista 3 CHUC, Pneumologia 
AB , Enfermeira [dvidalsantos@gmail.com]

Introdução

As queimaduras são lesões que resultam do contato com o calor ou frio extremo, substâncias 
químicas, eletricidade ou radiações. São lesões muito frequentes e comuns a vários setores 
de atividade, sendo uma causa importante de mortalidade e morbilidade. O seu tratamento 
é complexo e multifacetado, devendo ser iniciado no contexto da ocorrência, com primeiros 
socorros adequados e posterior referenciação da vítima para o hospital adequado, assegurando 
os cuidados de ressuscitação e prevenção de complicações.

Objetivos

Sendo o enfermeiro do trabalho um elemento ativo na proteção e promoção da saúde dos 
trabalhadores, pretende-se com este documento definir as suas intervenções nos três níveis de 
prevenção das queimaduras no local de trabalho, recorrendo à caraterização das atividades com 
maior risco de queimadura associado, à sua classificação e consulta de guidelines nacionais e 
internacionais da abordagem pré-hospitalar.

Metodologia

Realizou-se uma revisão narrativa da literatura, durante janeiro e fevereiro de 2020, através da 
consulta de bases de dados on-line EBSCOHost (Cinahl plus, Nursing & Allied Health Collection, 
MedicLatina e Medline/PubMed), combinando os descritores burns, workplace, occupational 
health e occupational nurse, com os operadores booleanos and e or, bem como dos websites 
dedicados à saúde ocupacional e outras fontes de referência para a temática em estudo. As 
referências bibliográficas recuperadas foram geridas com o auxílio do gestor de citações 
Mendeley.

Resultados

Os setores de atividade com maior risco de queimadura identificado incluem o setor têxtil, 
construção, mecânica, hotelaria e trabalhadores florestais, sendo o género masculino o grupo 
mais vulnerável e a localização anatómica predominante das queimaduras as mãos, pés, face 
e globo ocular. O enfermeiro do trabalho deve classificar as queimaduras quanto ao agente 
causal, profundidade, extensão e gravidade e atuar na prevenção primária (avaliação do risco, 
educação, formação, EPI’s), na prevenção secundária (primeiros socorros de acordo com 
as guidelines) e prevenção terciária (auxílio no retorno ao trabalho, adaptação do posto de 
trabalho ao Homem ou atribuição de novas funções).

Conclusões

O enfermeiro do trabalho tem um papel essencial na prevenção das queimaduras no local 
de trabalho, através do desenvolvimento e implementação de estratégias que permitem 
às entidades empregadoras e trabalhadores, tomarem consciência dos perigos e adotar 
intervenções preventivas e de proteção. A sua participação ativa nos três níveis de prevenção, 
conduz à redução do risco de queimadura e complicações associadas, refletindo-se em maior 
segurança para os trabalhadores, em repercussões positivas para as empresas, com redução de 
custos económicos e psicossociais.
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Mobbing: o papel do enfermeiro do trabalho nas organizações

Elisabete da Silva Esteves1
1 Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, Bloco Operatório Central - Pólo HUC , Enfermeira Especialista

Introdução

O mobbing consiste num fenómeno psicossocial baseado num padrão de relacionamento 
hostil ou comportamento persecutório que perdura no tempo e que acontece no ambiente de 
trabalho. Pode ter consequências a curto e longo prazo, as quais poderão ser devastadoras a 
nível individual, organizacional, social e económico, sendo, portanto, um fenómeno relevante 
para as organizações e como tal é importante o seu reconhecimento pela equipa de Saúde 
Ocupacional.

Objetivos

Pretende-se com este documento enquadrar as intervenções do enfermeiro do trabalho 
na equipa de saúde ocupacional e nas organizações, no que concerne à prevenção primária, 
secundária e terciária do mobbing, recorrendo à caraterização dos atores envolvidos, 
tipos de mobbing, diversidade de estratégias, consequências individuais, organizacionais e 
socioeconómicas e revendo a legislação em vigor em Portugal.

