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RESUMO 

 

Introdução: Os profissionais de enfermagem estão expostos a uma série de riscos a saúde, 

pois a presença de riscos ocupacionais nos ambientes de trabalho desta categoria é inevitável, 

uma vez que o contato com fatores químicos, biológicos, físicos, mecânicos, ergonômicos e 

psicossociais se faz presente em seu cotidiano. Assim, este estudo teve como objetivo geral 

analisar como o gerenciamento de riscos ocupacionais pode promover a saúde da enfermagem 

no âmbito hospitalar. Os objetivos específicos foram descrever as principais interferências 

dos riscos ocupacionais na saúde da enfermagem que atua no âmbito hospitalar; discutir sobre 

a atuação do enfermeiro no gerenciamento dos riscos ocupacionais no âmbito hospitalar. 

Método: Pesquisa descritivo-exploratória com abordagem qualitativa. A coleta de dados foi 

realizada no Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP/UFF), localizado na cidade de 

Niterói, situado no estado do Rio de Janeiro, em todos os setores do referido Hospital, entre 

os meses de junho a novembro do ano de 2015 e janeiro e fevereiro do ano de 2016. Critérios 

de inclusão: enfermeiros e técnicos de enfermagem, atuantes em qualquer setor do HUAP 

tanto na gerência como na assistência; Critérios de exclusão: enfermeiros de licença por 

motivos diversos e férias no período de coleta de dados. Então, foram entrevistados 12 

enfermeiros e 10 técnicos em enfermagem. Resultados: Os principais fatores que afetaram os 

profissionais de enfermagem foram a sobrecarga de trabalho pelo número grande de pacientes 

ou número diminuto dos profissionais, infraestrutura inadequada e organização gerencial 

insuficiente. Quando o profissional não descarregava o problema e o mesmo somatizava, 

surgiam as doenças ocupacionais e a maioria dos depoentes relatou que sofre de algum tipo de 

patologia que afeta a sua saúde, manifestando-se sob a forma de ansiedades, noites mal 

dormidas, problemas psicossomáticos, musculoesqueléticos, dentre outros. A partir destes 

levantamentos, percebe-se uma cadeia de problemas institucionais e sociais, ou seja, licenças 

médicas, encargos tributários e sociais, entre outros. Em virtude disso, ficou evidenciado que 

as interferências do trabalho na vida do profissional de enfermagem são enormes, visto que no 

HUAP apesar de existir um gerenciamento de riscos ocupacionais, ainda carece de maiores 

esforços para aplicar a educação permanente na rotina do hospital. Conclusão: Sugere-se a 

uniformização de um Protocolo Operacional Padrão (POP) sobre gerenciamento de riscos 

ocupacionais dentro do HUAP. Além da uniformização, torna-se necessária a implementação, 

que para tal, os profissionais de enfermagem deverão ter meios e condições para elaborarem e 

implementarem ações educativas e preventivas concernentes aos riscos e acidentes 

ocupacionais, caso contrário, os profissionais continuarão submetidos e expostos a estes 

mesmos riscos.    

 

Palavras-chaves: Enfermagem do Trabalho; Enfermagem; Riscos Ocupacionais; Gestão de 

Segurança. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Nursing professionals are exposed to a number of health risks, because the 

presence of occupational hazards in the workplace this category is inevitable, since the 

contact with chemical, biological, physical, mechanical, ergonomic and psychosocial if is 

present in their daily lives. This study aimed to analyze how the management of occupational 

hazards can promote health nursing in hospitals. The specific objectives were to describe the 

main interference of occupational hazards in the health of nursing who works in hospitals; 

discuss the role of nurses in the management of occupational hazards in hospitals. Method: a 

descriptive and exploratory research with qualitative approach. Data collection was performed 

at the University Hospital Antônio Pedro (HUAP / UFF), located in the city of Niteroi, 

located in the state of Rio de Janeiro, in all sectors of the said Hospital, between the months of 

June to November 2015 and January and February 2016. Inclusion criteria: nurses and nursing 

technicians, operating in any sector HUAP both in management and in assistance; exclusion 

criteria: License nurses for various reasons and holiday in the data collection period. So, we 

interviewed 12 nurses and 10 nursing technicians. Results: The main factors that affected 

nursing professionals were the work overload by the large number of patients or small number 

of professionals, inadequate infrastructure and insufficient management organization. When 

the trader has not unloaded the problem and the same somatized, appeared occupational 

diseases and most deponents reported suffering from some kind of pathology that affects your 

health, manifesting itself in the form of anxiety, sleepless nights, psychosomatic problems, 

musculoskeletal, among others. From these surveys, we perceive a chain of institutional and 

social problems, ie sick leave, tax and social charges, among others. As a result, it was evident 

that the interference of work in the life of nursing professionals are enormous, as the HUAP 

despite a managing occupational hazards, still needs further efforts to implement lifelong 

learning in the hospital routine. Conclusion: It is suggested the standardization of a Standard 

Operating Protocol (POP) on occupational risk management within the HUAP. In addition to 

the standardization, implementation becomes necessary, that for such nursing professionals 

should have the means and conditions to develop and implement educational and preventive 

actions regarding the risks and occupational accidents, otherwise the professionals continue 

subjected and exposed to these same risks. 

Keywords: Occupational Health Nursing; Nursing; Occupational Risks; Safety Management. 
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RESUMÉN 

 

Introducción: Los profesionales de enfermería están expuestos a una serie de riesgos para la 

salud, debido a la presencia de riesgos laborales en el lugar de trabajo de esta categoría es 

inevitable, ya que el contacto con químicos, biológicos, físicos, mecánicos, ergonómicos y 

psicosociales si está presente en su vida cotidiana. Este estudio tuvo como objetivo analizar 

cómo la gestión de riesgos laborales puede promover la salud de enfermería en los hospitales. 

Los objetivos específicos fueron: describir la principal interferencia de los riesgos 

profesionales en la salud de enfermería que trabaja en los hospitales; discutir el papel de las 

enfermeras en la gestión de riesgos laborales en los hospitales. Método: estudio descriptivo y 

exploratorio con enfoque cualitativo. La recolección de datos se realizó en el Hospital 

Universitario Antonio Pedro (HUAP / UFF), con sede en la ciudad de Niteroi, situado en el 

estado de Río de Janeiro, en todos los sectores de dicho hospital, entre los meses de junio-

noviembre 2015 y enero y febrero de 2016. criterios de inclusión: las enfermeras y los 

técnicos de enfermería, que operan en cualquier sector de HUAP tanto en la gestión como en 

la asistencia; Criterios de exclusión: las enfermeras de licencia, por diversas razones y 

vacaciones en el período de recolección de datos. Por lo tanto, se entrevistó a 12 enfermeras y 

10 técnicos de enfermería. Resultados: Los principales factores que afectan a los 

profesionales de enfermería fueron la sobrecarga de trabajo por el gran número de pacientes o 

pequeño número de profesionales, infraestructura inadecuada y la organización de gestión 

insuficiente. Cuando el comerciante no ha descargado el problema y la misma somatizava, 

aparecido enfermedades profesionales y la mayoría de los declarantes informaron que sufren 

de algún tipo de patología que afecta a su salud, que se manifiesta en forma de ansiedad, 

noches de insomnio, los trastornos psicosomáticos , musculoesquelético, entre otros. A partir 

de estas encuestas, percibimos una cadena de problemas institucionales y sociales, es decir, la 

licencia por enfermedad, impuestos y cargas sociales, entre otros. Como resultado, era 

evidente que la interferencia del trabajo en la vida de los profesionales de enfermería son 

enormes, como el HUAP pese a la gestión de riesgos laborales, todavía necesita más 

esfuerzos para poner en práctica el aprendizaje permanente en la rutina hospitalaria. 

Conclusión: Se sugiere la estandarización de un protocolo de funcionamiento estándar (POP) 

en la gestión de riesgos laborales dentro del HUAP. Además de la normalización, la 

aplicación se hace necesario, que para este tipo de profesionales de enfermería deben tener los 

medios y las condiciones para desarrollar e implementar acciones de educación y prevención 

sobre los riesgos y accidentes de trabajo, de lo contrario los profesionales siguen sometidos y 

expuestos a estos mismos riesgos 

Palabras clave: Enfermería del Trabajo; Enfermería; Riesgos Ocupacionales; Gestión de la 

Seguridad. 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

1.1 Introdução ao Estudo 

 

A motivação deste estudo emergiu da inquietação com relação aos riscos iminentes na 

saúde do profissional de enfermagem e a possibilidade de conhecê-los para melhor lidar com 

eles, bem como suas consequências.  

A partir do desenvolvimento deste estudo, que deu continuidade ao meu trabalho de 

conclusão de curso, foi se evidenciando a realidade sobre as inúmeras situações de riscos e 

doenças ocupacionais a que os profissionais de enfermagem estão expostos em sua prática 

cotidiana, tornando, desta forma, o meu interesse cada vez maior em relação ao estudo 

proposto. Tais percepções possibilitaram indagações concernentes ao gerenciamento de riscos 

ocupacionais, estratégias de prevenção de riscos e as possibilidades de controle dos mesmos, 

para evitar implicações indesejadas na vida dos referidos trabalhadores.   

No que tange a saúde, em especial a saúde do trabalhador, é essencial 

compreendermos todo o mecanismo de trabalho, as relações entre as instituições e seus 

empregados, sejam elas públicas ou privadas. Assim, discutiu-se os aspectos necessários para 

manter, promover e cuidar da saúde dos trabalhadores, baseando-se nas principais causas, 

evidências e riscos ocupacionais para a prevenção dos mesmos e quando necessário, cuidar 

dos trabalhadores adoentados.  

