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RESUMO 
 

As doenças ocupacionais são muito frequentes, e entre os trabalhadores da enfermagem as patologias que 
acometem a coluna vertebral são as maiores causas de afastamento do trabalho. Estudos têm mostrado ser 
elevada a ocorrência de sintomas musculoesqueléticos em múltiplas regiões corporais entre a equipe de 
enfermagem. Este estudo surgiu da inquietação de uma professora do curso de Enfermagem que durante 
sua trajetória profissional verificou que entre os colegas de profissão, uma grande quantidade destes já 
haviam adoecidos com processos degenerativos, na coluna vertebral, e alguns já afastados de suas 
atividades. Com esse panorama da profissão questionou por que não consta na grade curricular da formação 
de técnicos e enfermeiros uma disciplina que prepare o estudante para a prevenção de doenças 
degenerativas relacionadas a suas atividades laborais. Este estudo trata-se de um relato de experiência de 6 
docentes do curso técnico em enfermagem e massoterapia do Instituto Federal do Paraná, Campus Londrina, 
ao utilizar Metodologias Ativas (MA) no processo ensino aprendizagem do componente curricular de 
Fundamentos em enfermagem. A experiência ocorreu nos anos de 2014 a 2019, com participação de 117 
estudantes. A metodologia usada estimulou o pensamento crítico e reflexivo, em relação as questões que 
envolvem a ergonomia, conseguiram contextualizar com situações vivenciadas em ambiente de trabalho.   

 
PALAVRAS-CHAVE:  Enfermagem, Ensino, Ergonomia.  

 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

As doenças ocupacionais são muito frequentes, e entre os trabalhadores da 
enfermagem as patologias que acometem a coluna vertebral são as maiores causas de 
afastamento do trabalho.  

Organizações e pesquisadores de todo o mundo têm citado os trabalhadores da área 
de saúde como um grupo de risco em relação ao desenvolvimento de distúrbios 
osteomusculares relacionados ao trabalho, particularmente as algias vertebrais. Estudos 
têm mostrado ser elevada a ocorrência de sintomas musculoesqueléticos em múltiplas 
regiões corporais entre a equipe de enfermagem. No entanto, a dor lombar continua a ser 
o fator que produz incapacidade funcional e procura por auxílio médico entre esses 
trabalhadores (apud ALEXANDRE, N.M.C., 2007) 
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Os trabalhadores de enfermagem são especialmente susceptíveis à lesões na 
coluna vertebral pelo fato de terem que movimentar e transportar pacientes regularmente, 
o que representa um evento acumulativo, que predispõe sobretudo, a algias vertebrais 
(apud CURIMBABA, R.G. et al, 2014). 

Este estudo surgiu da inquietação de uma professora do curso de Enfermagem que 
durante sua trajetória profissional verificou que entre os colegas de profissão, uma grande 
quantidade destes já haviam adoecidos com processos degenerativos, na coluna vertebral, 
e alguns já afastados de suas atividades. Com esse panorama da profissão questionou por 
que não consta na grade curricular da formação de técnicos e enfermeiros uma disciplina 
que prepare o estudante para a prevenção de doenças degenerativas relacionadas a suas 
atividades laborais.  

A partir desse questionamento a professora buscou junto ao colegiado de 
Massoterapia do Instituto Federal do Paraná, que é composto em sua maioria por 
Fisioterapeutas, a parceria para desenvolver atividade direcionadas a ergonomia aos 
estudantes do curso técnico em enfermagem, em busca de conscientizar sobre a 
importância da prevenção de doenças ocupacionais.  

O processo ensino aprendizagem necessita envolver aproximação, interação e 
diálogo entre professor e estudante, desta forma é imprescindível que professor busque 
orientar e estimular o estudante desenvolver a responsabilidade de ser ator em seu 
processo de ensino aprendizagem, sendo necessário para isso  manter o foco, que é o de 
adquirir e construir o conhecimento, e para fazê-lo deverão conservar-se interessados, 
motivados, persistentes, compreendendo de que os esforços deverão ser dos dois lados 
(BARBOSA; MOURA, 2013).  

O presente estudo objetivou, descrever um relato de experiência de docentes de 
enfermagem e massoterapia no uso da metodologia ativa no processo ensino 
aprendizagem de ergonomia aplicada aos estudantes do curso técnico em enfermagem. 

 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Define-se por Metodologias Ativas (MA) como formas que busquem desenvolver o 

processo do aprender, que os professores empregam com intuito de conduzir a formação 
crítica de futuros profissionais nas mais diferentes áreas do conhecimento (SOBRAL; 
CAMPOS, 2012). O uso dessas metodologias pode contribuir para a autonomia do 
educando, despertando a curiosidade, desenvolvendo pensamento crítico reflexivo, 
estimulando tomadas de decisões individuais e coletivas, fortalecendo as relações no 
ambiente escolar e social, bem como preparando-o para as relações no mundo do trabalho 
(BORGES; ALENCAR, 2014). 

