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Introdução 

As lesões músculo-esqueléticas ligadas ao trabalho (LMELT)  “(… ) resultam da acção de factores de risco profissionais como a repetitividade, a sobrecarga e/ou a postura adoptada durante o trabalho.” (DGS, 2008: 11).  

Os enfermeiros apresentam um elevado riso de desenvolver LMELT.  A sua prevalência é maior ao nível da região lombar, membros superiores, e pescoço. Do estudo realizado por Jerónimo (2013) a 120 enfermeiros, 

salienta-se a elevada prevalência de LMELT (85%), das quais (67,5%) da coluna lombar e (53,3%) da coluna cervical. No entanto, estas são evitáveis se os programas de prevenção, vigilância e de intervenção forem 

implementados. 

Objetivo: Descrever fatores de risco e medidas preventivas das LMELT nos enfermeiros.  

Metodologia  

 

 Revisão Sistemática da Literatura, com base no modelo PI(C)O 

para responder à questão: Quais os fatores de risco e as medidas 

preventivas das LMELT nos  Enfermeiros? 

 

 A pesquisa (1s de Novembro, 2015) em bases de dados 

eletrónicas: CINHAL, MEDLINE e  Cochrane database of 

Systematic Reviews With Full Text (via EBSCO), com os 

descritores “musculoskeletal disorders and nurse and prevention”, 
e com data da publicação 2010 a 2015 -  Encontrados 18 artigos. 

 

                   8 Artigos Incluídos  

Principais Resultados 
 

Fatores de Risco: 

- Turnos de 12 horas ou mais; 

- Cuidar de um elevado número de doentes por turno; 

- Elevados níveis de stress no trabalho; 

- Posturas incorretas durante a prestação de cuidados (p.ex: transferências/levante); 

- Problemas de falta de pessoal ; 

- Mover e/ou levantar equipamentos muito pesados; 

-Trabalhar na mesma posição por longos períodos de tempo; 

- Não valorizar as pequenas lesões e continuar a trabalhar; 

- Formação inadequada na prevenção das lesões; 

- Relação entre a força dos trabalhadores e as exigências físicas do trabalho. 

 

Medidas Preventivas: 

- Implementar programas de educação/formação sobre as estratégias de prevenção; 

- Promover a utilização de dispositivos (p. ex: elevador, cadeiras de rodas);  

- Realizar exercícios de aquecimento e alongamento antes da prestação de cuidados; 

- Implementar programas de gestão do stress no local de trabalho; 

- Reorganizar o trabalho ; 

- Implementar pausas regulares durante os turnos; 

- Promover reuniões de equipa  sobre ergonomia; 

- Praticar  exercício físico pós laboral. 

Conclusões 

A prevenção das LMELT passa pela existência de um conjunto de medidas preventivas que 

reduzam o risco  (DGS, 2008), sendo fundamental a participação de todos os trabalhadores 

incluindo os órgãos da administração/gestão e as chefias, os chamados programas de 

ergonomia participativa.  

Tendo em conta as competências específicas do Enfermeiro Especialista de Reabilitação, e 

relacionando-as com a problemática em questão “a sua intervenção visa promover o 

diagnóstico precoce e acções preventivas de enfermagem de reabilitação, de forma a assegurar 

a manutenção das capacidades funcionais (…), prevenir complicações e evitar incapacidades. ” 

(Ordem dos Enfermeiros, 2010: 1). Neste sentido, este profissional desempenha um papel 

fundamental na implementação de programas de prevenção das LMELT. 
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