Mediante a Lei 8080/90, em seu art. 6, parágrafo 3º, entende-se por saúde do 

trabalhador, as atividades destinadas à vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à 

promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como à recuperação e reabilitação da 

saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos decorrentes das condições de 

trabalho. Assim sendo, deverá ocorrer uma assistência adequada ao trabalhador vítima de 

acidentes de trabalho ou portador de doença ocupacional (BRASIL, 1990).  

Inicialmente, é importante ressaltar que os locais de trabalho de muitos profissionais 

são insatisfatórios, como no caso dos profissionais de enfermagem, que são evidenciados por 

problemas na organização, insuficiência de recursos humanos, materiais e área física 

inadequada do ponto de vista ergonômico. Através de uma breve comparação, observam-se as 

péssimas condições de trabalho de muitos profissionais, tornando-se assim, fatores de riscos 

predisponentes a doenças ocupacionais (GALLAS e FONTANA, 2010). 

Desta maneira, por meio da leitura da Lei de nº 8.213, de 24 de julho de 1991, 

certifica-se que existem planos da Previdência Social, transcritos através do artigo 19, que 
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definem como acidentes de trabalho tudo aquilo que ocorre pelo exercício de trabalho, a 

serviço da instituição empregatícia, seja ela pública ou privada, ou ainda pelo serviço de 

trabalho de segurados especiais, que causaram lesões corporais ou perturbações funcionais, 

ocasionando a morte ou redução da capacidade do trabalho de cada profissional, permanente 

ou temporariamente. Ainda de acordo com o art. 19, em seu parágrafo primeiro, fica relatado 

que a instituição empregadora é responsável pela adoção e uso de medidas de proteção 

individual e coletiva, assim como a proteção e segurança da saúde do trabalhador. 

Consideram-se como acidentes de trabalho as doenças ocupacionais oriundas do trabalho, 

desencadeadas ou produzidas pelo exercício do trabalho ao desenvolver determinada 

atividade constantemente (BRASIL, 1991).  

Cabe destacar que a saúde do trabalhador não estava vinculada ao Sistema Único de 

Saúde (SUS) até a aprovação da lei 8080/90. Atualmente, a saúde do trabalhador encontra-se 

vinculada ao SUS e o mesmo oferece, inclusive, cuidados diretos à população de 

trabalhadores. É importante lembrar que para que isso ocorresse, a referida lei e a lei 8213/91 

tiveram que estar relacionadas, e assim ficasse entendido que acidente de trabalho ou doença 

ocupacional são aqueles acidentes desenvolvidos mediante a atividade do trabalho, e a partir 

da exposição do trabalhador, e que o SUS ofereça a recuperação e promoção da saúde destes 

profissionais.  

Assim, o conhecimento das leis é fundamental para relacionar causa e efeito, 

considerando a atividade desenvolvida e os acidentes, de modo que seja possível a 

intervenção para promoção e recuperação da saúde dos profissionais. Para a enfermagem, 

estes problemas se tornam crônicos, pois de forma significativa a profissão é “praticada” de 

maneira árdua, extenuante e até mesmo exaustiva, gerando assim, em seus profissionais, 

doenças que outrora os mesmos não tinham, mas que ao exercerem as atividades laborais, 

acabaram desenvolvendo, as denominadas doenças ocupacionais. 

Sobre este aspecto, depreende-se neste estudo que dentre a gama de situações de 

trabalho que confrontam o trabalhador com situações de risco, as que se referem ao trabalho 

da enfermagem merecem especial atenção. Estes profissionais são expostos a uma série de 

riscos a saúde, pois a presença de riscos ocupacionais, nos ambientes de trabalho desta 

categoria, é inevitável uma vez que o contato com fatores químicos, biológicos, físicos, 

mecânicos, ergonômicos e psicossociais se faz presente em seu cotidiano (MARZIALE E 

RODRIGUES, 2002). 

Nesse contexto, ao voltarmos o olhar para os espaços designados ao trabalho em 

instituições de saúde, devemos atentar que muitas podem ser as situações de exposição a 
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riscos, que envolvem os trabalhadores desta área. Algumas normas e regulamentações, 

estabelecidas pelo poder público, estabelecem limites de tolerância dos organismos contra 

riscos da exposição a substâncias nocivas no meio ambiente. No entanto, os limites de 

tolerância não fazem ainda parte, veementemente, da cultura e das normas de proteção da 

saúde do trabalhador (BITTAR, ITANI E UMBUZEIRO, 2009). 

Beleza et al (2013), identificaram a percepção de existência e frequência de fatores de 

risco no ambiente de trabalho pelos profissionais de enfermagem em um Hospital Estadual do 

Nordeste, destacando-se como fatores de risco o desconhecimento das saídas de emergência, 

choque contra móveis, risco por contato elétrico, exposição à umidade excessiva, exposição 

ao ruído, exposição a riscos biológicos, risco de contato com substâncias químicas, esforço 

físico que produz fadiga, posturas forçadas para a realização de alguma atividade, tarefas 

rotineira monótonas, recursos insuficientes para realizar o trabalho, conflito com chefias ou 

encarregados, pouca possibilidade de promoção e exposição ao vírus da hepatite. Desta 

maneira, a vulnerabilidade dos profissionais de saúde aumenta, tornando-os suscetíveis aos 

riscos mencionados, somando-se a possibilidade de desenvolver determinadas doenças. 

Além disso, neste mesmo estudo de Beleza et al (2013) destacaram os principais 

problemas de saúde relacionados ao trabalho de acordo com os profissionais de enfermagem 

desta instituição: doenças infecciosas, perda auditiva, hipertensão, varizes, intoxicação por 

metais ou substâncias, doenças de pele, problemas digestivos, problemas de articulação, 

lesões na coluna vertebral, problemas no sistema nervoso, transtornos do sono, alcoolismo, 

uso de drogas, agressões ou condutas violentas, transtornos da gravidez ou de órgão. 

Na Europa, de acordo com a European Comission (2010), os fatores psicossociais que 

podem ser geradores de doenças ocupacionais no ambiente de trabalho são o estresse, 

violência, horas excessivas de trabalho, bullying, dentre outros. Assim, percebe-se que, tanto 

em níveis nacionais ou internacionais, a saúde do trabalhador vem sendo atingida e diversos 

são os fatores que levam ao desgaste psicossocial em decorrência do trabalho. 

Silva et al (2014) identificaram a inexistência de um programa de gerenciamento de 

risco dentro da instituição, promovendo assim a subnotificação, falta de conhecimento do 

assunto, bem como a visão errada quanto à finalidade dos dados processados. Os enfermeiros 

da instituição acreditam ser problema para a não notificação dos eventos adversos a falta de 

informação 81,81 %; medo de serem punidos 54,54 %; falta de tempo 27,27 %; falta de 

impresso 9,09 % e ainda 9,09 % acreditam não ter importância a notificação. Diante disso, 

destaca-se o papel do enfermeiro na gestão de risco no que tange a educação continuada para 

incentivar a notificação dos profissionais. 
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Desta maneira, através do conhecimento das atribuições do enfermeiro nas instituições 

hospitalares, deve-se considerar o papel destes profissionais na contribuição para a gestão de 

riscos, já que a união do conhecimento técnico-científico do enfermeiro com o conhecimento 

prático dos demais membros da equipe de enfermagem, técnicos e auxiliares de enfermagem, 

possibilitará o gerenciamento dos riscos para a promoção da saúde dos profissionais de 

enfermagem. Assim, percebemos que são indispensáveis às opiniões e ações dos profissionais 

para prevenção de acidentes de trabalho e adoecimento destes trabalhadores (NASCIMENTO 

et al, 2010). 

 

1.2 Objeto de estudo 

 

O gerenciamento dos riscos ocupacionais e a saúde da enfermagem que atua no âmbito 

hospitalar. 

 

1.3 Questões norteadoras  

 

 Quais as  principais interferências dos riscos ocupacionais na saúde da 

enfermagem no âmbito hospitalar? 

 Como se dá a atuação do enfermeiro no gerenciamento dos riscos ocupacionais 

no âmbito hospitalar? 

 Como o gerenciamento de riscos ocupacionais pode promover a saúde da 

enfermagem no âmbito hospitalar? 

 

1.4 Objetivo Geral 

 

Analisar como o gerenciamento de riscos ocupacionais pode promover a saúde da 

enfermagem no âmbito hospitalar. 

 

1.5 Objetivos Específicos 

 

 Descrever as principais interferências dos riscos ocupacionais na saúde da 

enfermagem que atua no âmbito hospitalar. 



15 

 

                    Discutir sobre a atuação do enfermeiro no gerenciamento dos riscos 

ocupacionais no âmbito hospitalar. 

 Construir um Protocolo Operacional Padrão sobre o gerenciamento de riscos 

ocupacionais. 

 

1.6 Justificativa 

 

O estudo se justifica devido ao grande número de acidentes e riscos ocupacionais que 

os profissionais de saúde, em especial a equipe de enfermagem, vêm sofrendo. Com isso, 

desenvolver um estudo que venha abarcar situações vivenciadas dia-a-dia e que podem ser 

gerenciadas pelo enfermeiro, com a implementação de estratégias de prevenção aos riscos e 

promoção da saúde do trabalhador no âmbito hospitalar, poderá promover a saúde destes 

profissionais de forma ampla e holística.  

