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Resumo  
Trata-se de uma pesquisa descritiva que visa através da investigação ergonômica, analisar a 
carga psíquica e cognitiva do funcionário do setor – CME – tanto em hospitais onde a tarefa 
desenvolvida neste posto de trabalho é de maior complexidade, quanto em clínicas e 
Unidades Básicas de Saúde (UBS) que apresentam no desenvolvimento da tarefa, menor grau 
de complexidade. 
Palavras-chave: Análise Ergonômica, Carga psíquica, Carga Cognitiva 

1. Introdução 
O trabalho imposto nas Centrais de materiais Esterilizados (CME) requer funcionários 
qualificados e a sobrecarga de trabalho no desenvolvimento do processo produtivo é intensa 
dada a importância que este setor tem para qualquer unidade de saúde no que se refere a 
biossegurança.  

Portanto, a escolha do posto de trabalho da CME, justifica-se, por se tratar de um setor de 
suma importância dentro do processo produtivo hospitalar. É a CME que provê a todos os 
setores dessas unidades os materiais, os utensílios e os instrumentais cirúrgicos esterilizados, 
necessários para execução de suas tarefas.   

2. CME – Central de material esterilizado: Posto onde será analisada a carga de 
trabalho 
Para analisarmos a complexidade da tarefa, primeiro é preciso conhecer o setor de 
reprocessamento de materiais médico-hospitalares e sua organização do trabalho: 

CME é um setor que tem por objetivo controlar a infecção hospitalar (IH). Tem o intuito de 
prover uma decisão racional sobre os processos de desinfecção e esterilização nas unidades de 
saúde, e sua função é abastecer todos os setores do hospital que necessitem de materiais 
esterilizados, garantindo a qualidade de processamento, sob condições que sejam 
adequadamente monitoradas e controladas. 

Neste serviço são lavados, preparados, acondicionados, esterilizados e distribuídos todos os 
materiais para as unidades de internação, centro cirúrgico central e ambulatorial, e 
ambulatórios. São também esterilizados materiais para os procedimentos especializados. São 
controlados materiais cirúrgicos, ortopédicos consignados à serem esterilizados. Os carros das 
cirurgias são montados pela CME para cada especialidade.  

A complexidade de toda esta estrutura necessita de profissionais habilitados e devidamente 
treinados para atender toda a demanda institucional. Além disso, o trabalho em equipe é ponto 
de destaque neste serviço, devendo atuar com qualidade em todas suas as atividades.  

 

Quais são as vantagens da centralização: 
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a) Instalação racional de equipamentos caros de limpeza e esterilização, onde possam ser 
plenamente utilizados, corretamente manuseados e submetidos à manutenção regular; 

b) Emprego de pessoal especialmente treinado, com supervisão do trabalho e da operação dos 
equipamentos de esterilização; 

c) Padronização de técnicas de limpeza, empacotamento e de reprocessamento dos artigos 
reutilizáveis, assegurando economia de recursos humanos, material e tempo;  

d) Distribuição dos artigos estéreis e supervisão das condições de estocagem;  

Quanto à localização da CME na arquitetura hospitalar, o ideal é que esta encontre-se próxima 
aos centros fornecedores (almoxarifado e lavanderia), entretanto, primando pela boa 
comunicação e bom transito  com os centro recebedores (Centro Cirúrgico, Obstétrico, 
Unidade de Tratamento Intensivo, Pronto-socorro etc); 

Entre as diversas funções da CME destacam-se: 

− Recepção, limpeza e desinfecção de artigos contaminados; 

− Preparação e empacotamento para a esterilização; 

− Esterilização e monitoração da eficiência da esterilização, utilizando os processos  
disponíveis e próprios para cada tipos de artigo; 

− Manutenção e reparo dos equipamentos de esterilização e limpeza; 

− Estocagem e distribuição dos artigos esterilizados para os diversos setores hospitalares; 

Além disso, devem ser estabelecidos protocolos de segurança, com supervisão constante. 
Todos os processos executados no setor devem ser adequadamente registrados.  

