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Introdução: Diante das peculiaridades da atividade de profissionais de saúde e a prestação de serviços em 
diferentes ambientes, a alta demanda de pacientes e o número insuficiente de profissionais podem acarretar 
funções além das atribuições prescritas, além da exposição a fatores de risco para sua saúde. Objetivo: 
Avaliar os fatores de risco ergonômicos presentes no ambiente e percepções sobre o processo de trabalho de 
profissionais da saúde que atuam em ambiente hospitalar. Método: O público-alvo foi composto por 202 profis-
sionais da saúde, pertencentes ao quadro de pessoal da secretaria de saúde e alocados em Hospital público 
de médio porte. O estudo foi aprovado pelo CEP Institucional (CAAE n. 16542813.4.0000.5553). Realizou-se 
um estudo descritivo com delineamento transversal, entre junho de 2013 e abril de 2014 em Hospital de médio 
porte do Distrito Federal. O trabalho consistiu em três etapas. Na primeira, foi realizada avaliação do ambiente 
de trabalho por meio da aplicação da Norma Regulamentadora NR-17 do Ministério do Trabalho, adaptada em 
checklist. Em segundo momento, aplicou-se o Questionário Nórdico de Sintomas Osteomusculares (QNSO) 
adaptado, validado no Brasil, para identificação de desconforto relacionado ao trabalho. Na terceira etapa, foram 
colhidas entrevistas com os profissionais que atuam no Hospital. Para a análise descritiva dos dados da NR-17, 
utilizou-se o Programa Excel 2013, e os dados foram apresentados em frequência relativa. Para a digitalização 
e codificação do QNSO, utilizou-se o Programa Epi Info versão 7.0, e os dados foram apresentados descritiva-
mente. Para o processo de análise das entrevistas, utilizou-se o método de análise de conteúdo e discurso do 
sujeito coletivo. Resultados: Foram avaliados 20 setores do Hospital. De um total de 589 subitens da NR-17, 
281 (47,7%) foram classificados como inadequados. O setor que apresentou maior inadequação foi a Farmácia. 
Em contrapartida, a UTI Adulto mostrou-se o setor mais adequado sob o ponto de vista ergonômico. A ocorrência 
de desconforto osteomuscular foi mais prevalente para a região da coluna cervical (47,9%) seguida pela coluna 
torácica e lombar (42,1%). As entrevistas demonstraram que os trabalhadores, em sua maioria, queixam-se de 
três pontos principais: (1) Desvio de função, (2) Jornada de trabalho excessiva e (3) Período de descanso ina-
dequado. Conclusão: Para que haja redução dos riscos ocupacionais e proteção da saúde do trabalhador, 
medidas ergonômicas específicas como a implantação da NR-17 enquanto norma obrigatória do Ministério do 
Trabalho pode prevenir ou minimizar os fatores de risco ergonômicos e inadequações encontrados no ambiente. 
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