Metodologia

Realizou-se uma revisão narrativa da literatura, durante o mês de janeiro de 2020, na base de 
dados PubMed com os descritores “mobbing”, “workplace harassment”, “workplace bullying” e 
“occupational health” combinados com os operadores booleanos “or” e “and”, sendo incluídos 
artigos relativos a reviews e systematic reviews, disponíveis em full text e publicados nos últimos 
cinco anos. Adicionalmente foram consultados os websites dedicados à saúde ocupacional bem 
como outras fontes de referência para a temática em estudo.

Resultados

Dados recentes apontam para elevadas incidências de condutas de mobbing na população 
trabalhadora, sendo os setores mais predisponíveis os cuidados de saúde, administração 
pública e defesa, transportes e comunicações, educação/meio académico e hotelaria/
restauração. O enfermeiro do trabalho deve saber identificar as condutas de mobbing e os 
fatores predisponentes à ocorrência do fenómeno tendo em conta a sua multifatorialidade. 
A intervenção do enfermeiro do trabalho em relação ao mobbing pode ser definida em dois 
planos de atuação - o plano proativo (intervenções de prevenção primária) e o plano reparador 
(intervenções centradas na prevenção secundária e terciária).

Conclusões

O papel do enfermeiro do trabalho, relativamente ao mobbing, centra-se na promoção da 
saúde, na manutenção da força de trabalho e produtividade, elevando a consciencialização do 
problema, adaptando as suas intervenções de forma a gerir os custos com os cuidados de saúde, 
atuando nas áreas dos cuidados, da gestão e da investigação. É o profissional que está atento 
ao problema, sabe adotar medidas preventivas que visam a promoção da satisfação pessoal, 
valorização do desempenho e promoção de relações laborais saudáveis.
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A resource for employers and workers representatives. Recuperado de https://www.who.int/occupational_health/
publications/PRIMA-EF Guidance_9.pdf



ICOHN20

162

• Leymann, H. (1990). Mobbing and psychological terror at workplaces. Violence and Victims, 5(2), 119-126. doi: 
10.1891/0886-6708.5.2.119

• Coelho, B., Torres, A., Costa, D., Sant’Ana, H., & Torres, I. S. (2016). Manual de formação para prevenir e combater o 
assédio sexual e moral no local de trabalho: Trilhos para a tolerância zero. Recuperado de http://cite.gov.pt/asstscite/
downloads/publics/Manual_Formac_Assedio_Sexual_Moral_Local_Trabalho.pdf

Palavras-chave: Mobbing Enfermeiro trabalho saúde ocupacional.

 



ICOHN20

163

Modelos teóricos sobre a qualidade de vida do trabalhador

Isaura Danielli Borges de Sousa1, Márcia Teles de Oliveira Gouveia2, Fernando Lopes e 
Silva Júnior3, Ivana Mayra da Silva Lira4
1 Universidade Federal do Piauí, Enfermagem , Professora 2 Universidade Federal do Piauí, Enfermagem 
UFPI, Professora da UFPI [marciateles@ufpi.edu.br] 3 Universidade Federal do Piauí, Professor 4 
Universidade Federal do Piauí, Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, Discente do Mestrado

Introdução

A compreensão dos problemas de saúde e orientação de soluções pode ser facilitada pela 
utilização de modelos. Qualidade de vida no trabalho pode ser definida como forma de 
pensamento envolvendo pessoas, trabalho e organizações, relacionados à preocupação com 
bem-estar do trabalhador e eficácia organizacional, bem como participação nas decisões e 
problemas.

Objetivos

Descrever os principais modelos teóricos sobre a qualidade de vida do trabalhador.

Metodologia

Estudo de revisão da literatura, realizado a partir da busca dos descritores “medidas, métodos 
e teorias”, “saúde do trabalhador”, “enfermagem do trabalho” e, “qualidade de vida”, nas bases 
de dados Medline, via PubMed, Web of Science e CINHAL.