As áreas de reprocessamento devem ser fisicamente separadas e ter espaço adequado para o 
desempenho das funções.  

Controle do tráfego de pessoal: deve ser permitido apenas o pessoal autorizado nas áreas de 
processamento. Deve haver critérios para autorização da entrada com especificação do uso 
dos paramentos. 

As paredes e pisos devem ser constituídos de material que suporte limpeza contínua e que não 
libere partículas. Recomenda-se o uso de pisos vinílicos por serem menos duros, de fácil 
conservação e limpeza. 

O fluxo de ar deve ser direcionado das áreas limpas para as sujas e filtrado através de um 
sistema de recirculação. Devem ocorrer dez trocas de ar por hora. 

− A  temperatura em todas as áreas de trabalho deve ser mantida entre 21 e 25°C; 

− Deve haver iluminação adequada, conforme as normas técnicas brasileiras; 

− Pias para lavação de mãos devem estar disponíveis e de fácil acesso em todas as áreas; 

− Os piso e bancadas de trabalho devem ser limpos diariamente; 

− As outras superfícies e equipamentos devem ser limpos em escala regular e quando 
necessário; 

− Janelas amplas, altas e fechadas quando a ventilação for feita por aparelho de ar 
condicionado. Em caso de ventilação natural, as janelas devem ser teladas (Telas de náilon, 
com orifícios mais fechados possível), para evitar entrada de vetores; 

3. A complexidade da tarefa na CME implica em sobrecarga psíquica e cognitiva: 
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“A CME é o coração do hospital, se eu falhar  todos os outros 

 setores saem prejudicados. Minha situação  é difícil, não posso  

prejudicar  o trabalho  do médico,  isso é muito desgastante para mim”. 
(depoimento de uma funcionária da CME de um dos hospitais observados) 

Observa-se que a intensidade da tarefa aliada à carga cognitiva que a mesma exige, expõe o 
trabalhador a um elevado grau de “sofrimento” mental, manifestado através de stress e fadiga. 
Somado a isso, existem ainda os riscos que a tarefa impõe ao trabalhador. 

Deve-se considerar que o conhecimento profissional nem sempre é observado, entretanto, o 
reconhecimento do serviço executado é às vezes criticado, tal a reclamação que funcionárias 
entrevistadas de um dos hospitais: 

“Aquelas burras da CME...” 
 (depoimento de uma funcionária da CME  de um hospital, relatando o tratamento 

 dispensado a elas, quando o produto final  de seu trabalho não atende com  

 qualidade aos outros setores do hospital) 

Segundo Sell (2002), um trabalho é suportável pelo homem se puder ser realizado por ele 
durante toda a jornada de trabalho, e durante toda uma vida profissional, sem lhe causar danos 
à saúde física e psíquica.  

Dejours (1994), corrobora, afirmando que o trabalho torna-se perigoso para o aparelho 
psíquico quando ele se opõe à sua livre atividade. O bem-estar, em matéria de carga psíquica, 
não advém só da ausência de funcionamento, mas pelo contrário, de um livre funcionamento, 
articulado dialeticamente com o conteúdo da tarefa, expresso, por sua vez, na própria tarefa e 
revigorado por ela. Segundo o autor, quando o rearranjo da organização do trabalho não é 
mais possível, quando a relação do trabalhador com a organização do trabalho é bloqueada, o 
sofrimento começa: a energia pulsional que não acha descarga no exercício do trabalho se 
acumula no aparelho psíquico, ocasionando um sentimento de desprazer e tensão. Adverte o 
autor que essa energia não pode permanecer muito tempo no aparelho psíquico, e quando as 
capacidades de contenção são transbordadas, a energia recua para o corpo, e sob essa ótica, a 
fadiga é uma somatização de uma carga mental excessiva. 