Acredito que este estudo torna-se relevante e justificável no âmbito da saúde, tendo em 

vista que os profissionais de saúde vêm adoecendo cada vez mais, em virtude das doenças 

ocupacionais que os acometem, sendo, portanto um problema de saúde pública. Desta forma, 

o gerenciamento de riscos realizado pelos enfermeiros nos serviços de saúde deve ser aplicado 

a partir do desenvolvimento e planejamento de enfermagem e consequentemente os 

profissionais de saúde serão beneficiados, resultando em impactos diversos, inclusive na 

diminuição de custos com problemas de saúde dos profissionais e sua consequente 

substituição, que onera os cofres públicos.  

A partir do contexto evidenciado, apresentamos a tabela 1 que mostra a real situação 

do Brasil, em relação a óbitos por acidentes e doenças do trabalho nos últimos anos, nas 

diversas categorias profissionais, incluindo a enfermagem, o que evidencia a importância de 

estudos desta natureza. 

Tabela 1 - Segurados da Previdência Social com cobertura para acidentes do trabalho 

no Brasil e óbitos por acidentes do trabalho no Brasil.  

Ano Brasil Óbitos 

1997 16.689.434 2.819 

1998 18.774.351 3.793 

1999 18.418.461 3.896 

2000 17.931.921 3.094 
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2001 21.165.963 2.753 

2002 22.315.820 2.968 

2003 22.875.514 2.674 

2004 24.279.923 2.839 

2005 25.820.194 2.766 

2006 26.576.095 2.798 

2007 29.306.639 2.845 

2008 32.107.550 2.817 

2009 33.083.740 2.560 

2010 35.841.981 2.753 

2011 38.472.287 2.938 

2012 - 2.768 

2013 - 2.797 

Fonte: Dataprev; Datasus; Previdência Social, 2015 

Neste âmbito, a figura 1 a seguir apresentada, vem ilustrar a taxa de mortalidade por 

acidentes de trabalho: 

 

Figura 1: Taxa de mortalidade por acidentes de trabalho por 100 mil trabalhadores 

assegurados 

Fonte Dataprev, DATASUS, 2015 
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Mediante a figura apresentada, percebe-se que ocorreu uma redução na taxa de 

mortalidade por acidentes de trabalho no geral, mas ficou evidenciado que existem muitas 

possibilidades de estudar os riscos ocupacionais e as interferências na saúde dos profissionais 

de enfermagem, em virtude do gerenciamento de riscos praticados ou não pelas instituições 

hospitalares.  

Risco ocupacional é definido como toda e qualquer possibilidade de que algum 

elemento ou circunstância existente num dado processo ou ambiente de trabalho, possa causar 

dano à saúde, seja por meio de acidentes, doenças ou sofrimento dos trabalhadores, ou ainda 

por poluição ambiental (PORTO, 2000). Os riscos ocupacionais concernentes aos 

trabalhadores de enfermagem dentro de um hospital são constantes, porém as possibilidades 

de controle também. Sabe-se que são os enfermeiros do trabalho os responsáveis diretos pela 

gerência e controle destes riscos nas instituições em que atuam. 

Assim, a magnitude do presente estudo permite abordar os principais riscos 

ocupacionais que a equipe de enfermagem vem sofrendo atualmente e desta forma, o 

levantamento dos riscos e acidentes ocupacionais permitirá o conhecimento para a prática de 

ensino destes profissionais de saúde como também a promoção da saúde destes, bem como as 

possibilidades de ação que devem ser implementadas, no sentido de minimizar ou eliminar os 

riscos, a partir da educação continuada/permanente. 

A pesquisa pode ser considerada relevante em virtude das situações diárias que a 

equipe de enfermagem vivencia em seus respectivos trabalhos, pois são jornadas diárias de 12 

ou 24 horas de trabalho incessantes, plantões noturnos, demanda excessiva de trabalho em 

decorrência do baixo quantitativo de profissionais contratados, dentre outros motivos. Desta 

forma, os riscos ocupacionais tornam-se cada vez mais evidentes e os acidentes de trabalho 

mais frequentes. 

No intuito de conhecer o estado da arte sobre a temática em foco, realizou-se uma 

revisão bibliográfica nas bases de dados contidas na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), 

dentre as quais destaca-se a Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS), Bases de Dados em Enfermagem (BDENF), e MEDLINE que foram as bases onde 

os artigos resultantes da busca foram encontrados. Os descritores foram: Enfermagem do 

Trabalho, Enfermagem, Riscos Ocupacionais e Gestão de Segurança, utilizando o operador 

booleano AND, por meio da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e posteriormente no portal da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Os dados 

emergidos da análise qualitativa da busca realizada na Biblioteca Virtual de Saúde resultaram 

em 17 artigos científicos, com três eixos temáticos: Dentre os temas estão os que se referem 
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ao trabalhador hospitalar reflexivamente afetado pela problemática da exposição aos riscos; a 

necessidade da educação permanente referente à temática; e ao Gerenciamento de resíduos 

hospitalares. A abordagem acerca do risco que evidencie a gestão de riscos ocupacionais pelo 

enfermeiro na saúde do trabalhador no âmbito hospitalar, apontou-se como uma lacuna dentre 

as produções. 

Os critérios de inclusão dos estudos foram: apresentar-se no idioma inglês, português 

ou espanhol, recorte temporal dos últimos 5 anos, entre 2011 a 2015. O critério de exclusão 

foi não ter relação com a temática estudada.  

As figuras a seguir ilustram a busca nas bases de dados da BVS. 

 

 

 

Figura 2: Fluxograma de busca na BVS 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Figura 3: Fluxograma de busca na BVS 

Fonte: Arquivo pessoal 

Em relação à busca realizada no portal CAPES com recorte temporal entre os anos de 

2011 a 2015 utilizando-se dos mesmos descritores, os principais assuntos relacionavam-se à 

biossegurança dos trabalhadores de enfermagem e ao gerenciamento de Resíduos hospitalares. 

Ademais, corroborando com a busca anterior, evidenciou-se que as produções que abordam o 

gerenciamento de riscos na saúde do trabalhador pelo enfermeiro, ainda são escassas, e tratam 

o tema de maneira secundária, sem dar grande ênfase. Da mesma forma, a articulação entre a 

questão do risco, saúde do trabalhador e a atuação do enfermeiro neste âmbito, apontou-se 

como uma lacuna na busca ora realizada. Dessa forma, evidenciou-se uma fragilidade na 

produção de conhecimento acerca de uma percepção mais densa sobre a atuação do 

enfermeiro no gerenciamento de riscos para trabalhadores de enfermagem hospitalar, bem 

como, se incluiu a necessidade de averiguar se há uma concepção que envolva uma 

preocupação com o risco psicossocial, advindo das ações realizadas por estes sujeitos.  

Na busca realizada foram encontradas 10 produções, os principais assuntos abordados 

incluem: Biossegurança dos trabalhadores de enfermagem e Gerenciamento de Resíduos 

hospitalares, porém sem ênfase na atuação do enfermeiro enquanto gestor de riscos 

ocupacionais no âmbito hospitalar. As produções que abordam gerenciamento dos resíduos 

focam mais a atenção hospitalar, imbricando este gerenciamento como sendo a separação dos 

resíduos hospitalares, e ainda pouco contextualizando a temática com a saúde do trabalhador. 
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Nessa direção, diante de uma série de peculiaridades inerentes ao trabalho da 

enfermagem, buscar compreender como estes trabalhadores percebem e se correlacionam com 

os riscos presentes em seu dia-a-dia torna-se de suma importância, bem como para 

compreender situações que envolvem a saúde desses trabalhadores, dos sujeitos que com eles 

se inter-relacionam e algumas repercussões para o meio ambiente como um todo. Ademais, 

considera-se a importância de uma visão ampliada sobre a concepção de risco, que beneficie a 

saúde do trabalhador e também resulte em ações gerenciais por parte do enfermeiro no que 

tange a educação permanente para a prevenção de riscos e promoção da saúde dos 

trabalhadores de enfermagem. 

 

1.7 Contribuições do estudo 

 

A partir do exposto, acreditamos que esta pesquisa venha trazer contribuições para o 

ensino em saúde, à medida que pretende-se oferecer subsídios para a educação 

continuada/permanente, no sentido de aperfeiçoar estes profissionais, que necessitam de 

mudanças em seus conhecimentos constantemente, visto que na área da saúde, novos 

conhecimentos, descobertas e tecnologias estão sendo modificadas a todo tempo.  

A construção do estudo permitirá que novas pesquisas sejam realizadas, pois somente 

através de produções científicas e disseminação das mesmas é que o conhecimento das 

ciências em geral cresce e se desenvolve. Então, para a prática profissional de enfermagem 

que é a ponta do processo de cuidar em enfermagem, ou seja, onde se aplica todo 

conhecimento produzido na academia, será valoroso o conhecimento produzido, porque 

poderá gerar mudanças diretamente na relação de trabalho dos profissionais de enfermagem. 

O estudo trará contribuições para o Programa de Pós Graduação em Ciências do 

Cuidado em Saúde, mais especificamente para a linha de pesquisa do Cuidado no contexto 

sóciocultural, bem como para o Núcleo de Pesquisa em Saúde, Educação e Trabalho – 

NUPESET, e também para o Núcleo de Pesquisa em Cidadania e Gerencia em Enfermagem – 

NECIGEN, ambos da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, Universidade Federal 

Fluminense, dos quais fazemos parte enquanto pesquisadores. 