A MA é entendida como uma concepção educativa que visa estimular o processo 
ensino-aprendizagem tornando-o crítico-reflexivo, no qual o estudante é ator da construção 
do conhecimento, devendo, portanto, se comprometer com seu aprendizado (PARANHO; 
MENDES, 2010). O método sugere, que situações de ensino sejam elaboradas objetivando 
desenvolver uma aproximação crítica do estudante com a realidade, tal experiência gera 
curiosidade e desafios (LUCKESI, 1991; LUCKESI, 2000). 

Trata-se de um relato de experiência de 6 docentes do curso técnico em enfermagem 
e massoterapia do Instituto Federal do Paraná, Campus Londrina, ao utilizar MA no 
processo ensino aprendizagem do componente curricular de Fundamentos em 
enfermagem, ministrado no 1º semestre do referido curso. A experiência ocorreu nos anos 
de 2014 a 2019, com participação de 117 estudantes. 

A organização da atividade utilizando a MA, deu-se em sete etapas.  
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Na primeira, os professores estabeleceram o objetivo a ser atingido e o conteúdo 
programático do componente curricular Fundamentos em Enfermagem. 

Na segunda, realizou-se a busca da literatura científica online, bem como em 
materiais disponíveis na biblioteca do IFPR, com o objetivo de entender o que seria MA e 
como aplicá-la. 

Na terceira, foi feita a pesquisa na literatura científica relacionada a ergonomia 
aplicada ao técnico em enfermagem, assim, foi selecionado um artigo intitulado: 
MOVIMENTAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES ASPECTOS POSTURAIS E 
ERGONÔMICOS, que seria o material norteador (ALEXANDRE; ROGANTE, 2000). 

 Na quarta, realizou-se o planejamento dos recursos materiais necessários para que 
as ações fossem desenvolvidas sem nenhum dano. 

Na quinta, ocorreu o encontro com os estudantes, para leitura e contextualização do 
artigo; Utilizou-se o recurso multimídia para projetar as orientações da atividade. Em 
seguida foi apresentado uma aula expositiva dialogada, por meio do Power point e 
finalizada com um vídeo que demonstrava as práticas de mobilização no leito e na cadeira 
de rodas. 

Na sexta, foi solicitado aos estudantes que se dividissem em dois grupos de distintas 
atividades. Um grupo (grupo 1) ficou com a atividade de transporte de paciente em maca, 
e o outro (grupo 2) com a prática de mobilização no leito e cadeira de rodas e banho. Na 
sequencias os grupos trocaram de atividade. A atividade de mobilização no leito e cadeira 
de rodas e banho, foi realizada no laboratório de enfermagem, enquanto a atividade de 
transporte de paciente em maca ocorreu nas dependências do campus. 

Na sétima, juntaram-se todos os estudantes em sala de aula para promover uma 
roda de conversa.  A discussão foi enfática na necessidade de utilizar os recursos 
ergonômicos para facilitar as rotinas de trabalho da equipe também diminuir a instalação 
de doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho. 

  
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
A vivência de ter elencado a MA no processo ensino aprendizagem do tema 

ergonomia aplicado à enfermagem foi importante, pois os estudantes foram dinâmicos, 
demostraram interesse na ação, estimulou o pensamento crítico e reflexivo em relação as 
questões que envolvem a ergonomia, conseguiram contextualizar com situações 
vivenciadas em ambiente de trabalho e foram atores e autores da construção do 
conhecimento, estimulou a troca de experiências, trabalharam em equipe. 

Por meio dessa metodologia foi possível fazer com que o estudante vivenciasse o 
universo prático da profissão e assim discutir maneiras de como preservar sua saúde e 
melhorar sua qualidade de prática profissional 

Este método possibilitou aos professores comprovar na prática, que o estudante 
deve participar de forma efetiva na construção de seu conhecimento, ao envolver-se pelo 
tema em estudo, sente-se valorizado, pois consegue socializar suas experiências, enfim 
consegue desenvolver outros aspectos imprescindíveis na formação do estudante, nas 
questões profissionais bem como na formação cidadã. 

. 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Os problemas relacionados ao trabalho são discussões pertinentes ás escolas que 

preparam os profissionais para o mundo do trabalho. Preservar a saúde deve ser uma 
preocupação de todos trabalhadores, sendo que os que trabalham na promoção de saúde 
devem ser os primeiros a aplicarem em si próprios os recursos disponíveis para terem o 
que oferecem para seus pacientes. 
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Sendo assim, para concretizar o conhecimento é importante que professores 
busquem metodologias que visem implementar o ensino, tornando-o atrativo.  
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