Resultados

A Teoria dos Dois Fatores aborda a relação do comportamento das pessoas no trabalho com 
cargo e contexto em que está inserido; A teoria dos grupos operativos de Pichon Rivière aborda 
estratégia para compreender estrutura e funcionamento dos grupos, como também modos 
de intervenção objetivando instrumentalizá-los para aprendizagem e transformação; A Teoria 
da Autodeterminação pode auxiliar o profissional de saúde na compreensão dos fatores de 
motivação para prática de exercícios físicos em diferentes grupos populacionais; O modelo 
de promoção da saúde de Nola Pender fornece ferramentas para compreensão das questões 
biopsicossociais associadas à decisão dos indivíduos de adotar comportamento saudável.

Conclusões

As teorias e modelos contribuem para o conhecimento, reflexão e decisão do cuidar e agir, 
possibilitando maiores chances no alcance dos objetivos propostos, tanto para promoção da 
saúde, quanto para prevenção de doenças.
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O enfermeiro do trabalho e a saúde ambiental no local de trabalho

Elisabete da Silva Esteves1, Cláudia Marina Cruz Azenha2, Daniela Vidal Correia Pereira 
dos Santos3
1 Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, Bloco Operatório Central - Pólo HUC, Enfermeira Especialista 
2 Hospital Distrital da Figueira da Foz, Serviço de Urgência, Enfermeira Especialista 3 CHUC, Pneumologia 
AB, Enfermeira [dvidalsantos@gmail.com]

Introdução

Dados recentes (OMS, 2018), mostram que morrem prematuramente cerca de 1,4 milhões de 
europeus/ ano em consequência de ambientes poluídos, representando as questões de saúde 
ambiental pelo menos, 15% do total de mortes na Europa. Sabe-se que o ambiente de trabalho 
e o ambiente natural se influenciam mutuamente pelo que o enfermeiro do trabalho deve 
ter consciência que ao promover um ambiente de trabalho seguro e saudável estará também 
a proporcionar um ambiente favorável ao desenvolvimento sustentável da comunidade 
envolvente.

Objetivos

Pretende-se caraterizar o papel da enfermagem do trabalho na proteção e promoção da 
saúde ambiental e compreender de que forma a saúde ambiental influência o trabalhador e 
a comunidade, bem como perceber a importância da construção de ambientes de trabalho 
saudáveis e quais as intervenções que o enfermeiro do trabalho pode desenvolver nesse 
sentido.

Metodologia

Realizou-se uma revisão narrativa da literatura, recorrendo à pesquisa em bases de dados 
online, nomeadamente Scielo e PubMed, combinando os descritores environmental health, 
healthy environments, workplace, occupational health e occupational nurse com os operadores 
booleanos and e or, durante os meses de dezembro de 2019 e janeiro de 2020. Adicionalmente 
foram consultados os websites dedicados à saúde ocupacional, nomeadamente o microsite da 
DGS, OIT, OMS, bem como outras fontes de referência para a temática.

Resultados

No âmbito da saúde ambiental o enfermeiro do trabalho intervém em duas dimensões 
principais - no reconhecimento e controlo dos fatores de risco para a saúde dos trabalhadores no 
ambiente biofísico e psicossocial e na promoção da saúde que contempla a qualidade de vida, 
os espaços e estilos de vida saudáveis. As condições físicas do ambiente são importantes, mas é 
necessário envolver os trabalhadores na procura do seu projeto de saúde, proporcionando-lhes 
informação, cuidados de saúde de proximidade, apoio à adoção e manutenção de estilos de 
vida saudável, almejando bons resultados para os próprios, para as empresas e comunidades.

Conclusões

O enfermeiro do trabalho deve estar capacitado para intervir perante os novos desafios que as 
transformações no mundo do trabalho trazem, como a procura pela “economia verde”, novas 
tecnologias, globalização, alterações climáticas, economia informal e mesmo os movimentos 
migratórios, pelo que no caminho a percorrer no âmbito da promoção de ambientes de 
trabalho saudáveis, é de extrema importância que este seja um elemento agregador de todos 
os intervenientes para que se sintam envolvidos e responsáveis pela consecução desse objetivo.

