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RESUMO

Na Estratégia  Saúde da Família  (ESF) do município de Fortaleza,  os profissionais  de

saúde estão submetidos a vários fatores de riscos ocupacionais no seu processo de trabalho, sendo

os ergonômicos, um dos mais prevalentes. Nesse contexto, a pesquisa tem como objetivo geral

avaliar esses riscos nos cirurgiões-dentistas e enfermeiros das unidades de atenção primária à

saúde (UAPS) da secretaria regional (SR) IV no município de Fortaleza. Caracteriza-se de um

estudo quantitativo, descritivo, observacional e transversal em que a coleta de dados foi realizada

através de um questionário estruturado aplicado aos referidos profissionais de saúde. Os dados

foram analisados através do programa estatístico SPSS versão 22.0, onde foram feitas as análises

descritivas e inferenciais.  Observou-se que a maioria dos profissionais são do sexo feminino,

grande parte dos profissionais trabalham sob regime estatuário e a ganham entre 5 e 10 salários

mínimos.  54,8% relataram não haver  profissionais  suficientes  para  o  atendimento  na  UAPS.

Quanto à existência de estrutura básica, mobiliários e equipamentos na UAPS, pouco mais da

metade, 52,4%, confirmaram possuir. 78,6% dos profissionais cirurgiões-dentistas e enfermeiros

consideravam-se  trabalhadores  saudáveis.  A  presença  de  dor  ou  incômodo  como  fator

dificultador  do  trabalho  foi  apontada  por  57,1%  dos  entrevistados.  88,1% dos  participantes

disseram não  ter  realizado  treinamentos  para  doenças  relacionadas  ao  trabalho. Percebe-se  a

necessidade de desenvolvimento e aplicação de políticas e intervenções que visem à melhoria das

condições de trabalho e ergonomia dos profissionais pesquisados. 

Palavras-chave: Saúde do trabalhador. Saúde da família. Ergonomia. 

6



ABSTRACT

In the Family Health Strategy (ESF) in the city of Fortaleza, health professionals are subjected to

various  occupational  risk  factors  in  their  work  process,  ergonomic  being  one  of  the  most

prevalent. In this context, research has the general objective to evaluate these risks in dentists and

nurses in primary health care units (UAPS) regional office (SR) IV in Fortaleza. Features is a

quantitative,  descriptive,  observational  and  cross  where  the  data  collection  was  carried  out

through a structured questionnaire administered to these health professionals. Data were analyzed

using SPSS version 22.0, where the descriptive and inferential analyzes were performed. It was

observed that most professionals are female, most professionals work under statutory regime and

gain between 5 and 10 minimum wages. 54.8% reported no enough professionals to meet the

UAPS. The existence of basic structure, furniture and equipment in the UAPS, just over half,

52.4%, have confirmed. 78.6% of dentists and professional nurses considered themselves healthy

workers. The presence of pain or discomfort as a problem of labor was reported by 57.1% of

respondents. 88.1% of participants said they had conducted training for work-related illnesses.

We see the need for the development and implementation of policies and interventions aimed at

improving working conditions and ergonomics professionals surveyed.

DESCRIPTORS: Worker's health. Family Health. Ergonomics. 
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 INTRODUÇÃO

           A Saúde do Trabalhador corresponde ao conjunto de atividades que se destina, em linhas

gerais,  à  promoção  e  proteção  da  saúde  dos  trabalhadores.  Esta  área  visa  à  recuperação  e

reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições

de trabalho1. Um dos focos de atuação da Saúde do Trabalhador é a saúde do trabalhador do SUS,

ou seja, a saúde do profissional da saúde que trabalha no propósito de devolver e/ou melhorar a

saúde humana nos três níveis de complexidades: primário, secundário e terciário. É um campo de

práticas  e  conhecimentos  cujo  enfoque  teórico-metodológico,  no  Brasil,  emerge  da  Saúde

Coletiva, buscando conhecer e intervir nas relações trabalho e saúde-doença2.

            Como principal modelo de atenção primária à saúde, a Estratégia Saúde da Família (ESF)

reorienta tal modelo cobrindo procedimentos básicos para a atenção à saúde dos usuários3. Essa

estratégia  prioritária  para  reorganização  da  atenção  básica  brasileira  é  importante  tanto  na

mudança do processo de trabalho quanto na precisão do diagnóstico situacional, alcançada por

meio  da  adscrição  de  clientela  e  aproximação  da  realidade  sociocultural  da  população  e  da

postura  pró-ativa  desenvolvida  pela  equipe  de saúde da  família  (EqSF)4.  Os profissionais  da

EqSF devem se adequar as diretrizes da ESF realizando suas atividades na sua prática laboral,

assim, se submetem, diariamente a vários riscos ocupacionais.

            Os  riscos  ocupacionais  que  acometem os  trabalhadores  das  instituições  de  saúde são

oriundos de fatores físicos, químicos, ergonômicos e biológicos, principalmente. Dentre estes, os

riscos ergonômicos, atualmente, são os fatores mais presentes no processo de trabalho da EqSF e

na ambiência da UAPS. Os fatores ergonômicos estão relacionados à adequação entre o homem e

o trabalho, principalmente aspectos relacionados à adoção de postura inadequada e/ou prolongada

durante o transporte  e  movimentação de pacientes,  equipamentos,  materiais  e  mobiliário  não
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reguláveis e devido as formas de organização do trabalho onde as capacidades psicofisiológicas

dos trabalhadores não são consideradas5. 

            Há evidências na literatura e nos campos de práticas que muitos profissionais de saúde na

ESF, em especial os da enfermagem e odontologia, não identificam riscos no ambiente laboral e

nas atividades  que executam, as quais são consideradas  insalubres e  expõem o trabalhador  a

fatores de risco ocupacional, principalmente aos riscos ergonômicos5.

            A pesquisa teve como objetivo geral avaliar os riscos ergonômicos, a que são submetidos

os cirurgiões-dentistas e enfermeiros da secretaria regional SR IV do município de Fortaleza, sob

a ótica do trabalhador nas UAPS.

 A referida  pesquisa faz-se necessária  para diagnosticar  e  nortear  a  gestão local  e  os

profissionais quanto aos riscos a que os mesmos estão submetidos, durante a realização de suas

atividades, no seu ambiente de trabalho.

MATERIAIS E MÉTODOS

             O estudo caracteriza por ser quantitativo, descritivo, observacional e transversal. A

população-alvo foram os cirurgiões-dentistas e enfermeiros do município de Fortaleza que atuam

nas Unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS), pertencentes à área da SR IV. Ressalta-se

que o município de Fortaleza é dividido administrativamente em 6 Secretarias Regionais, sendo

escolhida a SR IV para viabilizar esse estudo.

Quanto ao critério de inclusão da pesquisa foram investigados aqueles profissionais que

estavam atuando na UAPS selecionada, há pelo menos um ano e os critérios de exclusão foram:

afastamento profissional por estar atuando na gestão, na atenção secundária, devido a férias e a

licença. 
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O critério de inclusão da UAPS foi: unidade de saúde já reformada pela gestão municipal;

e o critério de exclusão foi: unidades de saúde em reforma. Assim, as UAPS participantes foram:

Projeto Nascente;  Luís Albuquerque Mendes; José Valdevino de Carvalho;  Parangaba; Ocelo

Pinheiro; Oliveira Pombo; Abel Pinto; Gutemberg Braun; Luís Costa; Filgueiras Lima; Roberto

da Silva Bruno; e Maria José Turbay Barreira.

As UAPS da SR IV correspondem ao total de 12 unidades, a saber 02 unidades (a UAPS

de Parangaba e a José Valdevino de Carvalho) não foram incluídas, pois estavam em reforma no

período de coleta de dados, o que constituiu critério de exclusão do estudo. Assim, a amostra

final das UAPS foi de 10 unidades.

Na SR IV trabalhavam 77  profissionais,  entre  enfermeiros  e  cirurgiões-dentistas,  e  a

amostra destes profissionais se deu por meio da amostragem aleatória estratificada proporcional,

considerando o erro amostral de 5% e o nível de confiança de 95%. Após o cálculo amostral, foi

obtido uma amostra de 42 profissionais sendo, 21 enfermeiros e 21 cirurgiões-dentistas. 

Foi  utilizada  a  seguinte  fórmula  para  o  cálculo  amostral: tamanho  da  amostra n =

[EDFF*Np(1-p)]/ [(d2 /Z2 1-α/2*(N-1)+p*(1-p)]. Onde, o n é a amostra calculada; N é a população;

Z a variável normal padronizada ao nível de confiança; p é a verdadeira probabilidade do evento

(50%); α = 95%; e e o erro amostral.

A coleta  de dados realizou-se através da aplicação de questionários estruturados,  pelo

pesquisador, no local de trabalho do profissional da ESF. A pesquisa ocorreu após assinatura do

termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) (Apêndice A). 

Foi aplicado um questionário para o enfermeiro (Apêndice B) e outro, para o cirurgião-

dentista  (Apêndice  C)  contendo  dados  socioeconômicos  e  profissionais,  riscos  ergonômicos

inerentes às atribuições de cada profissional.
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Os dados  foram organizados  e  agrupados  no  programa de  estatística  SPSS 22.0  para

Windows (SPSS Inc, Chicago, IL, USA). Foi realizada análise estatística descritiva baseada em

número absoluto e percentual  e,  logo após,  uma discussão foi realizada baseada na literatura

pertinente tomando como eixo norteador, o objetivo da pesquisa. 