Pretende-se contribuir principalmente com os profissionais de enfermagem, pois 

espera-se que ao final da pesquisa e com a devolução dos dados ao cenário pesquisado, os 

referidos profissionais possam receber as orientações e gestão adequada quanto aos riscos no 

ambiente de trabalho em saúde. Desta maneira, pretende-se contribuir para a aplicação de um 

plano para minimização dos acidentes de trabalho, pois com o conhecimento das situações de 
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riscos e, mediante ao entendimento das mesmas, levará à obtenção de subsídios para o 

gerenciamento dos riscos ocupacionais pelos enfermeiros e técnicos de enfermagem das 

diversas enfermarias do Hospital Universitário Antônio Pedro - HUAP. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 A organização do trabalho e a exposição a riscos no cotidiano da enfermagem 

 

Castiel (2003) enfatiza que ainda se percebe uma abordagem fortemente direcionada 

para os riscos na perspectiva da doença, bem como, associados a modelos quantitativos de 

prevenção e controle. Esta abordagem, no entanto, está na contramão de um entendimento 

mais relacionado com a sociedade de risco, onde estes não estão ligados apenas à perspectiva 

da doença e nem podem ser, totalmente, previstos e quantificados. Diante disso, reforça-se a 

necessidade de formulações acerca de concepções de riscos que considere toda esta 

complexidade.  

No entanto, a questão se torna ainda mais delicada, tendo em vista que nessa sociedade 

de riscos que vivemos, o eu se torna frágil e fragmentado. E com isso, fragilizado e sem 

recursos para lidar com questões existenciais e morais, o sujeito não dedica muita atenção aos 

riscos globais. A maioria das pessoas os afasta de suas vidas e concentra suas atividades em 

“estratégias de sobrevivência” privatizadas, apagando os riscos maiores dos cenários” 

(GIDDENS, 2002, p.158).  

Porém, é preciso ter em mente o fato de que conforme Miranda e Porto (2012) é 

eticamente inadmissível que o modo capitalista de produção continue a explorar os 

trabalhadores e a sociedade, expondo-os a riscos e danos à saúde e resultando em mortes 

prematuras e injustas. Diante disso, as pessoas, incluindo os trabalhadores de enfermagem, 

necessitam ter uma participação mais efetiva e proativa para buscar proteger-se a si e a todos 

que compõem a sociedade de riscos e para isso é preciso buscar construtos teóricos que 

considerem essa necessidade.  

Nesse sentido, Porto (2012) ressalta que a qualidade do conhecimento científico 

deveria englobar questões fundamentais, como a defesa da vida frente às injustiças 

intoleráveis e aos riscos evitáveis moralmente inaceitáveis. Em relação à saúde do 

trabalhador, é necessário o reconhecimento dos diversos riscos, por meio da identificação 

realizada pelos próprios trabalhadores, com o intuito de promover a sua saúde, minimizando 

e/ou eliminando riscos (METTELO E VALENTE, 2012).  

Dejours, Abdoucheli e Jayet (2012), ao estudarem as dinâmicas e situações do 

trabalho, perceberam que estas poderiam conduzir os profissionais tanto ao prazer quanto ao 

sofrimento e a partir do caminho que o profissional percorria, os desdobramentos de suas 

“escolhas” poderiam surgir, conduzindo desta maneira a patologias mentais ou 

psicossomáticas. A organização geral do trabalho é que irá interferir diretamente na gênese e 
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nas transformações laborais, desde que estejam vinculadas ao sofrimento mental, mas isso só 

acontecerá se ocorrer da nova psicopatologia do trabalho se preocupar com dinâmica mais 

abrangente em relação ao mesmo. 

A dinâmica, organização e preceitos do trabalho fazem desenvolver o sofrimento, 

angústia e medos nos profissionais, pois as situações diárias vivenciadas por cada trabalhador 

interferem nas suas vidas, assim como nas atitudes a serem tomadas. Por isso, entende-se que 

quando não há uma organização adequada do trabalho que atenda as ambições das instituições 

empregadoras e dos profissionais que ali empregam suas forças como mão-de-obra, o trabalho 

se torna desgastante e desprazeroso (Dejours, Abdoucheli e Jayet, 2012). 

Neste sentido, é imprescindível que os fatores de risco no trabalho sejam 

compreendidos, tornando-se possível desenvolver alternativas de intervenção que levem a 

mudanças em direção à captação pelos trabalhadores da dimensão humana do trabalho. 

Assim, informação, formação adequada para o trabalho e obediência às normatizações, são 

estratégias fundamentais, que contribuem para a saúde ocupacional, possibilitando a 

realização de um trabalho de modo mais seguro e saudável (BELEZA ET AL, 2013). 

Sobre este aspecto, Dejours, Abdoucheli e Jayet (2012, p. 15), evidenciam que: 

Entre o homem e a organização prescrita para a realização do trabalho, existe, às 

vezes, um espaço de liberdade que autoriza uma negociação, invenções e ações de 

modulação do modo operatório, isto é, uma invenção do operador sobre a própria 

organização do trabalho, para adaptá-la às suas necessidades, e mesmo para torná-la 

mais congruente com seu desejo. Logo que esta negociação é conduzida a seu último 

limite, e que a relação homem-organização do trabalho fica bloqueada, começa o 

domínio do sofrimento – e da luta contra o sofrimento. 

 

Segundo os autores, o homem começa a ficar bloqueado por não vislumbrar 

oportunidades ou mudanças que gerem melhorias no seu trabalho, então ele é levado ao 

extremo de suas forças, relações, dentre outros, e chegando ao limite, começa o sofrimento a 

acontecer em sua vida, tornando a mesma uma adaptação do trabalho. Assim, o aparecimento 

de patologias em sua vida se torna mais evidente, tudo em virtude do stress desencadeado pela 

rigidez da relação empregado/empregador (DEJOURS, ABDOUCHELI E JAYET, 2012). 

O extremo que o profissional é levado pode ser chamado de carga psíquica e essa 

vivência não pode ser quantificada, por ser qualitativa. Com isso, o prazer, a satisfação, a 

frustração, a agressividade que os profissionais de enfermagem mostram, não pode ser 

quantificada, mas sim expressa por relatos que demostram a insatisfação das condições de 

trabalho em que vivem (DEJOURS, ABDOUCHELI e JAYET, 2012). 

Dejours, Abdoucheli e Jayet (2012) relatam que esta “inflexibilização” gera situações 

de risco que tanto dizem respeito à saúde dos empregados quanto à “saúde” da produção, que 



24 

 

ficaria prejudicada devido à falta de profissionais adequados e com saúde para a realização de 

suas respectivas tarefas. Em se tratando das instituições hospitalares, o atendimento ao 

paciente se mostraria deficitário, o que geraria uma qualidade inferior no atendimento ao 

mesmo.  

Porém, quando há flexibilização da relação profissional entre os funcionários da saúde 

e a organização hospitalar, se torna fácil e até mesmo necessário levantar as suas 

necessidades, expectativas, problematizar, discutir, oferecer suporte teórico para que o próprio 

sujeito perceba suas potencialidades e limitações, a partir de sua realidade, para que assim 

ocorra uma adequação ou não de sua prática e, consciente de seu compromisso com o 

paciente, com a instituição e com os demais profissionais, proponha-se a transformar suas 

atitudes, o que influenciará de imediato na melhora do atendimento ao paciente (SILVA e 

SEIFFERT, 2009).  

Dejours, Abdoucheli e Jayet (2012) afirmam que os sujeitos são submetidos às 

excitações provenientes do exterior (de origem psicossensorial) ou do interior (excitações 

instintivas ou pulsionais) e o indivíduo, neste caso o trabalhador, dispõe de muitas vias de 

descarga de sua energia. A excitação acumulada irá dar origem a uma vivência de tensão, esta 

que pode ser psíquica ou “nervosa”, retomando a expressão popular.  

Quando o indivíduo não consegue relaxar por esse meio, ele certamente deverá utilizar 

sua musculatura, através da fuga, crise de raiva motora, atuação agressiva, violência, 

oferecendo toda uma gama de “descargas psicomotoras” (ou comportamentais). Esclarecendo, 

o fato, é que quando a via mental e a via motora não permitem a liberação de tal energia ou 

excitação, a energia pulsional será descarregada pela via do sistema nervoso autônomo e pelo 

desordenamento das funções somáticas e esta é a via “visceral”, a que estará atuando no 

processo de somatização (DEJOURS, ABDOUCHELI e JAYET, 2012). 

Este processo de somatização dos “problemas” diários vivenciados gera nestes 

profissionais de saúde o adoecimento que, em muitas das vezes acarretará no afastamento do 

trabalho por não conseguirem associar o tratamento com o trabalho, desta forma, os 

profissionais se afastam das suas atividades laborais para tratarem de suas respectivas saúdes. 

Assim, a somatização além de gerar medos, angústias, dentre outras perturbações, também 

gera doenças que afetam diretamente os profissionais de enfermagem como os problemas de 

coluna, psicológicos, câncer, dentre outros.  

O medo, a angústia no trabalho, a frustração e a agressividade, podem aumentar as 

cargas cardiovasculares, musculares, digestivas, dentre outras, tudo em decorrência da 
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somatização das excitações interiores e exteriores que não foram descarregadas, gerando 

doenças nos profissionais de enfermagem (DEJOURS, ABDOUCHELI e JAYET, 2012). 

