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A saúde do trabalhador vem sendo estudada e atrelada ao setor da saúde coletiva,
sofrendo influência direta da classe operária italiana. Desde as décadas de 60 e 70, as
mudanças no mundo laboral vem acontecendo com o intuito de favorecer um
conhecimento maior do processo saúde-doença no ambiente de trabalho, assim como
suas práticas de atenção à saúde do trabalhador. De acordo com as funções executadas
pelos profissionais da enfermagem, o aparecimento das doenças ocupacionais pode
ocorrer de forma frequente, promovendo o afastamento do trabalho de forma temporária
ou definitiva, já que o exercício profissional exige o manuseio de cargas, substâncias
químicas, além da presença de postos de trabalho sem a ergonomia e treinamento
adequado dos profissionais. A fisioterapia do trabalho surgiu no Brasil na década de 70,
com objetivo de minimizar os acidentes de trabalho atuando de forma preventiva através
dos aspectos ergonômicos, biomecânicos, exercícios laborais, com um enfoque
multidisciplinar favorecendo a diminuição dos sintomas relatados pelos profissionais
em suas diversas áreas. Este estudo tem o objetivo de avaliar a postura dos técnicos e
auxiliares de enfermagem durante atividade laboral na unidade de terapia intensiva no
Hospital Ferreira Machado. Será realizado um estudo intervencionista com os técnicos e
auxiliares de enfermagem da UTI do Hospital Ferreira Machado em Campos dos
Goytacazes/RJ no período de agosto a dezembro de 2019. Estarão inclusos no estudo
apenas os técnicos e auxiliares de enfermagem de ambos os sexos, com idade superior a
18 anos, que exerçam suas funções laborais no setor da UTI. Serão excluídos do
profissionais de enfermagem de nível superior, que não trabalhem na UTI, hipertensos
sem controle, que estejam de férias ou afastado. Serão utilizados na avaliação e
reavaliação uma entrevista semi-estruturada de forma direta e individual, o questionário
SF-36, questionário nórdico e análise das angulações do tronco, articulação coxofemoral, joelho e tornozelo através do programa imageJ.
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