Tal pesquisa obedeceu todas as diretrizes e normas da Resolução 466/2012 do Conselho

de Ética em Pesquisa/Ministério  da Saúde e foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa

(COMEPE)  da  Universidade  Federal  do  Ceará  (UFC)  com  o  parecer  consubstanciado  nº

1.063.100 (Anexo B). 

RESULTADOS

Perfil sócioeconômico dos participantes

A faixa etária dos cirurgiões dentistas e enfermeiros que participaram da pesquisa foi de

24 a 57 anos, com a idade mais prevalente de 36 anos (14,3%).

Alguns dados sobre o perfil socioeconômico dos participantes encontram-se registrados

conforme a tabela 1.
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Tabela 1.  Distribuição absoluta  e percentual  segundo variáveis  do perfil  socioeconômico dos
cirurgiões-dentistas e enfermeiros, Fortaleza-CE, 2015.
Variável n %
Sexo Masculino 3 7,1

Feminino 39 92,9
Etnia Parda 21 50

Branca 20 47,6
Negra 1 2,4

Naturalidade Capital 28 66,7
Interior 14 33,3

Moradia Própria 37 88,1
Alugada 5 11,9

Estado Civil Casado 24 57,1
Solteiro 15 35,7
Separado 2 4,8
Divorciado 1 2,4

Pós-Graduação Especialização 33 78,6
Residência 3 7,1
Mestrado
Não referiu

5
1

11,9
2,4

Renda mensal Entre 5 e 10 salários mínimos 30 71,4
Mais de 10 salários mínimos 11 26,2
Menos que 5 salários mínimos 1 2,4

Tempo de trabalho na
ESF

˂ 36 meses
≥ 36 meses

0
42

0
100

Regime trabalhista Estatuário 32 76,2
Celetista 8 19
Contrato temporário 2 4,8

Outros  locais
trabalhos

Consultório privado 5 11,9
Consultório público 13 31
Hospital público 3 7,1

Fonte: própria pesquisa, 2015.

Trinta  e  nove  dos  participantes  eram do sexo feminino  (92,9%) e  3  (7,1%) do sexo

masculino. Metade, declararam-se pardos (50%) correspondendo a 21 profissionais. No que diz

respeito ao local de origem, 28 (66,7%) nasceram na capital e 14 (33,3%) no interior. Em relação

a  moradia,  37  profissionais  (88,1%)  disseram morar  em casa  própria  e  5  (11,9%)  em casa

alugada. Quanto ao estado civil, 24 (57,1%) dos entrevistados eram casados, 15 (35,7%) eram

solteiros, 2 (4,8%) separados e 1 (2,4%) era divorciado.
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A  maioria  dos  profissionais  relatou  ter  alguma  pós-graduação,  sendo  em  curso  de

especialização 33 (78,6%). Cinco dos entrevistados (11,9%) apontaram ter feito mestrado e três

(7,1%), residência.

De acordo com a renda, 30 profissionais (71,4%) apontaram ganhar entre 5 e 10 salários

mínimos; 11 profissionais (26,2%), sendo esses cirurgiões-dentistas, ganhavam mais de 10 e 1

profissional,  enfermeiro,  ganhava  menos  que  5  salários  mínimos.  Todos  os  participantes

trabalham na ESF de fortaleza há, no mínimo, 36 meses.

Em relação ao regime de trabalho, 32 sujeitos pesquisados 76,2%) trabalham na ESF sob

regime de estatuário; 8 (19%) celetista e 2 (4,8%) profissionais com contrato temporário. Do total

de participantes, 5 (11,9%) também trabalham em consultório privado, 13 (31%) em consultório

público e 3 (7,1%) em hospital público.

Riscos ergonômicos inerentes às atribuições do enfermeiro e cirurgião-dentista da EqSF

Segundo a auto-percepção dos profissionais, 33 (78,6%) consideravam-se saudáveis e 6

(14,6%) não se consideravam. Quanto a avaliação da própria saúde, 22 (52,4%) profissionais

disseram estarem ótimos, já 19 (45,2%) avaliaram sua saúde como regular e, somente, 1 (2,4%)

avaliou seu estado de saúde como ruim.

As variáveis,  quanto aos riscos ergonômicos inerentes  às atribuições  de enfermeiros e

cirurgiões-dentistas da EqSF, foram categorizados segundo a tabela 2.

Tabela  2.  Distribuição  absoluta  e  percentual  segundo  variáveis  sobre  riscos  ergonômicos  na
Estratégia Saúde da Família, Fortaleza-CE, 2015
Variável n %
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Exercitar antes do trabalho Sim 7 16,7
Não 31 73,8
Às vezes 4 9,5

Profissional considera-se saudável Sim
Não
Não sabia

33
6
3

78,6
14,6
7,1

Autoavaliação da saúde pelo profissional Ótima
Regular
Ruim

22
19
1

52,4
45,2
2,4

Treinamentos para doenças de trabalho Sim 5 11,9
Não 37 88,1

Existência  de  fator  dificultador  no
processo de trabalho

Sim 29 69
Não 10 23,8
Não sabia 3 7,1

Fator  dificultador  no  processo  de
trabalho

Posturas incorretas
Monotonia
Jornada prolongada
Metas impostas

23
3
3
9

54,8
7,1
7,1
21,4

Estruturação  adequada  do  mobiliário  e
equipamentos básicos

Sim 22 52,4
Não 19 45,2
Não sabia 1 2,4

Estrutura física favorável ao trabalho Sim 26 61,9
Não 16 38,1

Presença  de  dor  e/ou  incômodo  no
trabalho

Sim 24 57,1
Não 16 38,1
Não sabia 2 4,8

Profissionais suficientes para o exercício
laboral

Sim 17 40,5
Não 23 54,8
Não sabia 2 4,8

Materiais/insumos  suficientes  para  o
exercício laboral

Sim 4 9,5
Não 37 88,1
Não sabia 1 2,4

Fonte: própria pesquisa, 2015.

Do total  de pesquisados, 31 (73,8%) não se exercitam antes de iniciar  os trabalhos,  4

(9,5%) relataram que somente às vezes e apenas, 7 (16,7%) disseram exercitar-se antes do início

das atividades.  Dos entrevistados,  37 (88,1%), afirmaram não ter realizado treinamentos  para

doenças relacionadas ao trabalho, enquanto 11,9%  disseram que sim. 
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Quanto  a  existência  de  fator  de  dificuldade  relacionado  ao  trabalho,  29  (69%)

profissionais concordaram que sim, 10 (23,8%) disseram não existir nenhum fator dificultador e 3

(7,1), não sabiam se existia ou não.

Quanto à existência de estrutura básica, mobiliários e equipamentos na UAPS, 22 (52,4%)

responderam que tinha, porém, 19 (45,2%) disseram que não havia estrutura básica adequada em

suas  respectivas  UAPS,  e  1  profissional  (2,4%) não soube responder.  Vinte  e  seis,  (61,9%)

apontaram favorável ao trabalho a estrutura física da UAPS e 16 (38,1%) acharam desfavorável. 

A presença de dor ou incômodo como fator dificultador do trabalho foi apontada por 24

(57,1%) dos entrevistados, 16 (38,1%) responderam não sentir dor e 2 (4,8%) disse não saber.

Vinte  e  três  pesquisados (54,8%) relataram não haver  profissionais  suficientes  para  o

atendimento na UAPS, 17 (40,5%) disseram que sim e 2 (4,8%) não souberam responder. 

Em relação à  presença  de matérias  e  insumos suficientes  nas  UAPS, 37 (88,1%) dos

profissionais  disseram não haver  e  4  (9,5%) disseram que sim,  que  há  materiais  e  insumos

suficientes.

Riscos ergonômicos inerentes às atribuições clínicas do cirurgião-dentista da EqSF

Todos  os  cirurgiões-dentistas  responderam,  no  mínimo,  a  existência  de  um risco

ocupacional no processo de trabalho clínico na Estratégia Saúde da Família.

A  tabela  3  discorre  sobre  a  distribuição  absoluta  e  percentual  dos  principais  riscos

ergonômicos nas atribuições clínicas do cirurgião-dentista da Estratégia Saúde da Família.
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Tabela  3.  Distribuição  absoluta  e  percentual  segundo variáveis  sobre riscos ergonômicos das
atribuições clínicas do cirurgião-dentista da Estratégia Saúde da Família, Fortaleza-CE, 2015.
Variável n %
Riscos ocupacionais Riscos biológicos 19 90,5

Riscos químicos 16 76,2
Riscos físicos 15 71,4
Riscos ergonômicos 21 100
Riscos de acidentes 17 81

Visão  utilizada  no
procedimento clínico

Direta 20 95,2
Indireta 1 4,8

Adequação  espaço
físico para trabalho

Sim 13 61,9
Não 8 38,1

Tipos  de
equipamentos
odontológicos
facilitam seu trabalho

Sim 17 81
Não 3 14,3
Não sabia 1 4,8

Posicionamento  dos
equipamentos
odontológicos  facilita
as atividades 

Sim 13 61,9
Não 8 38,1

Ergonomia  no
momento  do
atendimento clínico

Pescoço para frente 17 81
Braços distantes do tronco 9 42,9
Punhos flexionados 12 57,1
Mãos apoiadas 13 61,9
Tronco apoiado no mocho 12 57,1
Pés apoiados no chão 16 76,2

Obtenção  de  alguma
doença  ou  agravo
advindo do trabalho

Sim 15 71,4
Não 4 19
Não sei 2 9,5

Fonte: própria pesquisa, 2015.