Desta maneira pode-se compreender o que Kurcgant et al (2012, pg. 95) afirmam com 

relação a saúde: 

... a saúde dos trabalhadores de enfermagem refere-se à exposição destes às cargas 

de trabalho como geradoras de processos destrutivos, que conduzem a processos 

desgastantes e, portanto, potencializadores dos processos saúde-doença, gerados no 

momento de trabalho. O que não significa negar que há processos potencializadores 

da saúde no momento de trabalho. (KURCGANT et al, 2012, p. 95) 

 

Isto significa que, quanto mais o profissional de enfermagem se submeter a processos 

geradores de carga psíquica e que comprometem o seu bem-estar, mais facilmente o indivíduo 

adoecerá e possibilitará o surgimento de novas doenças ocupacionais em seu meio de 

trabalho. Por isso, faz-se necessário que o profissional de enfermagem tenha uma via de 

descarga de sua energia, para que não possa reter suas aflições, que, mais adiante irão lhe 

trazer prejuízos à saúde física e mental. 

É compreensível que se o profissional não tiver uma via para descarregar seu estresse, 

suas emoções, frustrações, problemas, dentre outras situações que os afligem, estes se 

tornarão pessoas doentes e dependentes de cuidados. Todavia, a garantia de cuidado nem 

sempre é certa, mediante as pressões, sobrecarga de trabalho e necessidade de emprego que 

cada um vivencia. Esta é a rotina de muitos profissionais, não só da enfermagem, mas de 

diversas carreiras, uma vez que se veem encurralados pela sociedade capitalista. 

Entretanto, se o trabalho permite a diminuição da carga psíquica, ele é considerado 

equilibrante, porém ao se opor a essa diminuição, ele será considerado como fatigante. 

Quando a energia psíquica se acumula, ela torna-se fonte de tensão e desprazer no ambiente 

laboral, logo, a carga psíquica cresce, até aparecer a fadiga, a astenia, e a partir daí a 

patologia, este é o chamado trabalho fatigante. Por isso, quando o trabalho permite a descarga, 

diminuindo a carga psíquica do trabalhador, é considerado como um instrumento de equilíbrio 

para o trabalhador (DEJOURS, ABDOUCHELI e JAYET, 2012). 

Os autores citados referem ainda, que o excesso e o aumento da carga psíquica 

conduzem ao caminho da fadiga e sofrimento e, que, o trabalhador não pode ser levado a 

aguentar uma carga psíquica superior ao que sua estrutura de personalidade suportar. Em 

virtude disso, considera-se que deve haver uma interrupção do trabalho, porque se nenhuma 

modificação da organização do trabalho acontecer, a fadiga desencadeará a patologia 

(DEJOURS, ABDOUCHELI e JAYET, 2012). 
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Neste contexto, Merhy apud Kurcgant et al (2012, p. 02) faz uma reflexão quanto ao 

cotidiano do trabalho da enfermagem, que de acordo com os autores, lida rotineiramente com 

paradoxos ligados a vida e a morte, a dor e o prazer, podendo ocorrer nesse processo de 

assistência em saúde a perda de seu objeto de trabalho mais importante através da morte, que 

no caso é o paciente, o que marca uma especificidade importante nesta relação de trabalho.  

Então, sob esta ótica, percebe-se que é um trabalho que demanda uma relação humana 

muito intensa e, que na medida que o tempo passa, os desgastes físico e mental podem 

começar a aparecer. Em face disto, de acordo com os autores supracitados, faz-se necessário 

que o profissional de saúde libere, descarregue suas cargas psíquicas, para que possa trabalhar 

de maneira mais tranquila e calma na rotina de seus hospitais. 

Por isto, o trabalho deve permitir através de sua flexibilização a descarga psíquica, 

pois quando o profissional tem vias de escape de tudo que lhe aflige, o mesmo então 

descarrega e busca mecanismos para repor sua energia, possibilitando que o trabalho que 

outrora era fatigante possa ser prazeroso. Entretanto, para que isso ocorra, torna-se necessário 

o correto gerenciamento dos riscos inerentes ao trabalho, o que compete à organização da 

dinâmica do trabalho, que também é de responsabilidade do enfermeiro gestor.  

De acordo com Dejours, Abdoucheli e Jayet (2012) a carga psíquica do trabalho 

resulta da confrontação do desejo do trabalhador à injunção do empregador, contida na 

organização do trabalho. Em geral, a carga psíquica de trabalho aumenta quando a liberdade 

de organização do trabalho diminui. 

Com isso, os trabalhadores passam a ter atitudes de desencorajamento, de ironia, de 

desligamento, de decepção, desafeto pelo trabalho e, estas são moedas correntes dentro do 

serviço, da organização, gerando relações “falsas” entre os trabalhadores, tanto no sentido 

horizontal como no sentido vertical. Os conflitos interpessoais se tornam inevitáveis e a 

tensão atinge um limite que se torna difícil de tolerar e então, o sofrimento dos trabalhadores 

fica perceptível e que dificilmente se consegue camuflar (DEJOURS, ABDOUCHELI E 

JAYET, 2012). 

Neste contexto, Gomez e Costa (2013) afirmam que, quanto maior for a visibilidade 

social dos problemas enfrentados pela classe trabalhadora, maior será o impacto social e mais 

visível se tornará a qualidade de vida precária que os trabalhadores vêm sofrendo.  

A difícil relação dentre os profissionais de saúde, as péssimas condições de trabalho, 

as escalas de plantões apertados, além da falta de compreensão, consideração e articulação 

entre os enfermeiros e suas respectivas instituições de trabalho, torna estes profissionais 
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exaustos, cansados e inflexíveis consigo mesmos e com a instituição, pois não veem apoio e 

incentivos para o crescimento profissional e pessoal, mas são cobrados a todo tempo.  

Desta maneira, Dejours (2002) afirma que o trabalho repetitivo cria insatisfação, cujas 

consequências não se limitam a um simples desgosto particular. Ela abre portas de entrada 

para as doenças, além de um vasto caminho que se abre para as descompensações mentais ou 

doenças somáticas, em virtude de regras que foram, em grande parte, elucidadas.  Doenças 

estas, que começam a surgir mediante o intenso trabalho repetitivo que é praticado e, que, 

acaba sendo negligenciadas as boas práticas de segurança do trabalho para a proteção destes 

trabalhadores. 

 Em contradição, muitos trabalhadores relatam que uma consciência aguda do risco de 

acidentes por parte deles, mesmo que sem maiores envolvimentos emocionais, obrigaria o 

trabalhador a tomar tantas precauções individuais que ele se tornaria ineficaz do ponto de 

vista da produtividade. Desta forma, de maneira equivocada, muitos trabalhadores justificam 

a inutilização de EPI’s em seu meio de trabalho. (DEJOURS, 2002) 

Percebe-se que desta maneira a assistência com qualidade e segurança ficam sujeitas 

ao descaso e desrespeito às normas de segurança que deveriam ser praticadas pelos 

trabalhadores, gerando desta maneira riscos para as suas próprias vidas. Nesse sentido, faz-se 

necessário a enfatização contínua da utilização destes EPI’s, além de demonstrativos que os 

mesmos podem e salvam muitas vidas quando utilizados de maneira adequada durante o 

trabalho.  

Nesse enredo, ressalta-se a importância da utilização de instrumentos como os 

equipamentos de proteção individual e o chamado mapa de riscos, que refere-se a 

representação gráfica de um levantamento dos locais de trabalho apontando os riscos que são 

sentidos e observados pelos próprios trabalhadores de acordo com a sua sensibilidade. 

(FIOCRUZ, 2010).  

No entanto, é necessário destacar que para o mapa de riscos vir a contribuir, os 

trabalhadores precisam aprender a lê-lo e reconhecê-lo como um mecanismo de controle 

eficaz dos riscos, caso contrário ele torna-se totalmente improdutivo e ineficaz. (SILVA, 

LIMA E MARZIALE, 2012). Considerando que o risco faz parte do ambiente de trabalho do 

hospital, devem ser criados mecanismos que façam com que estes instrumentos passem a 

fazer parte do cotidiano de todos que atuam nesse ambiente de trabalho.  

Segundo Morais, Soares e Lamas (2010) em estudo realizado com a construção do 

Mapa de Riscos, perceberam que ele é uma ferramenta educativa muitíssimo importante e, 

que deverá ser utilizado como método de gerenciamento preventivo de riscos ocupacionais, 
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visando à redução dos agravos à saúde do trabalhador em enfermagem. Em uso desta 

ferramenta fundamental que é o mapa de risco, o gerenciamento de riscos acontecerá de 

maneira muito mais eficaz e segura dentro dos hospitais. No entanto, quanto aos riscos 

psíquicos, o mapa de riscos não consegue abranger, devido a sua peculiaridade subjetiva. 

No que tange aos demais riscos ocupacionais – físicos, biológicos, químicos e 

ergonômicos, o conhecimento quanto à prevenção e minimização dos mesmos, proporcionará 

o alívio da carga psíquica, fazendo com que estes profissionais se tornem mais calmos, 

flexíveis e compreensíveis, pois os trabalhadores saberão quais são os principais riscos 

ocupacionais e também saberão a melhor forma de se proteger contra os mesmos, à medida 

que tenham o conhecimento das medidas preventivas. Portanto, a criação de processos 

contínuos de aprendizagem coletivos, podem ser mecanismos fundamentais para consolidação 

da conscientização destes profissionais da saúde (SILVA, LIMA e MARZIALE, 2012). 

Dejours, Abdoucheli e Jayet (2012) em seus estudos, perceberam que o rebaixamento 

da tensão, a descarga da energia pulsional, geram e também se tornam a origem e fonte do 

prazer, isto é, do alívio da carga psíquica de trabalho. Mas, para que o prazer no trabalho 

apareça, se faz necessário que o mesmo deixe de ser fatigante e se transforme em equilibrante 

e isto só acontecerá se ocorrer uma flexibilização da organização do trabalho, de modo a 

deixar maior liberdade ao trabalhador para rearranjar seu modo operatório e para encontrar os 

gestos que são capazes de lhe fornecer prazer, isto é, o trabalhador encontrar uma forma de 

lidar com sua carga psíquica de trabalho. 