Referências bilbiográficas (máximo 5 - Norma APA)
• Burton, J. (Coord.). (2010). Healthy workplaces: A model for action: For employers, workers, policy-makers and practitioners. 

Recuperado de https://www.who.int/occupational_health/publications/healthy_workplaces_model_action.pdf



ICOHN20

165

• Direcção-Geral da Saúde. (2018). Programa Nacional de Saúde Ocupacional: Extensão 2018-2020. Recuperado de 
https://www.dgs.pt/documentos-epublicacoes/programa-nacional-de-saude-ocupacional-extensao-2018-2020.aspx

• Organização Internacional do Trabalho. (2019). Segurança e saúde no centro do futuro do trabalho: Tirando partido 
de 100 anos de experiência. Recuperado de https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-
lisbon/documents/publication/wcms_690142.pdf

• Organização Mundial da Saúde. (2014). O enfermeiro do trabalho na gestão de saúde ocupacional. Recuperado de 
https://www.ordemenfermeiros.pt/media/8894/livroenfermagemtrabalhooms_vfinal_proteg.pdf

• World Health Organization, Regional Office for Europe. (2018). Healthy environments for healthier people. Recuperado 
de https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/367188/eceh-eng.pdf

Palavras-chave: Environmental health, occupational nurse.

 



ICOHN20

166

Os Enfermeiros e as Lesões Músculo-Esqueléticas Relacionadas com 
o Trabalho

Diana Raquel1, João Paulo Alves de Magalhães2
1 Hospital das Forças Armadas-Polo Porto, Serviço de Urgência/Unidade de Cuidados Intermédios, 
Enfermeira 2 Hospital da Forças Armadas - Polo Porto, Urgência, Enfermeiro

Introdução

A Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho (EU-OSHA) previne riscos profissionais, 
fomentando ambientes de trabalho seguros, saudáveis e benéficos para os profissionais e 
organizações (EU-OSHA, 2008). Entre 2020-2022, será responsável por campanhas de promoção, 
prevenção e gestão de Lesões Músculo-Esqueléticas Relacionadas com o Trabalho (LMERT), 
que representam o maior problema de saúde ocupacional dos enfermeiros (Carneiro, 2012). 
Lombalgias, cervicalgias, artralgias, desconforto e disfunção são perturbações relacionadas com 
o trabalho e prejudiciais ao bem-estar e atividade dos enfermeiros.

Objetivos

Identificar as principais causas e medidas preventivas das LMERT nos enfermeiros; Refletir sobre 
a importância de ambientes seguros e saudáveis na realidade laboral.

Metodologia

Revisão bibliográfica, descritiva e expositiva.

Resultados

LMERT são lesões nas costas/pescoço/membros, induzidas/agravadas pelo trabalho e/ou 
pelas suas circunstâncias (Carneiro, 2012). Posturas viciosas durante a higiene/tratamentos, 
posicionamentos/movimentação de doentes, imprevistos, são fatores de risco, agravados por 
descanso insuficiente, rotatividade de horários, carga de trabalho, responsabilidade, stress… A 
questão da ergonomia também se reflete nesta problemática, pois espaços limitados, deficiente 
iluminação, originam posturas inadequadas. Medidas preventivas englobam: melhoria do local 
de trabalho, equipamentos ergonomicamente adaptados, sensibilização para os riscos, fomentar 
de pausas e cultivar políticas de prevenção das LMERT. A promoção da saúde e a reabilitação 
dos enfermeiros com LMERT, devem ser considerados (Direção Geral de Saúde, 2018).