Dos 21 cirurgiões-dentistas participantes, 19 (90,5%) apontaram estarem sujeitos a riscos

biológicos no consultório e 16 (76,2%) disseram estar sujeitos a riscos químicos; 15 (71,4%) a

riscos físicos; chamou atenção o fato de todos relataram estarem sujeitos a riscos ergonômicos e

17 (81%) relataram estarem sob riscos de acidentes no consultório odontológico. Vinte (95,2%)

adotaram visão direta ao realizarem os procedimentos odontológicos.
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Em  observância  ao  posicionamento  dos  equipamentos  odontológicos,  se  facilita  a

realização das atividades odontológicas, (61,9%) dos cirurgiões-dentistas disseram que sim e 8

(38,1%), não. 

No  momento  do  atendimento  clínico,  17  (81%)  dos  cirurgiões-dentistas  relataram

projetarem o pescoço para frente,  9 (42,9%) trabalham com os braços longe do tronco, e 12

(57,1%) realizam os procedimentos com punhos flexionados. 

Ainda sobre a posição de trabalho, quando indagados sobre a ergonomia das mãos, 13

(61,9%) trabalham com as mãos apoiadas, mais da metade 12 (57,1%) trabalham apoiando o

tronco no mocho e, 16 (76,2%) afirmaram trabalhar com o pés apoiados no chão.

Quanto às doenças ocupacionais,  15 (71,4%) já obtiveram doenças em decorrência do

trabalho, 4 (19%) nunca tiveram doença, e 2 (9,5%) não souberam  responder.

Situação ergonômica do cirurgião-dentista e enfermeiro da ESF. 

No que  diz  respeito  ao  ambiente  de  trabalho,  29  (69%) disseram haver  melhoria  no

ambiente  em  que  trabalha,  mas  11  (26,2%)  afirmaram  que  não  e  2  (4,8%)  não  souberam

responder. Quanto às melhorias  no processo de trabalho,  21 (50%) disseram ter ocorrido,  16

(38,1%) disseram que não e 4 (9,5%) não souberam  responder. 

Sobre a situação ergonômica do cirurgião-dentista e enfermeiro da Estratégia Saúde da

Família, podemos observar os seguintes dados, conforme aponta a tabela 4.
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Tabela 4. Distribuição absoluta e percentual segundo variáveis sobre situação ergonômica do cirurgião-
dentista e enfermeiro da Estratégia Saúde da Família, Fortaleza-CE, 2015.
Variável n %
Políticas  para  a
melhoria  da  qualidade
de  vida  dos
profissionais

Sim 4 9,5
Não 29 69,0
Não sei 9 21,4

Prática de humanização
no trabalho

Sim 20 47,6
Não
Não sei

18
4

42,9
9,5

Melhoria  no  ambiente
de trabalho

Sim
Não
Não sabia

29
11
2

69
26,2
4,8

Melhoria  no  processo
de trabalho

Sim
Não
Não sabia
Não respondeu

21
16
4
1

50
38,1
9,5
2,4

Plano  de  salários,
cargos e carreiras

Sim 24 57,1
Não
Não sabia

15
3

35,7
7,1

Desenvolvimento  de
espaços  compartilhados
de trabalho

Sim 7 16,7
Não 29 69,0
Não sabia 6 14,3

Educação permanente Sim
Não
Não sabia

24
14
4

57,1
33,3
9,5

Participação  em
comissão  de  ensino-
pesquisa

Sim
Não
Não sabia

6
34
2

14,3
80,9
4,8

Ambiente seguro Riscos ocupacionais
Assédio relação gestor-trabalhador
Assédio relação paciente trabalhador
Violência ao trabalhador

20
15
11
15

47,6
35,7
26,2
35,7

Notificação  doenças  de
trabalho

Sim
Não
Não sabia

17
17
8

40,5
40,5
19,0

Readaptação  e
reabilitação  do
trabalhador da ESF

Sim
Não
Não sabia

3
18
21

7,1
42,9
50

Linhas  de  cuidados  à
saúde do trabalhador da
ESF

Sim
Não
Não sabia

9
20
13

21,4
47.6
31

Planejamento  e
avaliação  da  saúde  do
trabalhador da ESF

Sim 1 2,4
Não 37 88,1
Não sabia 4 9,5

Fonte: própria pesquisa, 2015.
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Sobre a existência de políticas para a melhoria da qualidade de vida dos profissionais, 29

(69%) responderam não haver políticas para tal finalidade, 20 (47,6%) dos profissionais disseram

existir práticas de humanização em seus respectivos trabalhos, mas 18 (42,9%) disseram que não.

Quando questionados sobre a existência de adoção de plano de salários, cargos e carreiras,

24  (57,1%)  declararam  existir,  15  (35,7%)  afirmaram  que  não  e  3  (7,1%)  não  souberam

responder. 

A  maioria  dos  profissionais,  29  (69%)  disseram  não  notar  nas  suas  UAPS  o

desenvolvimento de espaços de trabalhos compartilhados, 7 (16,7%) afirmaram haver sim  e 6

(14,3%) não souberam responder.

No quesito educação permanente, a maioria dos profissionais, 24 (57,1%) disseram haver

essa abordagem em suas respectivas UAPS, 14 (33,3%) disseram não existir esse processo e 4

(9,5%) não souberam responder.  34  (81%) disseram não participar  de  comissões  de  ensino-

pesquisa, no entanto, 6 (14,3%) disseram  participar.

Quanto ao ambiente de trabalho, 20 (47,6%) dos profissionais afirmaram que era seguro

quanto aos riscos ocupacionais. Quanto à ocorrência de assédios na relação gestor e trabalhador,

15  (35,7%)  responderam que  o  ambiente  era  seguro.  Na  relação  paciente  e  trabalhador,  11

(26,2%) disseram que o ambiente oferecia  segurança e quanto à violência  ao trabalhador,  15

(35,7%) apontaram que o ambiente lhes proporciona segurança.

Quando indagados sobre a existência de notificação de doenças do trabalho, 17 (40,5%)

disseram  que  sabiam.  Destacou-se  que,  21  (50%)  disseram  não  saber  se  existe  serviço  de

reabilitação e readaptação do trabalhador da ESF.

Em  relação  à  existência  de  linhas  de  cuidados  à  saúde  do  trabalhador,  20  (47,6%)

responderam não existir na ESF em que trabalham.
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DISCUSSÃO

Segundo Tomasi et al.6, os trabalhadores da atenção básica de saúde são em sua maioria

mulheres (81%) entre 31 e 45 anos de idade e, em média, verificou que a idade dos trabalhadores

foi de 37,5 anos.  Mostra-se semelhante ao referente estudo, que verificou a grande maioria era

do sexo feminino e apresentava idade média na quarta década de vida. 

Atualmente, as profissões da saúde encontram-se em processo de feminilização. Algumas

profissões já tinham e continuam a ter um grande percentual de mulheres trabalhando, como na

enfermagem,  e  outras,  estão  passando  por  esse  processo  gradualmente,  como  é  o  caso  de

Odontologia e Medicina. Cada vez mais, a presença feminina é marcante, não só nas profissões

de saúde como em outras áreas7.

O estudo de Matos, Toassi e Oliveira8 pontuam que o processo de feminilização é atual,

contínuo  e  que  acontece  no  mundo  todo.  Os  autores  citam  que  profissões  antes  muito

masculinizadas, atualmente estão deixando de o serem. O perfil do cirurgião-dentista brasileiro

mostra que as mulheres são maioria em 25, dos 27 estados do Brasil, mais numerosas nas faixas

etárias jovens e os homens são maioria nas faixas acima de 56 anos, fato associado ao perfil da

profissão nas últimas décadas.  

Os profissionais apresentaram, pelo menos, algum tipo de pós-graduação, mostrando com

isso, o interesse por parte dos profissionais em aperfeiçoar e estender seus conhecimentos para o

cuidado.  Existe  o  interesse,  tanto  por  parte  dos  profissionais  quanto  por  parte  da  gestão  em

desenvolver a educação permanente e continuada.  Tal  informação é semelhante ao estudo de
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Nunes  et  al.7 no  qual  aponta  que  enfermeiros  e  cirurgiões-dentistas  participantes  eram pós-

graduados e que eram estimulados, no serviço, aos estudos. 

Em média,  os cirurgiões-dentistas da atenção básica tinham renda mensal maior que a

renda dos enfermeiros. Sendo que os primeiros foram os únicos a declarem, entre eles, ganho

mensal maior  que 10 salários mínimos.  De acordo com os estudos de Nunes et  al7,  a média

salarial, calculada em Salários Mínimos (SM), referida pelos profissionais que trabalhavam na

atenção básica foi de 3,4 SM para os enfermeiros e 3,3 SM para os dentistas. Entretanto,  no

tocante à carga horária contratual, os cirurgiões-dentistas se distinguem dos enfermeiros, tendo

em vista que 44,3% dos dentistas referiram terem sido contratados para uma jornada de 10 a 20

horas  semanais,  enquanto  enfermeiros,  com  40  horas  semanais.  Apesar  de  haver  um  valor

próximo  de  ganho,  pontua-se  que  cirurgiões-dentistas,  por  conta  da  carga  horária  reduzida,

encontravam-se em vantagem.