Para Valente e Silva (2012), o trabalho é a força que impulsiona o crescimento e o 

desenvolvimento econômico de um Estado, desta maneira, segundo as autoras, pode-se 

considerar o trabalhador como sendo uma peça fundamental neste processo. Os enfermeiros 

estão expostos a uma diversidade de cargas que são geradoras de processo de desgaste físico e 

mental. Estes fatores de riscos são capazes de gerar injúria a produção, a qualidade, a 

assistência prestada e também a saúde dos trabalhadores. Estes fatores são oriundos dos 

agentes, físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, psicossociais e de acidentes.  

Em virtude disso, muitos trabalhadores entram em sofrimento e passam a ter doenças 

resultantes do trabalho. Por isso, se faz necessário que o trabalhador tenha uma boa relação 

com os demais profissionais em seu posto de trabalho, assim como a instituição a qual está 

vinculado, para que ocorra um bom convívio e satisfação no local de trabalho. 

 

2.2 Histórico da Saúde do Trabalhador e da Enfermagem do Trabalho no Brasil 
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Segundo Fonseca e Passos (2010) a política pública existente em saúde do trabalhador 

enfoca as consequências que movimentos reivindicatórios dos trabalhadores europeus, 

principalmente ingleses, entre os séculos XVII e XX, proporcionaram ao trabalhador 

brasileiro no princípio do Brasil República até o final do período Vargas. De acordo com 

esses autores, no século XVIII, na Europa, ocorreram muitas lutas por melhores condições de 

trabalho. As lutas ocorriam por meio de rebeliões de camponeses franceses, que futuramente 

vieram a contribuir para a Revolução Industrial na Inglaterra e, posteriormente, através de 

revoltas de trabalhadores da era industrial, berço dos sindicatos de classes de trabalhadores 

em diversos países. As manifestações que ocorreram na Europa encorajaram e deram um 

suporte para mudanças no território brasileiro no período do início do Brasil República, que 

visavam melhorar a segurança e saúde no trabalho. 

Neste período ocorreram muitas mudanças que foram fundamentais para a saúde do 

trabalhador em geral, pois foi incluída a discussão deste assunto na Carta Magna de 1888, o 

que tornou o tema alvo de políticas públicas que estabeleçam normas para assegurar a 

segurança e a saúde ocupacional (FONSECA e PASSOS, 2010). 

Posteriormente, ocorreu a abolição da escravidão no Brasil, em 1888 e em seguida a 

Proclamação da República, em 1889, o que gerou uma nova visão a respeito da economia no 

país. Um dos motivos para a ocorrência desta visão econômica mudar no Brasil foi em virtude 

da enorme imigração europeia para o país, atrelada ao processo de industrialização brasileira, 

iniciada no princípio do século XX (FONSECA e PASSOS, 2010). 

Assim, de acordo com estes autores, a imigração e o processo de industrialização 

desordenado propiciaram um crescimento enorme da população brasileira. O forte aumento da 

industrialização gerou um crescimento da migração interna no país, pois as famílias passaram 

a se aglomerar perto dos locais de trabalho, e estes eram em torno das indústrias brasileiras, 

pois aí se concentravam as oportunidades de trabalho.  

Fonseca e Passos (2010) relatam que o índice de mortalidade da classe trabalhadora no 

Brasil cresceu enormemente, e isso ocorreu em virtude das péssimas condições de trabalho, 

insalubridade nos ambientes laborais, que rapidamente tornaram-se fontes de disseminação de 

doenças infectocontagiosas. Como consequência, poderia ocorrer uma redução do número de 

trabalhadores no território brasileiro o que poderia comprometer o crescimento da economia 

do país. 

Mediante ao exposto, começaram a surgir no território nacional ações diretamente 

ligadas à saúde do trabalhador, por receio das consequências negativas que o adoecimento da 

classe trabalhadora traria para a economia do Brasil República. Então, em virtude da situação 
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desesperadora que começa a emergir, surge, em 1919, a Lei nº 3724, que regulamenta as 

obrigações de todo empregador quando ocorrer o acidente de trabalho com seu funcionário, e 

assegura a responsabilidade do empregador pela integridade física do empregado, além de 

estabelecer diferenças entre morte, incapacidade permanente e incapacidade temporária 

parcial e total, e exige a intervenção policial para cada processo envolvendo acidente de 

trabalho (FONSECA e PASSOS, 2010).  

Com as intensas reivindicações em relação ao trabalho e suas condições, no Brasil, 

começa a se desenvolver a enfermagem através de intervenções realizadas por Parsons e que 

tinham como objetivo transformar a enfermagem brasileira, a partir daí surge a Missão 

Parsons. Para Paim, Carvalho e Sauthier (2003) o “Diagnóstico da Situação de Saúde” 

realizado por Ethel Parsons (Chefe da Missão Técnica de Cooperação para o 

Desenvolvimento da Enfermagem no Brasil – 1921/1931) aos ajustes do Sistema Nightingale 

à realidade brasileira, ocorreu indícios que demonstravam a inerência de conteúdos de saber e 

conhecimento, o que poderia ser constatado pelos seguintes demarcadores: a subscrição ao 

paradigma Nightingale de ensino e de prática de Enfermagem; a preocupação com a 

regulamentação do trabalho das enfermeiras; as intenções associativas de política e 

organização da classe profissional; as diretrizes da filosofia feminista; os princípios científicos 

da Higiene e da Saúde Pública.  

Parsons também reforçou esses demarcadores, em seu relatório “A Enfermagem 

Moderna no Brasil”, pois ele deixou uma intencionalidade ética e a marca da consciência 

profissional compatível com aspectos epistemológicos quanto ao valor e aos limites dos 

cuidados com os pacientes e que seriam prestados pelas enfermeiras.   Pode-se dizer, sem 

nenhuma ideia de radicalização, que o Modelo Parsons – de Ensino e de Prática – adequado à 

formação de Enfermeiras, desde o início da implantação da Enfermagem Moderna em nosso 

país, é, em si mesmo, constituído de elementos significativos do saber/conhecimento 

profissional (PAIM, CARVALHO E SAUTHIER, 2003). 

Levando em consideração os demarcadores na intenção e concretude do 

saber/conhecimento profissional na Enfermagem constituem, por outro lado, momentos que 

seriam decisivos da Enfermagem Brasileira em sua trajetória histórico-evolutiva. Isto 

demandou um certo tempo para que pudessem ser realizados diversos esforços em prol da 

idéia de Desenvolvimento da Enfermagem no Brasil, que era o propósito da Missão Parsons. 

Neste momento ocorreram algumas providências a serem tomadas e estas foram a 

implementação da Superintendência de Enfermagem no mesmo nível das Inspetorias que 

abrigavam os Distritos Sanitários e de criar a Escola de Enfermeiras, a clarificação dos 
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objetivos dos cuidados de Enfermagem e da educação sanitária que mereceu larga atenção e 

esforços para delimitar as fronteiras da posição da “enfermeira de saúde pública”. Nesta época 

que ocorreu a conquista da primeira Lei de regulamentação do exercício da enfermagem no 

Brasil, pelo Decreto Nº 20.109/31 (PAIM, CARVALHO E SAUTHIER, 2003). 

Com o decorrer do tempo foram surgindo novos desafios que, além das 

transformações na enfermagem, surgiram novas ‘regras’ e legislações na sociedade brasileira. 

Em 1939 foi criada a Justiça do Trabalho, e em 1943 entrou em vigor o Decreto-Lei de nº 

5452 que dispunha sobre a Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT. O Decreto-Lei dispõe 

sobre a regulamentação do trabalho de maneira a garantir os direitos, porém também os 

deveres do empregado e do empregador, visando uma melhor relação no processo de trabalho 

(FONSECA e PASSOS, 2010). 

Segundo Araújo (2015), na idade moderna a relação de saúde-doença se baseava no 

processo de trabalho que se desenvolvia na época, ou seja, a extração mineral, principal 

atividade de trabalho no período colonial. A extração mineral envolvia diversos metais 

pesados que atingiam diretamente a saúde destes trabalhadores. Após a Revolução Industrial 

passaram a ocorrer outros tipos de acidentes e riscos para a vida dos trabalhadores, e estes 

eram acidentes graves, como mutilações, podendo ser fatais. Dentre estes trabalhadores 

encontravam-se mulheres e crianças. Afirma ainda que, somente através de movimentos e 

requisições sociais é que os legisladores poderiam agir e introduzir na sociedade medidas para 

legalizar as condições de trabalho vivenciadas naquela época. E desta forma foi realizado. 

Segundo Marques (2015), a enfermagem do trabalho surgiu quando as primeiras leis 

de acidentes de trabalho foram elaboradas na Alemanha em 1884, que posteriormente 

chegaram ao Brasil por meio do decreto legislativo de nº 3724 de 15 de janeiro de 1919. 

Ainda de acordo com o autor, a enfermagem do trabalho, que tem sua origem da Saúde 

Pública no início do século passado, foi incluída na equipe de saúde ocupacional por meio da 

Portaria nº 3.460 do Ministério do Trabalho, em 1975. Neste período foi criado no Rio 

Grande do Sul o primeiro sindicato de enfermagem.  