Moraes e MontÁlvão (2002) ressaltam: “Tem-se constatado freqüentemente que os 
trabalhadores que desempenham tarefas com carga mental predominante queixam-se de 
perturbações físicas, tais como dores nas costas e no pescoço e perturbações visuais (pruridos 
e sensações de queimaduras oculares, etc). Tais perturbações estão relacionadas com o alto 
grau de imobilidade exigido pela tarefa aliado a uma forte concentração mental.” 
Para Wisner (1987), em qualquer atividade, os aspectos físico, cognitivo e psíquico podem 
determinar uma sobrecarga ou sofrimento. O autor acrescenta ainda que pelo fato dos 
aspectos mencionados estarem inter-relacionados, a sobrecarga de um deles é acompanhada 
de uma carga muito elevada nos dois campos.  

 

 

 

 

De acordo com a conceituação em carga mental de trabalho, feita por especialistas ao longo 
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do tempo, observa-se a noção imprecisa que se tem deste fenômeno. 

Autor e Ano Conceitos de carga mental 
Welford, A.T. (1986)  Carga mental é o efeito da interação entre capacidades individuais e 

exigências do trabalho  
Gopher, D. & Donchin, E., (1986)  Carga mental de trabalho reflete os custos associados com o dispêndio 

pessoal de uma capacidade limitada para processar recursos e para 
manter o desempenho da tarefa dentro da especificação e assim é uma 
função de ambos, as habilidades pessoais e a exigência da tarefa sobre 
as próprias habilidades.  

Hancock y Chignell (1986)  A carga mental de trabalho se define em termos da interação entre as 
exigências da tarefa e as capacidades ou recursos do indivíduo.  

Kantowitz, B. H., (1988)  Uma variável interveniente, semelhante à atenção que modula a 
afinação entre as demandas do ambiente e a capacidade do organismo.  

Jex, H. R., (1988)  É a avaliação do operador da margem de carga de atenção.  
Eggemeier, F. T., (1988)  É o grau de processar a capacidade que é ampliada durante desempenho 

de tarefa  
Wickens, C. D., (1992)  O conceito de carga mental de trabalho foi descrito em termos de um 

equilíbrio entre provisão de recurso e demanda de tarefa  
Sanders, M. S. & McCormick, E. J., 

(1993)  
Carga mental é a quantidade mensurável de demandas de 
processamento de informação impostas a um indivíduo por uma tarefa.  

Rubio, S. e Díaz, E. M. (1999a)  Carga mental se define em função da diferença entre a capacidade do 
indivíduo e as exigências da tarefa. Neste sentido, a sobrecarga mental 
se produz quando as exigências da tarefa excedem a capacidade do 
sujeito.  

Kantowitz, B. H., (2000)  Carga mental de trabalho é definida como uma variável interveniente 
semelhante para atenção.  

Leplat, J. (2002)  A carga mental é uma conseqüência da atividade do sujeito que 
responde as exigências de uma tarefa.  

 
Tabela 1- Conceitos de carga mental de trabalho (Schonblum, 2004)   

Dentre todas as definições apresentadas, considera-se que, as que mais se aplicam ao objeto 
de estudo são as definições de Gopher & Donchin e também Rúbio e e Diaz. 

4. Objeto da pesquisa 
Assim, a pesquisa de mestrado tem por objeto de estudo, não exatamente o setor, mas o 
funcionário do setor, sua carga psíquica e cognitiva em função do trabalho, a organização da 
produção, os parâmetros de qualidade e a realidade imposta pelas unidades de saúde. 

Sob essa ótica, a pesquisa tem como objetivo, o melhoramento das condições do processo de 
trabalho da CME, no tocante a redução da sobrecarga psíquica, cognitiva e física que a tarefa 
exige, tornando-o menos fatigante para o trabalhador deste setor.  