Assim  como  aponta  Nunes  et  al.7,  constata-se,  neste  estudo,  que  a  maioria  dos

profissionais  cirurgiões-dentistas  e  enfermeiros  trabalham na  atenção  básica  do município  de

Fortaleza,  há mais  de 36 meses.  Essa permanência  do profissional  no serviço se reflete  pela

estabilidade  financeira,  de  um grande percentual  dos  entrevistados  trabalharem sob o regime

estatuário (funcionário público) e mais da metade dos entrevistados alegarem que o município de

Fortaleza lhes oferecem plano de cargos, salários e carreira.

Segundo  Marsiglia9,  quase  todos  os  que  trabalhavam  nas  unidades  básicas  de  saúde

(UBS) organizadas sob o modelo de Programas de Saúde, (92,3%), eram funcionários públicos

estatutários  e  efetivos,  e  4,7%  funcionários  públicos  regidos  pela  Consolidação  das  Leis

Trabalhistas  (CLT).  Ainda,  segundo  Nunes7,  77,2% dos  profissionais  da  atenção  básica  que
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participaram de  sua  pesquisa  possuíam vínculos  empregatícios  formais,  ou  seja,  Estatuto  do

Servidor Público ou foram contratados via (CLT); 4,1% por contratos temporários e 2,3% por

cargos comissionados.  Esse fato contribui  pra que os profissionais  se  sintam mais  seguros e

plenos no exercício de suas atividades. O estudo corrobora com a atual pesquisa, ao aferir que

mais de 75% dos profissionais trabalhavam na ESF sob regime de estatuário.

Ainda, conforme Cotta et al.10, o tipo de contrato citado pelos componentes das equipes,

temporário (assinado a cada seis meses), dificulta o estabelecimento de vínculo do profissional

com o serviço e a população atendida, podendo ser um fator dificultador para o desenvolvimento

das atividades.

Metade dos trabalhadores que participaram de nossa pesquisa trabalham em outros locais.

Segundo  a  pesquisa  de  Marsiglia9,  64,7%  dos  entrevistados  trabalhavam  somente  na  UBS,

enquanto outros 27,5% trabalhavam em dois serviços (incluindo UBS), 5,6% em três locais, 1,3%

em quatro locais e 0,6% em mais de quatro locais. 

Segundo  Nunes  et  al.7,  quanto  ao  número  de  vínculos  de  trabalho,  78,8%  de  todos

profissionais referiram atuar em um único vínculo, ou seja, somente na atenção básica daquele

município. No entanto, 61,7% dos dentistas tinham de dois a três vínculos trabalhistas e 44,3%

dos dentistas  referiram terem sido contratados para uma jornada de 10 a 20 horas semanais.

Constatou-se, nesse estudo, que alguns dos profissionais pesquisados, sob regime de estatuário,

também tinham  mais de um vínculo empregatício.

A maioria dos participantes consideraram-se satisfeitos com sua saúde, encontrando-se

saudáveis  e  ótimos  dados  esses,  semelhantes  aos  de  Tomasi  et  al.6 em  que  um  terço  dos

trabalhadores declarou-se um pouco ou muito insatisfeitos com sua saúde e dois terços satisfeitos
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ou muitos satisfeitos.  Tal insatisfação se refere a vários fatores como, piso salarial,  violência

urbana e apadrinhamento político.

A maioria  dos profissionais de saúde que trabalhavam nas UAPS disseram não terem

realizado  treinamentos  para  doenças  relacionadas  ao  trabalho  e  de  haver  alguma dificuldade

(posturas  incorretas,  monotonia,  repetitividade,  ritmo excessivo,  etc)  relacionada  ao  trabalho.

Segundo Ribeiro et al11, verificou-se que algumas ações relevantes na prevenção de acidentes

ocupacionais como o envolvimento da gerência, treinamento dos trabalhadores, existência de um

comitê de segurança, vigilância, entre outras ações são extremamente importantes para o cuidado

à saúde do trabalhador, sendo que neste estudo, a percepção dos cirurgiões-dentistas em relação a

estas situações, não foi satisfatória.

Percebeu-se,  nesta  pesquisa,  existirem  vários  fatores  dificultadores  que  podem  estar

relacionados ao processo de trabalho dos enfermeiros  e cirurgiões-dentistas  participantes, tais

como: trabalho  físico pesado (que requer muito esforço físico),  manejo clínico com posturas

incorretas,  treinamento  inadequado  ou  inexistente,  organização  do  turno  de  trabalho  como

jornada prolongada,  trabalho noturno, monotonia,  repetitividade,  ritmo excessivo,  pressão em

atingir metas, aumento de produção, falta de pausas espontâneas e manutenção de postura fixa

para os referidos profissionais de saúde.

Os obstáculos mobiliários e ambiente mal projetados que podem contribuir nesse processo

de dificuldade para execução do trabalho. Sobre esse assunto, o trabalho de Dias et al12, enfatiza

que a área de trabalho deve ser planejada e montada com equipamentos localizados ao alcance do

dentista e do auxiliar,  permitindo que o trabalho seja realizado de forma confortável e sem a
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execução de movimentos inadequados, levando ao menor gasto de tempo e energia, com isso,

aumentando a produtividade.

No tocante  à  quantidade  de profissionais  na  UAPS, a  maioria  dos  pesquisados nesse

estudo, relatou não haver profissionais suficientes para o atendimento na UAPS, corroborando

com o estudo de Souza et  al.13,  que relata  como dificuldades  para a realização de atividades

profissionais,  a carência qualitativa e quantitativa de recursos, sejam materiais  e/ou humanos.

Isso  irá  refletir  na  forma  de  precarização  das  condições  e  vínculos  laborais,  trazendo  sérias

repercussões no ambiente de trabalho.

Quase a totalidade dos profissionais participantes disse não haver materiais  e insumos

suficientes para realizarem seu trabalho nas UAPS. Moimaz et al.15, observaram que a maioria

dos profissionais das unidades básicas de saúde já deixaram de atender pacientes no SUS por

falta  de condições  de trabalho,  em algum momento  de seu exercício  profissional.  A falta  de

material  para  a  realização  do  trabalho  foi  uma  importante  dificuldade  citada,  especialmente

quanto à carência de medicamentos, curativos e até material de expediente nas UAPS da SR IV.

O estudo de Medeiros et al.14  aponta que investimentos em recursos humanos bem como

uma remuneração justa são imprescindíveis para a implementação do PSF e para a mudança no

modelo  assistencial  do  ponto  de  vista  prático  e  não somente  devem constar  nas  intenções  e

relatórios teóricos.

Segundo Tomasi et al.6, quase metade dos trabalhadores considerou o ambiente físico das

UBS inadequado (46%) e, de acordo com apontamentos feitos por Moimaz et al.15, o ambiente

físico de trabalho, conforme relatos dos profissionais entrevistados, foi considerado pela maioria

“mais ou menos” saudável, no que se refere ao barulho, clima e atrativos. Tais estudos diferem do
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achado desta pesquisa, em que a maioria dos  participantes afirmaram existir uma boa estrutura

física na UAPS.

Todos os cirurgiões-dentistas desse estudo relataram estar sujeitos a riscos ergonômicos e

a acidentes no consultório odontológico. Conforme Souza13, isso ocorre em função das condições

existentes,  onde  observou-se,  espaços  físicos  pequenos,  condições  ergonômicas  deficientes,

improvisações  de  equipamentos  tornando-os  muitas  vezes,  inadequados,  que  levam  ao

condicionamento de posições e posturas físicas  de trabalho incorretas, contribuindo para a fadiga

e elevada ocorrência de dores difusas em partes do corpo dos profissionais dentistas.

A maioria dos cirurgiões-dentistas já tiveram doenças do trabalho, sendo as desordens

musculoesqueléticas,  as mais citadas.  Os distúrbios musculoesqueléticos  são muito relevantes

entre  os  que  trabalham  em  saúde  bucal,  sendo  as  principais  áreas  afetadas  o  punho,  mão,

extremidades inferiores, coluna lombar, pescoço, coluna cervical, ombro e braços e considerando

isoladamente  essas  regiões,  as  prevalências  variam.  De  acordo  com Graça  et  al16,  50% dos

dentistas  apresentavam  dor  no  pescoço,  43%  apresentavam  dor  no  ombro  e  40%  dor  na

mão/punho.  Existe  um número  expressivo  de  profissionais  que relatou  não trabalharem com

tronco apoiado no mocho, utilização de visão direta em todos os procedimentos, trabalharem com

braços afastados do tronco e inclinar o pescoço para frente, o que pode gerar, futuramente, dores

e disfunções, impossibilitando ao trabalho.