Conclusões

Num ambiente de trabalho saudável, a promoção da saúde é uma prioridade, pois se trabalhar faz 
bem física/psiquicamente, a boa gestão da saúde/segurança no trabalho aumenta a produtividade 
e eficácia (citado por Gonçalves, 2018). As LMERT são doenças comuns nos enfermeiros, pelo que, 
praticar uma cultura de segurança protege estes profissionais, diminui riscos, garante saúde/segurança, 
permite uma melhor qualidade de vida e reflete uma Ergonomia participativa (Lynch, 2017). 
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Os Enfermeiros e os Riscos Psicossociais relacionados com o Trabalho

Ana Paula Rodrigues Carvalho Coutinho Almeida1, João Paulo Alves de Magalhães2
1 Hospital Forças Armadas polo porto, Urgência, Enfermeira especialista em Saude mental e psiquiatria 
[aprcca@gmail.com] 2 Hospital da Forças Armadas - Polo Porto, Urgência, Enfermeiro

Introdução

Os enfermeiros, estão envolvidos em situações de pressão/ urgência/emergência, sendo-lhes 
também exigida eficiência/equilíbrio emocional/capacidade de adaptação/conhecimentos 
atualizados/competências várias. Esta dualidade acarreta um impacto significativo que pode 
traduzir-se em riscos (Gonçalves, 2018). Os riscos psicossociais são identificados como um 
desafio para a saúde e segurança, especialmente no setor da saúde, logo, as instituições devem 
desenvolver intervenções promotoras da saúde dos profissionais, fomentando ambientes de 
trabalho seguros/saudáveis/benéficos para os profissionais e organizações (Direção Geral de 
Saúde, 2018).

Objetivos

Identificar riscos psicossociais nos enfermeiros; Identificar estratégias de minimização dos 
riscos psicossociais; Refletir sobre a importância de ambientes seguros e saudáveis na realidade 
laboral.

Metodologia

Revisão bibliográfica, descritiva e expositiva.

Resultados

A qualidade de vida dos enfermeiros, devido à singularidade das vivências, pode ser alterada 
com efeitos negativos a nível psicológico, físico e social que se manifestarão ao longo do tempo 
(Gonçalves, 2018). Os riscos psicossociais emergentes relacionados com o tipo de trabalho que 
os enfermeiros desenvolvem, têm um impacto significativo na sua saúde, traduzindo-se num 
desafio para as instituições, segundo a Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho 
(citado por Gonçalves, 2018). Horários rotativos, comunicação ineficaz, insegurança, são 
condições laborais não construtivas, conducentes a riscos psicossociais e, por vezes, associados 
a lesões músculo-esqueléticas/absentismo/presenteísmo/acidentes.

Conclusões

Os riscos psicossociais no trabalho, desafiam a segurança/saúde ocupacional, devido ao impacto 
significativo na saúde de pessoas/organizações/economias.Refletir sobre riscos psicossociais 
nos enfermeiros, afigura-se essencial para identificar causas e posterior desenvolvimento de 
intervenções promotoras do bem-estar mental (Costa & Santos, 2013). Esta consciencialização 
obriga a um envolvimento ativo/dinâmico das instituições/profissionais, incluindo políticas de 
promoção/educação para a saúde/práticas de trabalho/estilos de vida saudáveis e seguros no 
contexto organizacional.
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Presenteísmo: Uma Realidade na Enfermagem do Trabalho

Ana Paula Rodrigues Carvalho Coutinho Almeida1, Diana Raquel2
1 Hospital Forças Armadas polo porto, Urgência, Enfermeira especialista em Saude mental e psiquiatria 
[aprcca@gmail.com] 2 Hospital das Forças Armadas-Polo Porto, Serviço de Urgência/Unidade de 
Cuidados Intermédios, Enfermeira

Introdução

O desempenho do profissional, que realiza as suas funções de forma não produtiva, porque 
apresenta problemas de saúde físicos/psíquicos, representa o fenómeno do presenteísmo 
(Pilette, 2005). O contexto de trabalho específico dos enfermeiros, influencia significativamente 
a sua saúde, sendo já identificadas e reconhecidas algumas causas do presenteísmo (citado por 
Silva & Marques, 2013). Desta forma, impõe-se às instituições desenvolverem intervenções que 
promovam a saúde dos seus colaboradores, através da Saúde Ocupacional (Direção Geral da 
Saúde, 2018).

