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Objetivo: Avaliar a sobrecarga térmica em área de internação feminina de um hospital
público sediado no Colar Metropolitano do Vale do Aço, Minas Gerais, tendo como
parâmetro o Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo (IBUTG). Além disso,
estabelecer as medidas corretivas capazes de garantir a segurança e saúde dos
trabalhadores. Metodologia: Realizou-se inspeção de segurança na área de internação
hospitalar feminina da instituição pesquisada para identificação da rotina de trabalho
dos colaboradores e possíveis fatores interferentes em relação à sobrecarga térmica. As
medições do IBUTG atenderam aos requisitos da Lei 6.514, Portaria 3.214, Norma
Regulamentadora 15 (NR -15) e Norma de Higiene Ocupacional 06 (NHO) sendo
realizadas nos dias 23 e 24/03/2010 no período de 15h até 17h. Foram também
sistematizadas e aplicadas entrevistas com os colaboradores ocorrendo o registro das
principais queixas. Resultados: Constatou-se que todos os colaboradores eram do sexo
feminino, sendo que apenas 22,2% estavam entre 40 e 49 anos. O tecido utilizado para
a confecção dos uniformes brancos era o oxford de alta densidade. Trata-se de um
material que apresenta como vantagem a alta resistência às intempéries. Todavia, em
geral, aumenta o desconforto térmico. As atividades principais desenvolvidas no setor
referiam-se aos cuidados com o paciente, tais como, a medição de pressão de arterial e
da temperatura, sendo classificadas como leves de acordo com a NR – 15, anexo nº.3
em seu quadro nº.3. O IBUTG em todas as medições realizadas ficou abaixo do valor
máximo permitido de 30º para atividades leves e contínuas conforme a NR -15, anexo
nº.3 em seu quadro nº.1, sendo assim as atividades são classificadas como salubre. No
entanto, 100% dos colaboradores reclamavam das condições do ambiente de trabalho.
Além disso, 66,7% e 88,9% respectivamente dos trabalhadores daquele setor tinham
queixas quanto à ocorrência de cefaléias e cansaço físico sugerindo associação com a
aclimatização inadequada do ambiente. Sugeriu-se o dimensionamento e a implantação
de sistema de refrigeração acompanhado de programa de manutenções preventivas e
periódicas. Conclusão: Com base nos resultados pode-se afirmar que os colaboradores
não estavam em condição de sobrecarga térmica. No entanto, o desconforto térmico foi
evidenciado pela prevalência de queixas entre os trabalhadores. Explicitaram-se a
urgência quanto à implantação de medidas corretivas, oportunizando a adequação do
ambiente as necessidades psicofisiológicas dos trabalhadores.
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