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Introdução: As condições do ambiente de trabalho dos profissionais de enfermagem
vêm sendo contempladas como objeto de pesquisa, devido às exposições que estes
estão submetidos e a sobrecarga relacionada às atividades assistenciais, entre as quais
se encontram aquelas ligadas à movimentação, posicionamento e transferência de
pacientes. O desgaste ou sobrecarga músculo-esquelético está relacionado às práticas
posturais inadequadas, excesso de peso durante as atividades, caracterizando a
transferência de paciente da mesa cirúrgica para a maca uma atividade de risco quando
realizada inadequadamente, que precipita queixas álgicas no profissional, interferindo
no processo de trabalho e na qualidade de vida do trabalhador. Objetivo: Analisar a
mecânica postural e sintomatologias álgicas do profissional de enfermagem durante a
transferência do paciente da mesa cirúrgica para a maca, em um bloco cirúrgico.
Metodologia: Estudo qualitativo do tipo estudo de caso, realizado com um enfermeiro
atuante na assistência num bloco cirúrgico de um hospital do interior de MG. A coleta
de dados foi realizada por meio de filmagem, no qual as posturas do profissional foram
apreendidas, captadas por dois instrumentos posicionadas na sala cirúrgica.
Posteriormente, houve aplicação do questionário de dor validado. Para tratamento dos
dados, utilizou-se o sistema informatizado Win-OWAS, onde as informações
quantitativas do OWAS sobre a postura dos braços, pernas e dorso foram lançadas,
gerando diferentes classificações, sendo analisadas juntamente com o diagrama de dor
respondido pela pesquisada. Resultados: O dorso inclinado prevaleceu em 64% do
tempo (fil.1), as duas pernas permaneceram flexionadas em 36 % do tempo (fil.1), a
perna direita permaneceu reta e a esquerda flexionada 7 % do tempo (fil.1) e 12%
(fil.2), sendo necessário, nesses casos, medidas corretivas em um futuro próximo. A
postura de deslocamento de pernas foi realizada em 38% do tempo (fil.2), sendo
também necessárias medidas corretivas em um futuro próximo. O dorso inclinado
prevaleceu 88 % do tempo (fil.2), necessitando de intervenções tão logo quanto
possível. Considerando as descrições dos resultados das posturas, a profissional da
enfermagem adota posturas que podem acarretar queixas álgicas. A mesma destacou
dores nas regiões do pescoço, costas superior, porção média das costas, pernas,
tornozelos e pés. Os pontos relatados de dor estão de acordo com as posturas
inadequadas adotadas em relação ao dorso e às pernas. O dorso inclinado possibilita
queixas de dor no pescoço, costas superior, costas-médio. A dor na perna direita pode
ser justificada pela postura constante desse membro na posição reta, acumulando a
mesma grande carga e esforço. Conclusão: A descrição dos pontos de queixas álgicas
foi de encontro às posturas inadequadas confirmando que posturas incorretas geram
como conseqüências a dor. No entanto, torna-se importante investigar outras variáveis
que possam influenciar em uma ergonomia inadequada, além de investir em práticas
preventivas que possibilitem ao profissional melhor qualidade de vida.
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