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Introdução: Nos dias atuais, as condições de trabalho, o bem estar e a satisfação
pessoal são tópicos importantes de discussão sobre a saúde do trabalhador, devido ao
aparecimento de inúmeras queixas de desordens físicas, psicológicas e emocionais.
Pelo fato de terem que movimentar e transportar pacientes regularmente, os
profissionais de enfermagem são mais susceptíveis à lesão na coluna vertebral o que
representa um evento acumulativo, que predispõe, sobretudo, às dores musculares.
Além disso, reações de inquietude, tensão e nervosismo, aliados a sobrecarga de
trabalho, podem influenciar na capacidade de execução do trabalho. Objetivo: Avaliar
a capacidade para trabalho dos funcionários de enfermagem de um Hospital do Leste
de Minas Gerais, bem como, analisar as posturas assumidas por esses profissionais
durante a execução de suas atividades. Metodologia: Trata-se de um estudo
quantitativo, transversal ou seccional e descritivo. Os indivíduos foram selecionados
aleatoriamente, em seu próprio setor de trabalho, no período de Junho-Julho de 2010,
sendo entrevistados 113 funcionários. Foi utilizado o questionário denominado Índice
de Capacidade para o Trabalho. As filmagens e fotografias obtidas foram avaliadas
pelo Software Ergolândia 3.0®. Para análise estatística, foi utilizado o software
Statistical Package for the Social Sciences for Windows, versão 11.0. Foi aplicado o
teste qui-quadrado para verificar a associação entre as variáveis qualitativas em estudo.
O nível de significância adotado foi de 5%, sendo considerados significativos valores
de p&#8804; 0,05. Resultados: Das variáveis analisadas a única associação
estatisticamente significante foi o tempo de trabalho na instituição e capacidade para o
trabalho (Teste qui – quadrado p&#8804;0,05). O Método OWAS (Ovako Working
Posture Analysis System) possibilitou a avaliação postural, de acordo com o tempo
gasto em cada postura, durante um turno de trabalho. A partir desse instrumento foi
verificado que 43,75% do tempo total da atividade, o voluntário avaliado permaneceu
com as costas inclinadas e 87,5% com os dois braços abaixo dos ombros.  Em apenas
18,75% do tempo de atividade, o indivíduo permaneceu sentado. O Método RULA
(Rapid Upper Limb Assesment) permitiu a avaliação dos membros superiores,
especificamente, durante a atividade banho de leito, em três momentos distintos,
através de análise observacional em tempo real da atividade.  Conclusão: Embora a
maioria dos voluntários tenha apresentado boa capacidade para o trabalho, políticas de
promoção, manutenção e restauração da capacidade funcional deveriam ocorrer
constantemente com o intuito de detectar precocemente os fatores predisponentes para
o desenvolvimento de doenças ocupacionais.
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