5. Metodologia de intervenção: 
A operacionalização da pesquisa será fundamentada na metodologia de Moraes e Mont’Alvão 
e subdivide-se em: 

a) Apreciação ergonômica:  

Nesta fase, que é exploratória, será feito o mapeamento dos problemas ergonômicos no posto 
de trabalho analisado. Para tanto, utilizar-se-á a observação assistemática, que funciona como 
preparação para formulação do problema, explicitação de hipóteses e definições de variáveis, 
culminando no parecer ergonômico que apresentará os problemas e suas disfunções no que se 
refere ao sistema homem-tarefa-máquina. Em seguida será feita uma hierarquização, 
priorização e predições desses problemas, para então serem dadas as sugestões preliminares 
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de melhorias. 

b) Diagnose ergonômica:  

Nessa outra fase, a observação passará a ter um caráter sistemático, aprofundando-se na 
pesquisa dos problemas priorizados anteriormente, e partindo para uma análise da tarefa de 
maneira criteriosa. Serão utilizados como recurso os registros de comportamento, que tem por 
objetivo identificar a postura, a exploração visual durante a codificação das informações que o 
trabalhador recebe no exercício da tarefa, a manipulação acional, os deslocamentos e 
comunicações. Serão realizadas gravações em vídeo, registros fotográficos, entrevistas 
estruturadas, questionários e verbalizações. Essa técnica, a verbalização, tem um papel 
importante na análise da tarefa, pois é através da fala do trabalhador que se compreende seus 
modos operatórios, suas experiências, a imagem que ele tem de seu trabalho e quais são os 
constrangimentos sentidos por ele durante a execução da tarefa.  Por fim, chegar-se-á ao 
diagnóstico, onde será feita uma revisão bibliográfica que possibilite recomendações 
ergonômicas que resultem em melhorias nas condições de trabalho e bem-estar em matéria de 
carga psíquica, cognitiva e física. 

6. Métodos de avaliação da carga mental 
A partir de Schonblum (2004), serão utilizadas as medidas subjetivas que constituem um dos 
métodos mais importantes e freqüentemente utilizado para medir a carga mental. Seu 
pressuposto teórico se apóia na hipótese que um maior gasto de capacidade está associado 
com os sentimentos subjetivos de esforço, e que estes podem ser avaliados adequadamente 
pelos trabalhadores.  

a) Escala de Cooper-Harper  

É a escala de avaliação de carga mental de trabalho mais antiga e mais estudada. Sua versão 
original foi especificamente estruturada para avaliar a carga mental associada às tarefas de 
vôo (Cooper e Harper, 1969). Mede a carga mental mediante avaliações subjetivas da 
dificuldade das diferentes tarefas de vôo, utilizando uma escala de 1 a10. Esta escala utiliza o 
formato de árvore de decisão para ajudar ao trabalhador a realizar avaliação da carga mental 
durante sua atividade de trabalho. Wierwille e Casali (1983) propuseram uma versão 
modificada da escala original de Cooper-Harper que pode ser aplicada para avaliar a carga 
mental de uma grande variedade de tarefas, especialmente as que exigem processamento a 
nível perceptivo/central. A utilidade e mental, tanto na sua versão original como na 
modificada, foi avaliada por muitos estudos, como os realizados por Hess (1977), Moray 
(1982), entre outros.  

Avaliação de Magnitudes (Magnitude Estimation) validade da escala de Cooper-Harper como 
instrumento de avaliação da carga  
A carga mental de uma série de tarefas é avaliada tomando como referência um valor 
atribuído a uma delas; e este recebe o nome de “módulo”. Na aplicação desta escala, pode-se 
proceder de duas maneiras, ou o avaliador determina a tarefa e o valor que serão o módulo 
durante o procedimento, ou cada trabalhador elege o valor e a tarefa que lhe serviram como 
módulo. Entre suas características destacam-se sua sensibilidade e as elevadas correlações que 
mostra com medidas baseadas no rendimento. Seu principal inconveniente é a necessidade de 
que o módulo esteja sempre presente na memória do trabalhador. Os estudos realizados por 
Bratfisch (1972), Borg (1978), Jenny e cols. (1972) e Tsang e Vidulich (1994), entre outros, 
são exemplos da aplicação deste procedimento para avaliar a carga mental.  

Escala de Avaliação de Esforço Mental (RSME) 
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Desenvolvida por Zijlstra e Van Doorn (1985), na Holanda, consiste numa escala única que 
avalia o esforço investido, que varia de 0 a 150, subdividida a cada 10 pontos. O trabalhador 
marca com um “x” ao longo da escala, onde há pontos com determinadas declarações 
relacionadas a esforço investido, como por exemplo, “quase sem esforço” ou “esforço 
extremo”. No RSME, o trabalhador indica a quantidade de esforço investido na tarefa, e não 
os aspectos mais abstratos de carga mental de trabalho (por exemplo, demanda mental). Estas 
propriedades fazem com que a RSME se torne uma boa medida subjetiva.  

