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Frequência de Lesões Músculo-Esqueléticas Relacionadas com o Trabalho (LMERTs) nos 
enfermeiros: Análise comparativa em dois serviços de Medicina 

Introdução

No âmbito do seu exercício profissional, os enfermeiros executam diariamente diversas tarefas, tais como posicionamentos, movimentações e transferências de doentes, que exigem dos mesmos um

esforço físico considerável, de forma frequente e, por vezes, repetitiva. Em função desta realidade, é importante privilegiar uma conduta preventiva de complicações associadas ao contexto profissional.

Metodologia

- Estudo descritivo,  retrospetivo, de natureza 

quantitativa e transversal. 

- Utilizado o Questionário Nórdico Músculo-

Esquelético (Kuorinca et al, 1987).

Objetivo

- Comparar a frequência das LMERT’s nos

enfermeiros dos serviços de Medicina A e B do

Hospital de Sousa Martins, ULS da Guarda.

Resultados

-Foram incluídos neste estudo 42 enfermeiros, 20 pertencentes ao serviço de Medicina A (dos quais 85% são do sexo feminino e 15% do sexo masculino) e 22 à Medicina B (77,3% do sexo feminino e 

22,7% do sexo masculino), com uma média de idades de 30,4 e 29 anos, respetivamente. 

-Destes profissionais, 90% encontra-se a realizar 40 horas de trabalho semanal, com uma média de 6,90 anos de exercício profissional na Medicina A e 5,8 anos na Medicina B. 

-11 profissionais de cada um dos serviços pratica regularmente algum tido de atividade física.

Conclusões

Sendo a saúde e o bem-estar dos profissionais uma questão central à atividade do Enfermeiro Especialista de Reabilitação, estes resultados merecem reflexão, no sentido de desenvolver estratégias de

prevenção das LMERTs, bem como a diminuição do impacto das incapacidades instaladas, factos estes que irão contribuir positivamente para ganhos, tanto ao nível da saúde como económico.
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