A atualização e reciclagem do conhecimento profissional é uma importante ferramenta

para o aperfeiçoamento do cuidado. Neste estudo, mais da metade dos profissionais confirmaram

haver  educação  permanente  em  suas  respectivas  UAPS.  Ribeiro  et  al.11 mostraram  que  o

reconhecimento da importância do processo de aprendizagem e suas implicações no contexto do
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ambiente de trabalho, refletem a forma com que o trabalhador exerce sua atividade laboral. O

mecanismo de aprendizagem contribui para que os profissionais desempenhem suas atividades

com segurança, dinamismo e de forma individualizada, acreditando que o mesmo contribui de

maneira positiva para a organização e crescimento profissional. A educação permanente é um

processo,  considerado  pelos  participantes,  indispensável  na  manutenção  da  saúde  dos

trabalhadores do SUS.

Segundo Peduzzi et al.17, os trabalhadores da saúde, componente indispensável para se

alcançarem os objetivos dos serviços e a finalidade dos processos de trabalho, precisam buscar e

acessar constantes espaços de reflexão sobre a prática, a atualização técnico-científica e o diálogo

com usuários/população e demais trabalhadores que integram os serviços.

A Educação Permanente é aprendizagem no trabalho,  onde o aprender  e o ensinar se

incorporam  ao  quotidiano  das  organizações  e  ao  trabalho.  Propõe-se  que  os  processos  de

capacitação dos trabalhadores da saúde tomem como referência as necessidades de saúde das

pessoas  e  das  populações,  da  gestão  setorial  e  do  controle  social  em  saúde,  tenham  como

objetivos a transformação das práticas profissionais e da própria organização do trabalho e sejam

estruturados a partir da problematização do processo de trabalho18.

De acordo com a Constituição Brasileira19, em seu artigo 200 é dever do estado ordenar a

formação de recursos humanos na área da saúde. Em Fortaleza essa política está implementada de

acordo com a  análise  do  contexto  de  trabalho  e  suas  necessidades:  situação  epidemiológica,

política,  social,  cultural  e  econômica;  características  dos  processos  de  trabalho  e  recursos

humanos, tendo como principal eixo de ação a formação de tutores/facilitadores/orientadores para

a atualização e reciclagem do conhecimento teórico-prático nas áreas de gestão e atenção à saúde.
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E, conforme aponta Araújo e Dimenstein20, para que a educação em saúde se torne efetiva,  é

preciso que não só os profissionais que lidam com a Odontologia participem desse processo, mas

também gestores, população e outros profissionais da saúde.

A maioria dos entrevistados disseram não existir ou não saber da existência de linhas de

cuidados  na  atenção  à  saúde  dos  trabalhadores  da  ESF  quanto  à  exames  admissionais,

demissionais,  periódicos,  na  mudança  de  função  e  retorno  ao  trabalho  na  unidade  em  que

trabalham.  Esse  dado  é  preocupante,  pois  para  oferecer  cuidado  e  tratar  o  enfermo  se  faz

necessário um profissional  sadio e que também receba cuidado e atenção de quem organiza e

estrutura o setor saúde. Medeiros et al.14 mostra que 40,50% consideram que o gestor reconhece e

valoriza o trabalho realizado pelo setor odontológico no PSF; 24,30% declaram que os mesmos

não reconhecem o seu desempenho e 35,10% não sabem sequer formar uma opinião quanto a

esse fato.

CONCLUSÃO

Os profissionais cirurgiões-dentistas e enfermeiros que trabalham em UAPS da regional

IV são na maioria do sexo feminino, trabalhando há, no mínimo, 36 meses na ESF de Fortaleza.

Consideram-se saudáveis e sentem-se incomodados com a falta de materiais, recursos humanos e

insumos necessários para a realização de um trabalho com qualidade.
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Verificou-se  que, na visão do cirurgião-dentista e enfermeiro, as condições de trabalho

comprometem a ergonomia, pois este conta com ambiente de trabalho reduzido para desenvolver

suas atividades e mobiliários e equipamentos dispostos de forma não ergonômica, propiciando

aparecimento  de  incômodo  e  dor.  Considerável  parte  destes  profissionais  disse  não  haver

melhorias no ambiente de trabalho.

Faz-se necessário a conscientização de gestores e organizadores de saúde, bem como o

comprometimento  de  profissionais  que  trabalham na  atenção  básica  para  que  tomem atitude

proativa a fim de obter avanços necessários os quais propiciem uma melhora nas condições de

trabalho. 

Aponta-se a necessidade de desenvolver com mais eficácia a Política Nacional de Saúde

do Trabalhador  no  ambiento  municipal  e  que  os  gestores  em saúde,  órgãos  mantenedores  e

fiscalizadores da saúde básica no município de Fortaleza, prestem uma assistência integral a esses

profissionais, desenvolvendo projetos e ações que visem, também, ao cuidado e à promoção da

saúde  desses  trabalhadores,  através  da  instalação  e  ampliação  de  processos  educativos  e

vigilância quanto às doenças ocupacionais atreladas a cada categoria profissional. 
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ANEXO A – Normas da REVISTA DE ODONTOLOGIA DA UNESP

A  Revista  de  Odontologia  da  UNESP  tem  como  missão  publicar  artigos  científicos

inéditos de pesquisa básica e aplicada que constituam avanços do conhecimento científico na área

de Odontologia, respeitando os indicadores de qualidade.

SUBMISSÃO DOS ARTIGOS

Artigo 

O  texto,  incluindo  resumo,  abstract,  tabelas,  figuras  e  referências,  deve  estar  digitado  no

formato  .doc,  preparado  em  Microsoft  Word  2007  ou  posterior,  fonte  Times  New  Roman,

tamanho 12, (título tamanho 20 e subtítulos tamanho 14) espaço duplo, margens laterais de 3 cm,

superior e inferior com 2,5 cm, e conter um total de 25 laudas.

Resumo e Abstract 

O artigo  deve  conter  RESUMO e  ABSTRACT precedendo  o  texto,  com o máximo  de  300

palavras, estruturado em seções: introdução; objetivo; material e método; resultado; e conclusão.

Nenhuma abreviação ou referência (citação de autores) deve estar presente.

 Descritores/Descriptors 

Indicar os Descritores/Descriptors com números de 3 a 6, identificando o conteúdo do artigo, e

mencioná-los  logo  após  o  RESUMO  e  o  ABSTRACT.  Para  a  seleção  dos

Descritores/Descriptors,  os  autores  devem consultar  a  lista  de assuntos  do MeSH Data  Base

(http://www.  ncbi.nlm.nih.gov/mesh)  e  os  Descritores  em  Ciências  da  Saúde  –  DeCS

(http://decs.bvs.br/). Deve-se utilizar ponto e vírgula para separar os descritores/descriptors, que

devem  ter  a  primeira  letra  da  primeira  palavra  em  letra  maiúscula.  Exemplos:  Descritores:

Resinas compostas; dureza. Descriptors: Photoelasticity; passive fit. 

Introdução 
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Explicar precisamente o problema, utilizando literatura pertinente, identificando alguma lacuna

que  justifique  a  proposição  do  estudo.  No  final  da  introdução,  estabelecer  a  hipótese  a  ser

avaliada. 

Material e método 

Apresentar com detalhes suficientes para permitir a confirmação das observações e possibilitar

sua reprodução. Incluir cidade, estado e país de todos os fabricantes, depois da primeira citação

dos  produtos,  instrumentos,  reagentes  ou  equipamentos.  Métodos  já  publicados  devem  ser

referenciados,  exceto  se modificações  tiverem sido feitas.  No final  do capítulo,  descrever  os

métodos estatísticos utilizados. 

Resultado 

Os resultados devem ser apresentados seguindo a sequência do Material e método, com tabelas,

ilustrações, etc. Não repetir no texto todos os dados das tabelas e ilustrações, enfatizando somente

as observações importantes. Utilizar o mínimo de tabelas e de ilustrações possível.

 Discussão 

Discutir os resultados em relação à hipótese testada e à literatura (concordando ou discordando de

outros estudos, explicando os resultados diferentes). Destacar os achados do estudo e não repetir

informações citados na introdução ou nos resultados. 

Conclusão 

A(s)  conclusão(ões)  deve(m)  ser  coerentes  com  o(s)  objetivo(s),  extraídas  do  estudo,  não

repetindo simplesmente os resultados. 

Agradecimentos 

Agradecimentos  às pessoas que tenham contribuído de maneira  significativa  para o estudo e

agências  de  fomento  devem ser  realizadas  neste  momento.  Para  o(s)  auxílio(s)  financeiro(s)

deve(m) ser citado o(s) nome(s) da(s) organização(ões) de apoio de fomento e o(s) número(s)

do(s) processo(s). 

Ilustrações e tabelas 

36



As ilustrações, tabelas e quadros são limitadas no máximo de 4 (quatro). As ilustrações (figuras,

gráficos,  desenhos,  etc.),  são  consideradas  no  texto  como  figuras.  Devem  ser  numeradas

consecutivamente  em  algarismos  arábicos  segundo  a  ordem  em  que  aparecem  no  texto  e

indicadas ao longo do Texto do Manuscrito, logo após sua primeira citação com as respectivas

legendas. As figuras devem estar em cores originais, digitalizadas em formato tif, gif ou jpg, com

no mínimo 300dpi de resolução, 86 mm (tamanho da coluna) ou 180 mm (tamanho da página

inteira). As legendas correspondentes devem ser claras, e concisas. As tabelas e quadros devem

ser organizadas e numeradas consecutivamente em algarismos arábicos segundo a ordem em que

aparecem no texto e indicadas ao longo do Texto do Manuscrito, logo após sua primeira citação

com as respectivas legendas. A legenda deve ser colocada na parte superior. As notas de rodapé

devem ser indicadas por asteriscos e restritas ao mínimo indispensável. 