SWAT(Subjective Workload Assessment Technique) 

A SWAT foi desenvolvida pelo grupo de pesquisa de Reid e cols. (1981; 1982) e utiliza 
procedimentos de análises de dados baseados nas técnicas de medida conjunta (conjoint 
measurement), indicando que a carga mental de uma tarefa ou atividade é determinada por 
três fatores ou dimensões denominadas como tempo, esforço mental e estresse, as quais são 
adaptações dos fatores propostos por Jahns (1973).  

Cada dimensão é avaliada por uma escala de três pontos que é definida pelos autores como na 
tabela 2. 

Dimensões Níveis 
 
 

TEMPO  

− Normalmente sobra tempo: As interrupções ou “sobreposição” entre as atividades são muito 
raros ou nunca ocorrem  
− Ocasionalmente sobra tempo: As interrupções ou “sobreposição” entre as atividades são 
freqüentes  
− Nunca ou quase nunca sobra tempo: As interrupções ou “sobreposição” entre as atividades 
são muito freqüentes ou ocorrem sempre  
 

  
   
 
 

ESFORÇO 
MENTAL  

− Necessita muito pouco esforço mental ou concentração mental consciente: A atividade é 
quase automática, e necessita muito pouca ou nenhuma atenção.  
− Necessita um nível moderado de esforço ou concentração mental consciente: A complexidade 
da atividade é moderadamente alta devido a incerteza, imprevistos ou falta de familiaridade. 
necessita um nível de atenção considerável . 
− Necessita um nível alto de esforço mental e de concentração mental consciente: A atividade é 
muito complexa e necessita total atenção.  
 

 
 
 

ESTRESSE  

− Níveis muito baixos de confusão, risco, frustração ou ansiedade, que se pode tolerar com 
facilidade.  
− Produção de níveis moderados de estresse devido à confusão, frustração ou ansiedade. Para 
manter o nível adequado de rendimento é necessário fazer um esforço significativo.  
− Produção de níveis muito intensos de estresse devido a confusão, frustração ou ansiedade. 
Necessita um grau de autocontrole extremo.  

 
Tabela 2 - Definição dos níveis de cada uma das três dimensões do instrumento SWAT 

A aplicação deste instrumento necessita de duas fases: uma de obtenção da escala de carga 
mental de cada trabalhador e outra propriamente de avaliação.  

O objetivo da primeira fase, de desenvolvimento de escala, é a definição da escala que os 
trabalhadores irão utilizar para avaliar a carga mental, segundo a importância que a priori dão 
a cada uma das três dimensões como fonte de carga mental. Esta fase é anterior a realização 
da tarefa ou tarefas que serão avaliadas. Para a obtenção dos dados necessários para 
desenvolver esta escala, combinam-se os três níveis de cada uma das três dimensões obtendo-
se 27 descrições possíveis (3x3x3). Os sujeitos devem ordenar estas 27 combinações em 
função do nível de carga mental, de menor à maior, que lhes produz cada uma delas.  

Em seguida, se aplica a análise de medida conjunta nas ordenações dadas pelos trabalhadores, 



XXV Encontro Nac. de Eng. de Produção – Porto Alegre, RS, Brasil, 29 out a 01 de nov de 2005 
 

ENEGEP 2005 ABEPRO 2454 

de onde se obtém uma escala de intervalo, onde se atribui uma pontuação de 0 a 100 a cada 
uma das 27 combinações. Por último, os próprios trabalhadores se agrupam em função da 
dimensão (tempo, esforço mental, estresse) a que deram mais importância na ordenação, 
obtendo-se então, uma escala de carga mental diferente para cada grupo.  