Objetivos

Identificar causas do presenteísmo nos enfermeiros; Identificar estratégias a desenvolver para 
diminuir as causas do presenteísmo nos enfermeiros.

Metodologia

Revisão bibliográfica, descritiva e expositiva

Resultados

A qualidade de vida dos enfermeiros, devido à singularidade das situações nas quais são 
envolvidos, pode ser alterada com consequências que se manifestarão ao longo do tempo, pelo 
que a probabilidade de ocorrer uma causa de presenteísmo, é elevada. Sendo o presenteísmo 
provocado por inúmeras doenças físicas/psíquicas, estas condicionam o bem-estar dos 
profissionais, diminuindo o seu desempenho e afetando a produtividade (Hemp, 2004). Neste 
sentido, as organizações através da Saúde Ocupacional, têm um papel preponderante na adoção 
de medidas estratégicas de promoção da saúde e prevenção das causas do presenteísmo, 
melhorando a produtividade e promovendo o bem-estar nos enfermeiros.

Conclusões

Os riscos emergentes relacionados com o trabalho dos enfermeiros, têm um impacto significativo 
na sua saúde, pelo que a identificação de causas e desenvolvimento de intervenções que 
promovam a saúde, traduz-se num desafio para as instituições (citado por Gonçalves, 2018). 
O fenómeno “presenteísmo”, obriga a um envolvimento dinâmico por parte das instituições e 
profissionais, incluindo políticas de promoção e de educação para a saúde, assim como práticas 
de trabalho seguras.
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Rastreio Cardiovascular numa fábrica da zona centro
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Introdução

O risco cardiovascular é uma probabilidade que depende da associação dos fatores de 
risco, sendo a prevenção a melhor estratégia para evitar as doenças cardiovasculares. Em 
Portugal, estas doenças mantêm-se como a principal causa de morte (Direção-Geral da Saúde 
[DGS], 2017). Deste modo, a saúde ocupacional torna-se crucial na promoção da saúde dos 
trabalhadores, em especial, na prevenção das doenças cardiovasculares. A fórmula de cálculo 
do risco cardiovascular mais utilizada é o Systematic Coronary Risk Evaluation, designado por 
SCORE.

Objetivos

Este estudo teve como objetivos: a) avaliar o risco cardiovascular dos trabalhadores de uma 
fábrica da região centro do país; b) identificar fatores de risco cardiovascular dos trabalhadores 
de uma fábrica da região centro do país.

Metodologia

Estudo de abordagem quantitativa, do tipo exploratório-descritivo. A recolha de dados realizou-
se através de entrevista aos trabalhadores de uma fábrica da região centro do país, durante os 
dias 4 e 6 de dezembro de 2019. A amostra foi não-probabilista de conveniência. Na avaliação do 
risco cardiovascular utilizou-se o Systematic Coronary Risk Evaluation que inclui as dimensões: 
risco cardiovascular baixo, moderado, alto ou muito alto. A sua aplicação teve por base a norma 
nº 005/2013 da DGS (2013).

Resultados

Participaram neste estudo 73 trabalhadores, num total de 250 (taxa de adesão de 29%). Os 
fatores de risco com maior prevalência foram: pré-obesidade (52%), antecedentes familiares 
(38%) e hipertensão (25%), seguindo-se a obesidade (16%), tabagismo (11%) e a diabetes 
mellitus (10%). Em relação ao risco cardiovascular dos trabalhadores: em 10% foi baixo, em 56% 
moderado; em 27% alto e em 7% muito alto.