Citação de autores no texto

 Os autores devem ser citados no texto em ordem ascendente A citação dos autores no texto pode

ser feita de duas formas: 

Numérica

As referências devem ser citadas de forma sobrescrita. Exemplo: Radiograficamente, é comum

observar o padrão de “escada”, caracterizado por uma radiolucidez entre os ápices dos dentes e a

borda inferior da mandíbula.6,10,11,13 

Alfanumérica

Um autor: Ginnan4.

Dois autores: separados por vírgula - Tunga, Bodrumlu13.

Três autores ou mais de três autores: o primeiro autor seguido da expressão et al. - Shipper et al.2

Exemplo: As técnicas de obturação utilizadas nos estudos abordados não demonstraram ter tido

influência sobre os resultados obtidos, segundo Shipper et al.2 e Biggs et al.5 Shipper et al.2 ,

Tunga, Bodrumlu13 e Wedding et al.18, […] 

Referências 
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Todas as referências devem ser citadas no texto; devem também ser ordenadas e numeradas na

mesma sequência em que aparecem no texto. Citar no máximo 25 referências. As Referências

devem  seguir  os  requisitos  da  National  Library  of  Medicine  (disponível  em

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/). Os títulos dos periódicos devem ser referidos de

forma abreviada, sem negrito, itálico ou grifo, de acordo com o Journals Data Base (PubMed)

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals),  e,  para os periódicos  nacionais,  verificar  o

Portal  de Revistas Científicas  em Ciências  da Saúde da Bireme (http://portal.revistas.bvs.br/?

lang=pt). A exatidão das referências constantes da listagem e a correta citação no texto são de

responsabilidade  do(s)  autor(es)  do  artigo.  Citar  apenas  as  referências  relevantes  ao  estudo.

Referências à comunicação pessoal, trabalhos em andamento, artigos in press, resumos, capítulos

de livros, dissertações e teses não devem constar da listagem de referências. Quando essenciais,

essas  citações  devem ser  registradas  por  asteriscosno rodapé da página  do texto  em que são

mencionadas.

38



ANEXO B – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal

do Ceará
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Apêndice A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Sr(a) foi selecionado(a) e está sendo convidado(a) para participar da pesquisa intitulada:
“SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: ANÁLISE DOS
RISCOS ERGONÔMICOS”,  que tem como objetivo geral  avaliar os riscos ergonômicos a que
são submetidos os profissionais de nível superior da EqSF.  Este é um estudo baseado em uma
abordagem quantitativa, utilizando como método descrito e observacional.

Suas  respostas  serão  tratadas  de  forma  anônima  e  confidencial,  isto  é,  em  nenhum
momento  será  divulgado  o  seu  nome  em  qualquer  fase  do  estudo.  Quando  for  necessário
exemplificar determinada situação, sua privacidade será assegurada uma vez que seu nome será
substituído de forma aleatória. Os dados coletados serão utilizados apenas NESTA pesquisa e os
resultados divulgados em eventos e/ou revistas científicas.

Sua  participação  é  voluntária,  isto  é,  a  qualquer  momento  você  pode  recusar-se  a
responder qualquer pergunta ou desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não
trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a instituição que forneceu os
seus  dados,  como  também  na  que  trabalha.  Sua  participação  nesta  pesquisa  consistirá  em
responder as perguntas a serem realizadas sob a forma de questionário semiestruturado, o qual
poderá ser gravado sem a identificação do participante. Estes dados serão guardados por cinco
(05) anos e incinerados após esse período.

Sr(a) não terá nenhum custo ou quaisquer compensações financeiras. Quanto aos riscos e
desconfortos,  o  procedimento  utilizado  será  a  aplicação  de  um  questionário  sobre  riscos
ergonômicos  na  Estratégia  Saúde  da  Família  e  não  trará  nenhum desconforto.   Os  tipos  de
procedimentos de preenchimento do questionário e a mensuração dos setores das unidades de
atenção primária â saúde não apresentam um risco a nenhum dos envolvidos. Se apresentar algum
constrangimento no momento de responder o questionário, o participante terá o livre-arbítrio de
seguir a diante o questionário ou de desistir de participar da pesquisa. O benefício relacionado à
sua  participação  será  de  aumentar  o  conhecimento  científico  para  a  área  da  Saúde Coletiva,
colaborando com a comunidade acadêmica e técnico-científica odontológica.

ATENÇÃO: Para informar qualquer questionamento durante sua participação no estudo,
dirija-se ao: Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará, Rua Coronel Nunes
de Melo, 1127 Rodolfo Teófilo. Telefone: 3366.8344

_________________________________________
Professora coordenadora Dra. Maria Eneide Leitão de Almeida – FFOE-UFC

Cel: (85) 96191305
e-mail: eneideufc@hotmail.com

Fortaleza, ____ de _______________ de 20___.

Declaro estar ciente do inteiro teor deste TERMO DE CONSENTIMENTO e estou de acordo em 
participar do estudo proposto, sabendo que dele poderei desistir a qualquer momento, sem sofrer 
qualquer punição ou constrangimento.

Assinatura do participante: ______________________________________________
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Apêndice B – Questionário para o Enfermeiro da Estratégia Saúde da Família 
Nome da Unidade de Atenção Primária à Saúde:___________________________     
ID:__________
Secretaria Regional:__________________  Data: _____/_____/_____

PERFIL
SOCIOECONÔMIC
O E PROFISSIONAL

1. Idade:_____________
2. Sexo: (  ) feminino (  ) masculino
3. Cor: (  ) branca  (  ) parda  (  ) negra
4. Pós-graduação:  (    )  especialização   (    )  residência   (    )

mestrado  (   ) doutorado (   ) pós-doutorado    
5. Área  de

concentração:_____________________________________
6. Ano de formatura:__________
7. Universidade de origem:_______________________________
8. Naturalidade: (  ) Capital  (  ) Interior
9. Estado civil: (  ) Casado  (  ) Solteiro  (  ) Separado  (  ) Viúvo

(  ) Divorciado
10. Condição de moradia: (  ) alugada  (  ) própria
11. Renda mensal (em salários mínimos): (   ) Entre 5 e 10 salários

(R$ 3.620,00 e R$ 7.240,00)   (   ) Mais de 10 salários
12. Quanto  tempo  trabalha  na  ESF?  (em

meses)___________________
13. Vínculo de trabalho com a ESF de Fortaleza: (  ) estatutário  (  )

celetista (   ) contrato temporário
14. Onde mais trabalha: 

a. (   ) consultório/clínica privada 
b. (   ) consultório/serviço público  
c. (   ) hospital privado  
d. (   ) hospital público 
e. (   ) Ensino em Instituição Privada  
f. (   ) Ensino em Instituição Pública

15. Carga de trabalho semanal em outros locais (se trabalhar em
outros locais)? 
(   )  menor  que  5hs/semana  (   )  5hs/semana  (   )  mais  que
5hs/semana

1. Considera-se um trabalhador saudável? (  ) sim (  ) não (  ) não
sei

2. Como avalia sua saúde? (  ) ruim (  ) regular (  ) ótima (  ) não
sei

3. Exercita-se antes de iniciar seu trabalho? (  ) sim (  ) não (  ) as
vezes

4. Realizou algum treinamento  para evitar  doenças  ocasionadas
pelo seu trabalho? (  ) sim  (  ) não
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RISCOS
ERGONÔMICOS
INERENTES ÀS

ATRIBUIÇÕES DO
ENFERMEIRO DA

EqSF

5. Existe algum fator dificultador no seu processo de trabalho? (  )
sim (  ) não
 (  ) não sei

6. Se sim, identifique-o(s):
(  ) Trabalho físico pesado; 
(  ) Posturas incorretas; 
(  ) Treinamento inadequado/inexistente; 
(  ) Trabalho em turnos separados; 
(  ) Trabalho em turnos corridos;
(  ) Trabalho noturno;
(  ) Monotonia; 
(  ) Repetitividade; 
(  ) Ritmo excessivo; 
(  ) Pressão explicita ou implícita para manter ritmo acelerado; 
(  ) Metas impostas sem a participação dos trabalhadores e 
colaboradores; 
(  ) Crescimento do teto de produção de metas sem adequação das 
condições em atingi-las; 
(  ) Indução aos trabalhadores a ultrapassarem seus limites com 
promoções; 
(  ) Jornada de trabalho prolongada; 
(  ) Falta de possibilidades em realizar pausas espontâneas; 
(  ) Manutenção de postura fixa por tempo prolongado; 
(  ) Mobiliário mal projetado; 
(  ) Ambiente de trabalho mal projetado (por ex.: muito seco, muito
frio, muito quente, pouco iluminado, barulhento, apertado).
7. Segundo o Ministério da Saúde, na UAPS há uma estruturação

adequada do mobiliário e equipamentos básicos? (  ) sim (  )
não (  ) não sei 
LISTA: Mobiliário e equipamentos por setor (para consulta)