Para Marques (2015, p. 15),  

A enfermagem do trabalho é um ramo da enfermagem de saúde pública e, como tal 

utiliza os mesmos métodos e técnicas empregadas na saúde pública visando à 

promoção da saúde do trabalhador; proteção contra os riscos decorrentes de suas 

atividades laborais; proteção contra agentes químicos, físicos e biológicos e 

psicossociais; manutenção de sua saúde no mais alto grau de bem-estar físico e 

mental e recuperações de lesões, doenças ocupacionais ou não ocupacionais e sua 

reabilitação para o trabalho.  
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As mudanças legais que começaram a ocorrer no século passado, muito em virtude do 

capitalismo, possibilitaram a construção de novas lógicas de trabalho dentro da enfermagem, 

fazendo com que o trabalho ficasse mais fragmentado e específico para estes profissionais, 

surgindo desta maneira especializações em diversas áreas da enfermagem. Mas isto, em 

grande parte aconteceu em meio ao capitalismo que passou a ser vivenciado em nossa 

sociedade no século passado. 

O capitalismo como meio de produção do trabalho que passou a vigorar após a 

escravidão no Brasil, deu origem a uma série de problemas que poderiam e devem ser 

eviatados, mas que na sua grande maioria não são. A grande desordem política e 

administrativa que o capitalismo implementa na sociedade em que vivemos, faz das pessoas 

prisioneiras de um sistema financeiro na qual não há a possibilidade de sair, porque não 

“sobreviveriam”.  

O não reconhecimento histórico e social da profissão de enfermagem gera condições 

salariais e profissionais que torna a profissão uma corrida incessante contra o tempo, pois são 

profissionais enfermeiros correndo de um lado para o outro para trabalhar em diversos 

empregos para conseguirem fazer de suas vidas algo agradável de se viver e com qualidade, 

mas que na verdade estão perdendo qualidade de vida a cada dia que passa, pois o desgaste 

físico e mental que passam em seus plantões os tornam pessoas cansadas e consequentemente 

mais vulneráveis aos riscos ocupacionais da profissão.  

Com isto, muitas mudanças começaram a acontecer no cenário político, que fizeram 

com que legislações e melhores condições de trabalho viessem a acontecer e melhorar as 

condições de trabalho dos enfermeiros. Assim, as requisições político-administrativas outrora 

abarcadas no passado possibilitaram melhorias das condições de trabalho, em especial 

direcionadas à organização do trabalho, à oferta de material com dispositivo de segurança, à 

implantação de programas educativos, assim como à sensibilização à mudança de 

comportamento tanto dos trabalhadores como dos gestores de enfermagem, fazendo desta 

maneira com que os riscos e acidentes ocupacionais diminuíssem. Então, pode-se perceber 

que toda reivindicação no passado com relação a saúde do trabalhador vem dando frutos ao 

longo do tempo, ainda que de forma lenta.  

 
2.3 Normas Regulamentadoras e o Processo de Trabalho em Saúde 

 

As Normas Regulamentadoras (NR) são um conjunto de requisitos e procedimentos 

relativos à segurança e medicina do trabalho, de observância obrigatória às empresas 
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privadas, públicas e órgãos do governo que possuam empregados regidos pela Consolidação 

das Leis do Trabalho (CLT). As NRs iniciaram seu surgimento através da lei nº 6.514 de 22 

de dezembro de 1977, que estabeleceu a redação dos art. 154 a 201 da Consolidação das Leis 

do Trabalho, relativas à segurança e medicina do trabalho. Conforme, o art. 200 da CLT cabe 

ao Ministério do Trabalho estabelecer as disposições complementares às normas relativas à 

segurança e medicina do trabalho. Assim, em 08 de junho de 1978, o Ministério do Trabalho 

aprovou a Portaria nº 3.214, que regulamentou as normas regulamentadoras pertinentes a 

Segurança e Medicina do Trabalho. (INBEP, 2015) 

A NR nº 5, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego - MTE (2015), regulamenta 

que toda empresa deve possuir uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA. A 

CIPA tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do processo de 

trabalho, para tornar viável permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a 

promoção da saúde dos profissionais admitidos em cada empresa, privada ou pública. (MTE, 

2015) 

O MTE (2015) recomenda que devem ser constituídas CIPAs e mantidas em pleno 

funcionamento nas empresas privadas, públicas, sociedades de economia mista, órgãos da 

administração direta e indireta, órgãos beneficentes, dentre outras instituições que admitam 

trabalhadores como empregados. A CIPA possuirá atribuições que serão de grande valia para 

o processo de controle de riscos ocupacionais nas instituições empregatícias. Dentre essas 

atribuições estão: identificar os riscos do processo de trabalho e elaborar o mapa de riscos; 

elaborar um plano de trabalho que venha possibilitar a ação preventiva da solução do 

problema de segurança e saúde no trabalho; divulgar aos trabalhadores informações relativas 

a segurança e saúde no trabalho; dentre outras atribuições pertinentes à CIPA. 

De acordo com o MTE (2015), a Norma Regulamentadora de nº 6 discorre sobre a 

importância do uso do Equipamento de Proteção Individual – EPI, para proteção e prevenção 

de acidentes nos trabalhadores em seus postos de trabalho. Segundo a NR de nº 6, EPI são 

todos os dispositivos ou produtos de uso individual utilizado pelo trabalhador e que é 

destinado a sua proteção para o exercício de suas funções. Estes equipamentos são instituídos 

para proteção de riscos susceptíveis de ameaçar a segurança e saúde no trabalho. 

Ainda de acordo com o MTE (2015), a NR de nº 6 diz que toda empresa é obrigada a 

fornecer aos empregados, gratuitamente, o EPI adequado ao risco que o profissional estará 

sob influência. O EPI deverá estar em perfeito estado de conservação e de uso. Neste 

contexto, o trabalhador também tem suas responsabilidades quanto ao uso do EPI, e essas 

responsabilidades são: utilizar o EPI para a finalidade a que é destinado; ser responsável pela 



34 

 

guarda e conservação; e comunicar ao empregador qualquer alteração que torne impróprio o 

uso do seu EPI. 

Mediante as observações destacadas pela NR 6 (MTE, 2015), ressalta-se que todo 

profissional no exercício de sua profissão deverá usar o EPI que lhe for cabível, e o uso 

inadvertidamente ou não uso, caberá ao próprio a responsabilização por qualquer evento 

adverso decorrente do processo de trabalho. Sabe-se que muitos profissionais preferem a não 

utilização de determinados EPI’s, como exemplo as luvas de procedimento para a realização 

de uma punção venosa, tornando assim o profissional de saúde mais susceptível a 

determinados riscos ocupacionais, que neste caso seria um risco biológico.  

De acordo com o MTE (2015), a Norma Regulamentadora de nº 15 define as 

atividades ditas como perigosas para o exercício profissional, também conhecida como 

atividades insalubres, e que colocam os profissionais de enfermagem em riscos na prática do 

seu exercício profissional, e dentre essas atividades destacam-se as seguintes: radiações 

ionizantes; agentes químicos; agentes biológicos; dentre outras. 

O exercício profissional insalubre garante ao profissional um adicional no seu salário, 

e esta porcentagem varia de acordo com o grau de exposição que o trabalhador esta sendo 

submetido. Se for grau máximo de exposição o trabalhador tem direito de um adicional de 

40% no salário; para a insalubridade de grau médio o adicional seria de 20%; e para 

insalubridade de grau mínimo o adicional é de 10% do salário.  

Dentre os profissionais de saúde, assim como os demais profissionais, o enfermeiro 

esta iminentemente exposto aos riscos biológicos, e como a atividade laboral destes 

profissionais ocorre em unidades de saúde, então é considerada como insalubre a função que o 

enfermeiro exerce, e estas são classificadas como de grau médio, podendo assim receber um 

adicional de 20 % sobre o salário mínimo da região, de acordo com a NR de nº 15. (MTE, 

2015). 

São consideradas atividades ou operações insalubres as que se desenvolvem acima do 

limite de segurança pré-estipulado. Este limite de segurança é chamado de “Limite de 

Tolerância”, o qual é avaliado pela concentração ou intensidade máxima ou mínima, 

relacionada com a natureza e o tempo de exposição do agente, que não causará dano à saúde 

do trabalhador. 

Segundo o MTE (2015), a Norma Regulamentadora de n º 17 orienta com relação a 

ergonomia no trabalho. A NR 17 visa estabelecer parâmetros que permitam à adaptação das 

condições de trabalho as características psicofisiológicas dos trabalhadores, para proporcionar 

o máximo de conforto, segurança e desempenho do profissional. As condições de trabalho 
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incluem aspectos relacionados ao levantamento, transporte e descarga de materiais, ao 

mobiliário, aos equipamentos e condições ambientais do posto de trabalho, a própria 

organização do trabalho, além da manipulação e transporte de pacientes entre macas e 

cadeiras dentro das enfermarias, visto que muitos hospitais não possuem maqueiros, 

transferindo a tarefa de transporte de pacientes para os profissionais de enfermagem. 

Desta forma, o trabalho que já era desgastante e cansativo, torna-se muito mais árduo 

e, traz consigo, possibilidades de adoecimento muito mais fácil e evidente que antes, pois 

estes trabalhadores se veem sobrecarregados e desvalorizados. Com isto, a ergonomia, que é 

citada nesta norma regulamentadora para evitar o desgaste físico e mental não acontece e, 

logo, a sobrecarga de trabalho aparece como principal fonte estressor na vida destes 

enfermeiros.  