Conclusões

Este estudo demostrou que a maioria dos trabalhadores apresentou risco cardiovascular de 
moderado a elevado, sendo o excesso de peso um dos principais fatores de risco (68%). A elevada 
mortalidade das doenças cardiovasculares reforça a importância da prevenção e promoção de 
estilos de vida saudáveis. Deste modo, deve ser priorizada pelas equipas de saúde ocupacional a 
promoção de estilos de vida saudáveis (e.g. alimentação, atividade física ou tabagismo) entre os 
trabalhadores de forma a contribuir para a prevenção destas doenças.
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Situações predisponentes de lesões músculo-esqueléticas na prática 
clínica dos enfermeiros: uma revisão integrativa da literatura
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Gonçalves3, Rafael Alves Bernardes4
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Introdução

Os profissionais de saúde estão frequentemente sujeitos a lesões músculo-esqueléticas por esforço 
repetitivo, o que contribui para o absentismo entre os profissionais de saúde (Neves & Serranheira, 
2014). As lesões músculo-esqueléticas são problemas graves, sendo que as medidas preventivas 
são geralmente insuficientes (Tamminen-Peter & Nygren, 2019). Tendo em conta o referido, a 
presente revisão integrativa da literatura (RIL) será importante para responder à questão “Quais 
as situações predisponentes de lesões músculo-esqueléticas na prática clínica dos enfermeiros?”. 

Objetivos

Identificar as situações em contexto clínico, que predispõem a lesões músculo-esqueléticas em 
enfermeiros.

Metodologia

Revisão realizada entre dezembro 2019 e janeiro 2020 nas bases de dados: Scielo Portugal, 
RCAAP, PubMed, EBSCO, com as palavras-chave: nurse; musculoskeletal disorders; workplace 
ergonomics, utilizando-se o método PICo, onde a população são os enfermeiros, o interesse 
são as lesões músculo-esqueléticas e o contexto a prática clínica. A pergunta de investigação 
foi: “Quais as situações predisponentes de lesões músculo-esqueléticas na prática clínica dos 
enfermeiros?”. A leitura e análise dos artigos foi feita por dois investigadores independentes.

Resultados

Num total de 176 artigos foram selecionados 14 para análise. Destes, foram excluídos 5 por 
não responderem ao objetivo. A amostra final é constituída por 9 artigos. As situações 
predisponentes de lesões músculo-esqueléticas na prática clínica dos enfermeiros, identificadas 
na literatura são: ambientes físicos desadequados, carga de trabalho pesada, dotações 
inadequadas, falta de formação, carga manual de doentes, falta de dispositivos auxiliares. As 
recomendações incluem a necessidade de uma abordagem multifacetada (Szeto et al., 2013) e 
abrangente para o desenvolvimento de um programa de ergonomia adequado, com realce para 
a necessidade de complemento com atividade física (Lemo et al., 2012).

Conclusões

A profissão de enfermeiro, pode ser gratificante e satisfatória, no entanto, é fisicamente 
exigente. O contexto institucional, abrangendo a falta de recursos técnicos e humanos, bem 
como o contexto educacional, compreendendo a adoção de estratégias facilitadoras por parte 
dos enfermeiros, são situações que facilmente originam lesões. Neste sentido, para investigação 
futura, importa desenvolver programas de intervenção multifacetada, privilegiando a realização 
de exercícios de distensão e força, principalmente a nível dos músculos da cadeira posterior.
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STOP queimaduras: um programa de intervenção
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Introdução

Em Portugal, apesar das diretrizes, procedimentos e normas de segurança definidos, os acidentes 
de trabalho categorizados por queimaduras, escaldadura e congelação corresponderam a 
1,78% das lesões, sendo responsáveis por 27,6 dias de ausência ao trabalho, no ano de 2017. 
A Estratégia Nacional para a Segurança e Saúde no Trabalho (2015-2020) definiu como objetivo 
diminuir o número de acidentes de trabalho e a sua taxa de incidência em 30%, tendo o 
Enfermeiro do Trabalho um papel importante na concretização destas metas.

Objetivos

descrever o programa de intervenção Stop Queimaduras, baseado em sessões de educação para 
a saúde (SES); avaliar a capacitação dos trabalhadores para reconhecerem riscos e gravidade 
das queimaduras e uso correcto dos equipamentos de proteção individual adequados à função; 
diminuir a taxa de incidência de acidentes de trabalho e os dias de ausência ao trabalho, 
causados por queimaduras, em 30%.