A segunda fase, a de avaliação, é realizada sempre depois da realização da tarefa ou tarefas de 
interesse, e seu objetivo e obter as determinações de carga mental para tarefas concretas. Para 
isso, os trabalhadores avaliam a carga mental de cada tarefa atribuindo um valor de 1 a 3 para 
cada uma das três dimensões. Estas avaliações transformam-se em uma pontuação global de 
carga aplicando a carga desenvolvida na fase anterior.  

NASA-TLX (Task Load Index) 

Este instrumento foi desenvolvido por Hart e Staveland (1988) a partir da medida 
multidimensional de carga mental que provê uma pontuação global da carga de trabalho 
baseada na média ponderada de avaliações de seis sub-escalas apresentadas na tabela 3:   três 
dimensões relatam as demandas (exigências) impostas no sujeito (mental, física e temporal) e 
três dimensões na relação entre o sujeito e a tarefa (esforço, frustração e realização) 
determinando dessa maneira o caráter multidimensional do NASA – TLX.  

 

Dimensões  Definições 
Exigência Mental  Quantidade de atividade mental e perceptiva que a tarefa necessita (pensar, decidir, 

calcular, lembrar, olhar, procurar, etc.)  
 

 Exigência Física  Quantidade de atividade física que a tarefa necessita (puxar, empurrar, girar, deslizar, 
etc.)  
 

Exigência Temporal  Nível de pressão temporal sentida. Razão entre o tempo necessário e o disponível  

Rendimento  Até que ponto o indivíduo se sente satisfeito com seu nível de rendimento  
 

Esforço  Grau de esforço mental e físico que o sujeito tem que realizar para obter seu nível de 
rendimento  
 

Nível de Frustração  Até que ponto o sujeito se sente inseguro, estressado, irritado, descontente, etc. durante 
a realização da tarefa.  

 
Tabela 3-Definição das seis dimensões que classifica a medida NASA-TLX. 

 

O grau que cada uma das dimensões contribui para a carga mental de trabalho numa dada 
tarefa pode ser determinado pela perspectiva das taxas. Essas taxas são determinadas a partir 
de um valor numérico, determinado a partir de um protocolo que contém as seis demandas, 
sendo que cada uma delas apresenta uma escala graduada sem valores numéricos, sendo 
assim, o sujeito marca a magnitude que determinado fator contribuiu para a formação da carga 
em determinada tarefa. O peso que cada dimensão apresenta para a carga é obtido através de 
um segundo protocolo, onde são apresentados os quinze pares das dimensões combinadas 
(todas as combinações possíveis são apresentadas), o sujeito deve escolher a dimensão dentro 
do par, que mais pesa em sua tarefa com relação à carga de trabalho. As taxas e os pesos de 
cada demanda são obtidos após o trabalhador ter efetuado a tarefa ou parte dela.  

Ao final do procedimento é calculada a taxa global ponderada da carga do sujeito, que é 
obtida através do somatório de todos os pesos multiplicados pelas taxas de todas as 
dimensões, esse valor final é dividido por quinze, calculando-se assim o índice global da 
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carga mental da tarefa aplicando uma fórmula onde; IC é o Índice de Carga, pi é o peso obtido 
para cada dimensão na fase de ponderação, e Xi é a pontuação obtida pela dimensão na fase 
de valoração.  

Durante a realização da dissertação, será verificada a relevância da aplicação de alguns 
métodos acima mencionados. 

7. Conclusão 
O trabalho de CME segundo a escala de Cooper-Harper apresenta sobrecarga mental.  

Quando se considera o método SWAT os fatores: 

Tempo: nunca ou quase nunca sobram: As interrupções entre as atividades são muito 
frequentes e ocorrem sempre. 

Esforço mental: Necessita um nível alto de esforço mental e de concentração mental 
consciente: A atividade é muito complexa e necessita total atenção.  

Estresse: Produção de níveis muito intensos de estresse devido a confusão, frustração, ou 
ansiedade.  

Ao verificarmos o método NASA, observamos que o trabalho apresenta exigência mental, 
exigência temporal, e alto grau de esforço mental e físico que o sujeito tem que relaizar para 
obter seu nível rendimento. 
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