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Introdução: No ambiente hospitalar, é possível observar a presença de fatores de risco ocupacionais, tais como 
fatores ergonômicos,  físicos, químicos e psicossociais.  Esse conjunto de fatores pode ocasionar o aparecimento de 
disfunções  e  acidentes  laborais,  capazes  de  gerar  danos  à  saúde  dos  trabalhadores.  Ainda,  ressalta-se  que  tais 
fatores  são  reconhecidamente  responsáveis  pelo  absenteísmo  e  incapacidade  funcional.  Objetivo:  Avaliar  a 
capacidade do trabalho e a fadiga residual  de profissionais  de saúde que atuam em ambiente hospitalar,  tendo em 
vista suas exigências, capacidades físicas e mentais e de seu estado de saúde. Métodos: A amostra foi composta
 por 202 profissionais  da saúde (157 mulheres  e 45 homens),  pertencentes  ao quadro de pessoal  da secretaria  de 
saúde, e alocados em um Hospital Público de médio porte. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética Institucional 
(CAAE n. 16542813.4.0000.5553). Realizou-se um estudo com delineamento transversal e observacional entre junho 
de  2013  e  abril  de  2014,  no  Hospital  Regional  da  Ceilândia,  Distrito  Federal.  A  avaliação  da  capacidade  para  o 
trabalho e identificação das lesões por acidente e doenças diagnosticadas foram realizadas por meio da aplicação do 
Índice  de  Capacidade  para  o  Trabalho  (ICT).  A  avaliação  da  fadiga  residual  foi  realizada  por  meio  da  Escala  de 
Necessidade  de  Descanso  (ENEDE).  O  processo  de  digitalização  e  codificação  do  ICT  e  ENEDE  foi  realizado  no 
Programa Epi Info versão 7.0 e Excel, respectivamente. A categorização dos dados numéricos da ENEDE teve como 
base duas categorias: maior que 45 pontos (fadiga residual presente e maior necessidade de descanso) e menor ou 
igual a 45 pontos (sem fadiga residual instalada). Resultados: As lesões por acidente/doenças mais prevalentes 
foram distúrbio emocional leve e lesão nas costas e no pescoço, com 27% e 21,5%, respectivamente. Verificou-se 
que  92%  dos  trabalhadores  relataram  exigências  físicas  e  mentais  concomitantes,  advindos  da  realização  do  seu 
trabalho.  Na população estudada,  34,44%dos trabalhadores  de saúde se enquadraram nas categorias  moderada e 
baixa do ICT.  Em respeito  à necessidade  de descanso,  37,64% dos indivíduos  apresentou  escore na ENEDE >45. 
Conclusão: O presente estudo sugere que a saúde do trabalhador sofre interferência do alto índice de exigência 
física  e  mental,  quando  exposto  a  fatores  de  risco  associados  à  fadiga  e  ao  estresse.  Tais  eventos  podem  impor 
condições  de  risco  à  saúde  desse  grupo  de  trabalhadores.  Os  presentes  achados  demonstram  a  importância  de 
medidas preventivas relacionadas às doenças e acometimentos relatados por profissionais de saúde.
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