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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: O nível de iluminamento foi avaliado em consonância
com o disposto na Lei 6.514, Portaria 3.214, Norma Regulamentadora 17 (NR – 17) e
a Norma Brasileira 5.413/92 (NBR 5.413/92), utilizando-se o luxímetro digital portátil
LUX METER, modelo ICEL, manual, modelo LD-510. As avaliações ocorreram no
período de 7h até 15h, durante sete dias, sendo utilizados três pontos de medição,
correspondendo à mesa de trabalho, o local destinado à preparação de medicamentos e
as camas dos pacientes. Foram também realizadas entrevistas com os colaboradores do
setor buscando a identificação das principais dificuldades relativas à rotina de tarefas.
Resultados: Identificou-se que os colaboradores da área de internação feminina
normalmente implementavam o ligamento de apenas uma parte das lâmpadas do local
de trabalho, visando a redução da sobrecarga térmica. Esta condição implicava em
redução da iluminação artificial e total. Sendo assim, sistematizou-se a avaliação com
o acionamento de 50% (carga parcial) e 100% (carga total) das lâmpadas objetivando a
confiabilidade dos resultados. Em comparação com os valores estabelecidos pela NBR
5.413/82, constatou-se que com a utilização da carga parcial e total, nos locais de
trabalho, o nível de iluminamento inadequado correspondia respectivamente a 100% e
83,3% da totalidade das medições. Explicitou-se aí que a carga de iluminação artificial
era insatisfatória. Outro aspecto relevante é que a coleta de dados ocorreu na melhor
condição de trabalho em relação à carga natural se permitindo inferir que em outros
horários o nível de iluminamento se tornava ainda mais precário. As entrevistas com os
funcionários daquela área de trabalho mostraram que 66,7% deles apresentavam
queixas relativas à cefaléia e cansaço visual sugerindo associação com as condições
inadequadas de iluminamento. As principais medidas corretivas apontadas referiram-se
à adequação da iluminação artificial através da elevação do número de luminárias e
lâmpadas fluorescentes e climatização. Conclusão: A iluminação adequada é fator
essencial para a saúde e segurança dos trabalhadores. No entanto, verificou-se que a
iluminância estava abaixo do recomendado pela NBR 5.413/92 em todos os locais da
internação feminina. Ressalta-se que as tarefas realizadas implicavam em leitura de
documentação médica e procedimentos em pacientes.
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