Consultórios: Mesa tipo escritório,  Cadeiras,  Cesto de
lixo,  Negatoscópio,  Balança  antropométricas,
Esfigmomanômetro,  Estetoscópio,  Otoscópio,  Foco de
luz,  Armário  vitrine,  Balde  cilíndrico  porta  detritos,
Biombo,  Escada de dois degraus,  Mesa auxiliar,  Mesa
para exames, Régua antropométrica e Glicosímetro.
Consultório  Ginecológico: Mesa  tipo  escritório,
Cadeiras,  Cesto  de  lixo,  Negatoscópio,  Balança
antropométrica,  Esfigmomanômetro,  Estetoscópio,
Otoscópio,  Foco  de  luz,  Armário  vitrine,  Balde
cilíndrico  porta  detritos,  Biombo,  Escada  de  dois
degraus Mesa  auxiliar,  Mesa  para  exames
ginecológicos,  Banqueta  giratória  ou  Mocho,
Instrumental e Glicosímetro.
Sala  de  Curativos/Procedimentos:  Foco  de  luz,
Balança antropométrica, Instrumentais cirúrgicos, Balde
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cilíndrico  porta  detritos  com  pedal,  Escada  de  dois
degraus,  Mesa auxiliar,  Mesa para exames,  Suporte de
soro,  Armário  vitrine,  Estetoscópio,
Esfigmomanômetro, Cilindro de oxigênio, Nebulizador,
Glicosímetro, Suporte de soro e Cadeira de rodas.
Sala  de  vacina:  Caixa  térmica,  Refrigerador  para
vacina,  Armário  vitrine,  Arquivo  de  aço  com gaveta,
Balde  cilíndrico  porta  dentrito  com  pedal,  Cadeiras,
Mesa de escritório e Cesto de lixo.
Sala de nebulização: Central de nebulização, Cadeiras,
Armário  vitrine,  Balde  cilíndrico  porta  dentrito  com
pedal, Mesa de escritório e Cesto de lixo.

8. Como  considera  a  estrutura  física  da  UAPS  quanto  ao  seu
processo de trabalho? (  ) favorável (  ) desfavorável (  ) não sei

9. Algum(ns)  do(s)  fator(es)  dificultador(es),  do  item  6, já  lhe
causou dor ou incômodo? (  ) sim (  ) não  (  ) não sei

10. Há  profissionais  suficientes  na  UAPS  para  exercerem  as
atividades e tarefas propostas? (  ) sim (  ) não (  ) não sei

11. Há materiais/insumos suficientes para exercerem as atividades
e tarefas propostas? (  ) sim (  ) não (  ) não sei

SITUAÇÃO
ERGONÔMICA 

1. Houve melhorias das condições de saúde do trabalhador da ESF,
quanto à:

a. Ambiente de trabalho: (  ) sim (  ) não (  ) não sei
b. Processo de trabalho: (  ) sim (  ) não (  ) não sei

2. Há desprecarização dos vínculos trabalhistas? (  ) sim (  ) não (  )
não sei

3. Você  acha  que  há  políticas  intersetoriais  preocupadas  com  a
melhoria da qualidade de vida e redução da vulnerabilidade e dos
riscos? 
(  ) sim (  ) não (  ) não sei

4. Existem práticas de humanização no seu processo de trabalho? (  )
sim (  ) não (  ) não sei

5. O município incorpora a adoção do Plano de Carreiras, Cargos e
Salários? (  ) sim (  ) não (  ) não sei

6. Como  se  organiza  sua  jornada  de  trabalho?  (   )  turnos
corridos/semanal (7-13h ou 13-19h)  (  ) turnos separados/semanal
(8-12h e 13-17h)  

7. Na unidade de saúde que trabalha, há criação e desenvolvimento de
espaços compartilhados de gestão dos processos de trabalho? (  )
sim (  ) não (  ) não sei

8. Existem processos de educação permanente para você, profissional
da ESF? (  ) sim (  ) não (  ) não sei

9. Você participa das Comissões de Integração Ensino-Serviço? (  )
sim (  ) não (  ) não sei

10. Sente-se  motivado  em  articular  ensino  e  serviço  por  meio  de
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orientação de estudantes na ESF? (  ) sim (  ) não (  ) nunca orientei
11. Você acha que seu ambiente de trabalho é seguro e saudável para

execução de seu trabalho, quanto à:
a. Riscos ocupacionais (ergonômicos, biológicos, físicos,

químicos e de acidentes): (  ) sim (  ) não (  ) não sei
b. Assédios  e  violências  ao trabalhador:  (relação gestor-

trabalhador)  (   )  sim (   )  não  (   )  não  sei;  (relação
paciente-trabalhador) (  ) sim (  ) não (  ) não sei 

c. Violências ao trabalhador (drogas e violência urbana):
(  ) sim (  ) não (  ) não sei

12. Existe notificação de registro caracterização de doenças e acidentes
relacionados ao trabalho? (  ) sim (  ) não (  ) não sei

13. Há serviço de reabilitação e readaptação funcional ao trabalhador
da ESF? (  ) sim (  ) não (  ) não sei

14. Existem linhas de cuidado na atenção à saúde dos trabalhadores da
ESF quanto à exames admissionais,  demissionais, periódicos,  na
mudança de função e retorno ao trabalho? (  ) sim (  ) não (  ) não
sei

15. Existe  processo  de  planejamento,  monitoramento,  fiscalização  e
avaliação quanto à saúde do trabalhador da ESF na sua unidade?
(  ) sim (  ) não (  ) não sei
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Apêndice C – Questionário para o Cirurgião-Dentista da Estratégia Saúde da
Família
Nome da Unidade de Atenção Primária à Saúde:___________________________     
ID:__________
Secretaria Regional:__________________  Data: _____/_____/_____

PERFIL
SOCIOECONÔMIC
O E PROFISSIONAL

1. Idade:_____________
2. Sexo: (  ) feminino (  ) masculino
3. Cor: (  ) branca  (  ) parda  (  ) negra
4. Pós-graduação: (   ) especialização  (   ) residência  (   ) mestrado  (

) doutorado 
(   ) pós-doutorado    

5. Área  de
concentração:_____________________________________

6. Ano de formatura:__________
7. Universidade de origem:_______________________________
8. Naturalidade: (  ) Capital  (  ) Interior
9. Estado civil: (  ) Casado  (  ) Solteiro  (  ) Separado  (  ) Viúvo  (  )

Divorciado
10. Condição de moradia: (  ) alugada  (  ) própria
11. Renda mensal (em salários mínimos): (   ) Entre 5 e 10 salários (R$

3.620,00 e R$ 7.240,00)   (   ) Mais de 10 salários
12. Quanto  tempo  trabalha  na  ESF?  (em

meses)___________________
13. Vínculo de trabalho com a ESF de Fortaleza: (  ) estatutário  (  )

celetista (   ) contrato temporário
14. Onde mais trabalha: 

a. (   ) consultório/clínica privada 
b. (   ) consultório/serviço público  
c. (   ) hospital privado  
d. (   ) hospital público 
e. (   ) Ensino em Instituição Privada  
f. (   ) Ensino em Instituição Pública

15. Carga de trabalho semanal em outros locais (se trabalhar em outros
locais)? 

(  ) menor que 5hs/semana (  ) 5hs/semana (  ) mais que 5hs/semana

1. Considera-se um trabalhador saudável? (  ) sim (  ) não (  ) não sei
2. Como avalia sua saúde? (  ) ruim (  ) regular (  ) ótima (  ) não sei
3. Exercita-se antes de iniciar seu trabalho? (  ) sim (  ) não (  ) as

vezes
4. Realizou algum treinamento para evitar doenças ocasionadas pelo

seu trabalho? (  ) sim  (  ) não
5. Existe algum fator dificultador no seu processo de trabalho? (  )
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RISCOS
ERGONÔMICOS
INERENTES ÀS

ATRIBUIÇÕES DO
CIRURGIÃO-

DENTISTA DA EqSF

sim (  ) não (  ) não sei
6. Se sim, identifique-o(s):

(  ) Trabalho físico pesado; 
(  ) Posturas incorretas; 
(  ) Treinamento inadequado/inexistente; 
(  ) Trabalho em turnos separados; 
(  ) Trabalho em turnos corridos;
(  ) Trabalho noturno;
(  ) Monotonia; 
(  ) Repetitividade; 
(  ) Ritmo excessivo; 
(  ) Pressão explicita ou implícita para manter ritmo acelerado; 
(  ) Metas impostas sem a participação dos trabalhadores e 
colaboradores; 
(  ) Crescimento do teto de produção de metas sem adequação das 
condições em atingi-las; 
(  ) Indução aos trabalhadores a ultrapassarem seus limites com 
promoções; 
(  ) Jornada de trabalho prolongada; 
(  ) Falta de possibilidades em realizar pausas espontâneas; 
(  ) Manutenção de postura fixa por tempo prolongado; 
(  ) Mobiliário mal projetado; 
(  ) Ambiente de trabalho mal projetado (por ex.: muito seco, muito
frio, muito quente, pouco iluminado, barulhento, apertado).