Metodologia

estudo randomizado controlado, quantitativo, prospetivo e longitudinal. 50 trabalhadores de 
uma empresa de transformação de madeira em pasta de papel serão divididos aleatoriamente 
em 2grupos: grupo de intervenção (GI) e grupo de controlo(GC). Ao GI será implementado um 
programa de intervenção em 3SES. Como critérios de inclusão: idade entre 18-50anos; com ou 
sem história de acidente de trabalho por queimadura <1ano. Serão efetuados 3momentos de 
avaliação entre grupos. A análise de dados realiza-se-á com recurso ao IBM SPSS versão 24.0.

Resultados

Com o Stop Queimaduras pretende-se mostrar a importância da implementação de um 
programa de intervenção, baseado em SES, na diminuição do número de acidentes de trabalho 
causados por queimaduras, assim como na redução dos dias de ausência ao trabalho. Espera-se 
que o grau de conhecimentos adquiridos pelos trabalhadores sobre os riscos e uso adequado 
dos EPI no GI aumente durante o programa de intervenção e face ao GC. Prevê-se ainda que 
exista uma diminuição do número de acidentes de trabalho causados por queimaduras e da sua 
taxa de incidência em 30% no GI e com melhores resultados face ao GC.

Conclusões

.
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Posfácio
Escola Superior de Enfermagem de Coimbra

Embora existam desde há já largos anos enfermeiros que trabalham em empresas, o 
desenvolvimento de uma diferenciação da enfermagem do trabalho está a dar os primeiros 
passos. A existência de um número significativo de profissionais que se dedicam a uma 
determinada área de atuação, a formação adequada desses profissionais para responder às 
exigências específicas que essa área de atuação implica, a construção e desenvolvimento de 
conhecimento específico, baseado na investigação e na construção teórica, são outros tantos 
requisitos para que se possa ver considerado uma especialização do conhecimento dentro de 
uma área disciplinar. 
A realização do 2º Congresso Internacional de Enfermagem de Saúde Ocupacional é mais um 
contributo para a construção desse conhecimento e desenvolvimento de uma comunidade de 
enfermeiros do trabalho interessados no desenvolvimento desta área de especialização.
Apesar do momento histórico em que ocorreu, e que impediu a realização do evento em formato 
presencial, obrigando à utilização de plataformas digitais, o congresso cumpriu com a sua missão, 
isto é, foi um bom espaço de divulgação e partilha do conhecimento. Durante um dia de trabalho 
enfermeiros portugueses e de outros países estrangeiros apresentaram e discutiram os resultados 
das suas investigações e o desenvolvimento de boas práticas profissionais. 
Subordinado ao tema das lesões músculo-esqueléticas relacionadas com o trabalho, mas não 
se reduzindo a esta realidade, foram realizadas importantes comunicações que se impunham 
divulgar de uma forma mais permanente. Assim, a compilação dessas apresentações neste 
ebook é um excelente contributo para todos os enfermeiros que se interessam numa prática 
baseada na evidência e fundamentada na teoria e para o desenvolvimento do conhecimento 
nesta área. Das comunicações por convite a especialistas de referência, às comunicações livres 
submetidas por enfermeiros que trabalham nesta área e selecionadas por comissão científica, 
reúne-se um acervo de artigos e resumos que espelham a dinâmica investigativa e de estudo que 
se tem vindo a desenvolver.
A realização anual deste congresso, numa parceria entre três instituições de referencia para a 
enfermagem do trabalho, é um esforço que deve ser acarinhado. Depois da Universidade de 
Aveiro e da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra é tempo de passar o testemunho à 
Escola Superior de Enfermagem do Porto, a quem desejamos as maiores felicidades.
Aos enfermeiros e a todos aqueles que se interessam pela saúde ocupacional desafiamos a ler, 
discutir e usar o saber aqui divulgado e a participar neste movimento de construção e divulgação 
do conhecimento em enfermagem do trabalho, juntando-se a nós em 2021, na cidade do Porto.

Aida Cruz Mendes
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