7. Segundo o  Ministério  da  Saúde,  na UAPS há  uma estruturação
adequada do mobiliário e equipamentos básicos? (  ) sim (  ) não
(  ) não sei 
LISTA:  Mobiliário  e  equipamentos  no  setor  odontológico  (para
consulta)  -  Cadeira  odontológica;  Equipo  odontológico  com  pontas;
Refletor; Unidade auxiliar; Compressor com válvula de segurança; Filtro
para  o  compressor;  Filtro  para  a  cadeira;  Mochos;  Amalgamador;
Fotopolimerizador;  Aparelho  de  ultrassom  com  jato  de  bicarbonato;
Negatoscópio;  Aparelho  de  RX  odontológico  (não  obrigatório);
Autoclave (ou uso de equipamento compartilhado pela equipe de saúde
da família); e Câmara escura (caso tenha aparelho de Rx).

8. Como considera a estrutura física da UAPS quanto ao seu processo
de trabalho?
(  ) favorável (  ) desfavorável (  ) não sei

9. Algum(ns) do(s) fator(es) dificultador(es), do item 6, já lhe causou
dor ou incômodo? (  ) sim (  ) não  (  ) não sei

10. Há profissionais suficientes na UAPS para exercerem as atividades
e tarefas propostas? (  ) sim (  ) não (  ) não sei

11. Há materiais/insumos suficientes  para exercerem as atividades  e
tarefas propostas? (  ) sim (  ) não (  ) não sei

1. Quais os riscos ocupacionais que você está exposto, dentro do
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RISCOS
ERGONÔMICOS
INERENTES ÀS
ATRIBUIÇÕES
CLÍNICAS DO
CIRURGIÃO-

DENTISTA DA EqSF

seu processo de trabalho,  no consultório odontológico?  (   )
biológico  (   )  químico  (   )  físico   (   )  ergonômico  (   )  de
acidentes
LISTA:  Atribuições do cirurgião-dentista da ESF -  Preparo de
bandeja, material e equipo; Procedimento clínico; Instrumentação a 4
mãos e/ou 6 mãos;  Descontaminação e processo de esterilização de
material odontológico;  Gerenciamento de insumos odontológicos;  e
Atividades  extra  clínicas  como visitas  domiciliares,  acolhimento e
educação em saúde bucal.

2. Qual visão mais adotada durante o procedimento clínico: (  )
direta (  ) indireta

3. O espaço de trabalho no consultório é suficiente para exercer
suas atividades adequadamente?  (  ) sim (  ) não (  ) não sei

4. Os tipos dos equipamentos odontológicos facilitam a execução
das atividades/tarefas? (  ) sim (  ) não (  ) não sei

5. O posicionamento  dos equipamentos  odontológicos  facilita  a
execução das atividades/tarefas?     (  ) sim (  ) não (  ) não sei

6. Você realiza atendimento: (  ) em pé (  ) sentado
7. No momento do atendimento clínico:

a. Seu pescoço fica curvado para frente? (  ) sim (  ) não
(  ) não sei

b. Seus braços ficam longe do tronco? (  ) sim (  ) não (  )
não sei 

c. Seus punhos ficam flexionados quanto ao longo eixo de
seu antebraço? (  ) sim (  ) não (  ) não sei 

d. Suas mãos ficam apoiadas? (  ) sim (  ) não (  ) não sei 
e. Seu tronco fica apoio no encosto do mocho (  ) sim (  )

não  (   )  não  sei  Seus  pés  ficam  apoiados  no  chão,
ficando as coxas paralelas ao chão (joelho em 90º)?     (
) sim (  ) não (  ) não sei 

8. Você já obteve alguma doença ou agravo advindo do trabalho?
(  )sim (  ) não sei (  ) não
LISTA: Doenças e Agravos decorrentes do processo de trabalho
-  Dores  musculares  na  região  dorsal,  lombar,  pernas  e  braços;
Tendinites  punhos  e  braços;  Estresse;  Problemas  de  coluna  com
alterações  cervicais,  dorsais  e  lombares;             Cefaleias;
Irritabilidade;  Fadiga  dos  olhos;  Varizes;  e  Bursite  dos  ombros  e
cotovelos.                                                                  

1. Houve  melhorias  das  condições  de  saúde  do  trabalhador  da
ESF, quanto à:

a. Ambiente de trabalho: (  ) sim (  ) não (  ) não sei
b. Processo de trabalho: (  ) sim (  ) não (  ) não sei

2. Há desprecarização dos vínculos trabalhistas? (  ) sim (  ) não (
) não sei

3. Você acha que há políticas  intersetoriais  preocupadas  com a
melhoria da qualidade de vida e redução da vulnerabilidade e
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SITUAÇÃO
ERGONÔMICA DO

CIRURGIÃO-
DENTISTA

dos riscos? 
(  ) sim (  ) não (  ) não sei

4. Existem práticas de humanização no seu processo de trabalho?
(  ) sim (  ) não (  ) não sei

5. O município incorpora a adoção do Plano de Carreiras, Cargos
e Salários? (  ) sim (  ) não (  ) não sei

6. Como se organiza sua jornada de trabalho? (  ) turnos corridos/
semanal (7-13h ou 13-19h)  (  ) turnos separados/semanal (8-
12h e 13-17h)  

7. Na  unidade  de  saúde  que  trabalha,  há  criação  e
desenvolvimento  de  espaços  compartilhados  de  gestão  dos
processos de trabalho? (  ) sim (  ) não (  ) não sei

8. Existem  processos  de  educação  permanente  para  você,
profissional da ESF? 
(  ) sim (  ) não (  ) não sei

9. Você participa das Comissões de Integração Ensino-Serviço? (
) sim (  ) não (  ) não sei

10. Sente-se motivado em articular ensino e serviço por meio de
orientação de estudantes na ESF? (  ) sim (  ) não (  ) nunca
orientei

11. Você acha que seu ambiente de trabalho é seguro e saudável
para execução de seu trabalho, quanto à:

a. Riscos ocupacionais (ergonômicos, biológicos, físicos,
químicos e de acidentes): (  ) sim (  ) não (  ) não sei

b. Assédios  e  violências  ao trabalhador:  (relação gestor-
trabalhador)  (   )  sim (   )  não  (   )  não  sei;  (relação
paciente-trabalhador) (  ) sim (  ) não (  ) não sei 

c. Violências ao trabalhador (drogas e violência urbana):
(  ) sim (  ) não (  ) não sei

12. Existe  notificação  de  registro  caracterização  de  doenças  e
acidentes relacionados ao trabalho? (  ) sim (  ) não (  ) não sei

13. Há  serviço  de  reabilitação  e  readaptação  funcional  ao
trabalhador da ESF? (  ) sim (  ) não (  ) não sei

14. Existem linhas de cuidado na atenção à saúde dos trabalhadores
da  ESF  quanto  à  exames  admissionais,  demissionais,
periódicos, na mudança de função e retorno ao trabalho? (  )
sim (  ) não (  ) não sei

15. Existe processo de planejamento, monitoramento, fiscalização
e  avaliação  quanto  à  saúde  do  trabalhador  da  ESF  na  sua
unidade? (  ) sim (  ) não (  ) não sei
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	As UAPS da SR IV correspondem ao total de 12 unidades, a saber 02 unidades (a UAPS de Parangaba e a José Valdevino de Carvalho) não foram incluídas, pois estavam em reforma no período de coleta de dados, o que constituiu critério de exclusão do estudo. Assim, a amostra final das UAPS foi de 10 unidades.
	Na SR IV trabalhavam 77 profissionais, entre enfermeiros e cirurgiões-dentistas, e a amostra destes profissionais se deu por meio da amostragem aleatória estratificada proporcional, considerando o erro amostral de 5% e o nível de confiança de 95%. Após o cálculo amostral, foi obtido uma amostra de 42 profissionais sendo, 21 enfermeiros e 21 cirurgiões-dentistas.
	Foi utilizada a seguinte fórmula para o cálculo amostral: tamanho da amostra n = [EDFF*Np(1-p)]/ [(d2 /Z2 1-α/2*(N-1)+p*(1-p)]. Onde, o n é a amostra calculada; N é a população; Z a variável normal padronizada ao nível de confiança; p é a verdadeira probabilidade do evento (50%); α = 95%; e e o erro amostral.
	A coleta de dados realizou-se através da aplicação de questionários estruturados, pelo pesquisador, no local de trabalho do profissional da ESF. A pesquisa ocorreu após assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) (Apêndice A).
	Foi aplicado um questionário para o enfermeiro (Apêndice B) e outro, para o cirurgião-dentista (Apêndice C) contendo dados socioeconômicos e profissionais, riscos ergonômicos inerentes às atribuições de cada profissional.
	Os dados foram organizados e agrupados no programa de estatística SPSS 22.0 para Windows (SPSS Inc, Chicago, IL, USA). Foi realizada análise estatística descritiva baseada em número absoluto e percentual e, logo após, uma discussão foi realizada baseada na literatura pertinente tomando como eixo norteador, o objetivo da pesquisa.
	Tal pesquisa obedeceu todas as diretrizes e normas da Resolução 466/2012 do Conselho de Ética em Pesquisa/Ministério da Saúde e foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (COMEPE) da Universidade Federal do Ceará (UFC) com o parecer consubstanciado nº 1.063.100 (Anexo B).
	Riscos ergonômicos inerentes às atribuições clínicas do cirurgião-dentista da EqSF