Observamos que as condições de trabalho são regulamentadas pelo MTE e devem ser 

cumpridas e, o não cumprimento das mesmas, pode gerar problemas na saúde dos 

profissionais de saúde. O MTE através da Norma Regulamentadora n º 32 afirma que a 

finalidade desta, que é estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de 

proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores em serviços de saúde, assim como aqueles 

que exerçam atividades de promoção e assistência à saúde em geral.  

De acordo com a NR 32, qualquer edificação destinada a atenção e prestação de 

assistência em saúde da população e todas as ações de promoção, recuperação, assistência, 

pesquisa e ensino em saúde em qualquer nível de complexidade apresentam riscos à saúde do 

trabalhador. São classificados os tipos de riscos: riscos químicos, riscos biológicos, radiações 

ionizantes, resíduos, dentre outros. O conhecimento dos mesmos se faz necessário para o 

entendimento dos profissionais de saúde sobre a possibilidade destes serem prejudiciais a 

saúde, podendo causar doenças ocupacionais.  

Segundo a NR 32, os locais de trabalho devem ser organizados para minimizar e evitar 

esforços físicos adicionais que possam ser evitados. Desta forma os prestadores de serviços de 

saúde devem atender as condições de conforto que estão relacionadas aos níveis de ruídos e 

também as condições de iluminação que estão previstas na NB 95 da ABNT e NB 57 da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), respectivamente.  

De acordo com a NR 32, os serviços de saúde devem atender as condições de conforto 

térmico previstas na RDC 50/02 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que 

orienta quanto à climatização nos serviços de saúde, que deverá ser elaborado e implementado 

o projeto de ar condicionado e ventilação mecânica nos setores hospitalares para o conforto e 

acomodação dos profissionais de saúde e clientes que utilizam os serviços prestados pela 
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unidade de saúde. Essa condição deverá ser cumprida pelos serviços de saúde, pois a 

inobservância desta norma fará com que muitos serviços de saúde tornem-se insalubres para a 

prática da assistência em saúde.  

A NR 32 também orienta quanto à limpeza, higienização e conservação adequada dos 

ambientes de trabalho, para que os profissionais possam trabalhar de forma satisfatória e 

segura, pois ambientes de trabalho impróprios podem trazer mais riscos para a saúde do 

trabalhador.   

Pela NR 32, os procedimentos de movimentação e transporte de pacientes deve ser 

realizado utilizando-se de dispositivos e mecanismos que minimizem os esforços físicos 

realizados pelos trabalhadores. Orienta quanto a um Plano de Prevenção de Riscos de 

Acidentes com Materiais Pérfurocortantes, que são utilizados na assistência à saúde e que têm 

ponta ou gume, ou que possam perfurar ou cortar e que tem a probabilidade de exposição a 

agentes biológicos, visando a proteção, segurança e saúde dos trabalhadores dos serviços de 

saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em 

geral. 

Conforme a NR 32 a empresa deverá possuir uma Comissão gestora multidisciplinar 

para a aplicação do Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais 

Pérfurocortantes, e terá como objetivos reduzir os riscos de acidentes com estes materiais, 

com probabilidade de exposição a agentes biológicos, por meio da elaboração, implementação 

e atualização do plano de prevenção relatado acima. 

Mediante ao conhecimento das situações mais comumente mencionadas e ocorridas no 

decorrer do processo de trabalho, estão os acidentes com materiais pérfurocortantes; e a NR 

32 discorre que para o gerenciamento dos riscos e acidentes de trabalho se faz necessário que 

a Comissão Gestora estabeleça as prioridades, considerando obrigatoriamente os seguintes 

aspectos: 

 Situações de risco e acidentes com materiais pérfurocortantes que possuem maior 

probabilidade de transmissão de agentes biológicos veiculados pelo sangue; 

 Frequência de ocorrência de acidentes em procedimentos com utilização de um 

material pérfurocortante específico; 

 Procedimentos de limpeza, descontaminação ou descarte que contribuem para uma 

elevada ocorrência de acidentes; e 

 Número de trabalhadores expostos às situações de risco de acidentes com materiais 

pérfurocortantes. 
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Mediante a exposição aos riscos, Kurcgant et al (2012), relatam que o processo de 

trabalho relacionado a gerência de saúde que é apreendido das perspectivas das práticas de 

saúde que estão social e culturalmente estruturadas na área de saúde da nossa sociedade, tem 

um papel fundamental na construção de um modo de fazer saúde que está diretamente 

dirigido para a necessidade de saúde dos próprios profissionais que exercem estas atividades. 

Fundamentado no papel do gerente de enfermagem, procura-se vincular integração e 

articulação, para que quatro dimensões do processo gerencial possam ser implementadas e 

tenham de fato efeito no processo de trabalho. As dimensões mencionadas acima são: técnica, 

política, comunicativa e de desenvolvimento da cidadania.  

Dentre estas dimensões, Kurcgant et al (2012) orientam que a dimensão técnica refere-

se aos aspectos mais gerais, abrangentes e instrumentais do próprio processo de trabalho que o 

gerente de enfermagem dentro de suas atribuições realiza e, dentro destas atribuições estão o 

planejamento, coordenação, supervisão, controle e avaliação, tanto no que diz respeito aos 

recursos humanos como aos recursos materiais e físicos (equipamentos e instalações). 

Considera-se a dimensão técnica como indispensável no processo gerencial, pois são atos, 

atitudes e conhecimento em geral de toda estrutura e processo de trabalho que é desenvolvido 

no âmbito hospitalar, o que torna a dimensão técnica fundamental para o processo de gerência 

em enfermagem. 

Para isto, a Lei 7498/86 descreve que a enfermagem é exercida privativamente pelo 

Enfermeiro e cabe a este profissional realizar o planejamento e a programação de enfermagem 

das instituições e serviços de saúde. A programação de enfermagem inclui a prescrição da 

assistência de enfermagem. Mediante a este dispositivo legal, o profissional de enfermagem 

deve ter as condições mínimas exigidas por lei para exercer a sua função com coerência, 

consistência e qualidade ao atender seus pacientes. Caso isto não ocorra, o planejamento e 

programação de enfermagem não serão adequados aos pacientes, podendo gerar assim 

caminhos ruins para o paciente e para a própria enfermagem. 

Então, percebe-se que o processo de trabalho em saúde traz muitas consequências para 

os profissionais de enfermagem, em virtude, muitas das vezes, das péssimas condições de 

trabalho, quantitativo insuficiente de profissionais, dentre outras causas que são possíveis 

geradores de problemas de saúde para a classe de enfermagem. Em decorrência disso, o 

planejamento e gerenciamento do processo de trabalho em saúde devem ser realizados 

mediante o conhecimento das práticas, técnicas, do social e cultural que a classe de 

enfermagem tem como preceitos, para que de fato o gerenciamento seja voltado para o dia a 
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dia da profissão e com isso venha ter o resultado esperado, que é a redução de acidentes e 

doenças ocupacionais. 

 

2.4  Riscos Ocupacionais e Gerência de Riscos 

 

Kurcgant et al, (2012), relatam que o Planejamento Estratégico Situacional (PES) é um 

método que trabalha processando os problemas atuais, os problemas potenciais (ameaças e 

oportunidades) e os macroproblemas. Desta forma, pode-se entender que processar problemas 

é explicar como eles nascem, crescem e se desenvolvem, a partir daí fazer planos para atacar a 

causa dos mesmos, analisar a viabilidade política dos planos, para que possa colocar em 

prática e viabilizar a solução destes problemas. 

Ainda de acordo com Kurcgant et al, (2012), a gerência se estrutura e sustenta como 

ferramenta fundamental para o processo de cuidar, e desta forma, pode ser apreendida como 

um processo de trabalho pertinente ao gerente de enfermagem, pois o gestor de enfermagem 

ao gerenciar os serviços de saúde de forma segura e eficiente no seu trabalho, estará cuidando 

direta e indiretamente dos seus subordinados e também dos seus pacientes, respectivamente. 

Como pode ser visto no esquema a seguir:  

 

Figura 4: Processo de Trabalho Gerencial em Enfermagem 

Fonte: Kurcgant et al, 2012 

 

Segundo o Ministério do trabalho, foi decretado em 2011, a Política Nacional de 

Segurança e Saúde no Trabalho (PNSST), que mostra o objetivo de promover a melhoria da 

saúde, qualidade de vida e prevenção de acidentes a este trabalhador, acidentes estes que na 

maioria das vezes estão relacionados ao trabalho e que ocorrem no curso dele. Assim se faz 

necessário a eliminação dos riscos no ambiente de trabalho (BRASIL/MTE, 2011). 
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Ao falar sobre o gerenciamento dos riscos a esses trabalhadores, é preciso saber que 

toda fonte de informações prévias concernentes a determinados riscos ocupacionais estejam 

registradas em prontuários, documentos que relatem acidentes de trabalho para a consulta 

direta do enfermeiro, como também outras formas de registros que também são muito 

importantes para a enfermagem. A partir daí o enfermeiro irá analisar os registros para ter 

orientação aos profissionais “pacientes”, quanto aos riscos ocupacionais que estão sendo 

prevalentes no meio de trabalho dos mesmos. Assim, o enfermeiro irá trabalhar gerenciando 

os riscos ocupacionais ao longo dos seus dias de trabalho. 

O registro de enfermagem mencionado acima é fundamental para o desempenho de 

atividades preventivas e curativas. O Conselho Federal de Enfermagem (COFEN 2013) 

afirma na Resolução nº 311 de 2007 que o registro de enfermagem é uma atividade 

fundamental para a prática e desempenho das atividades de enfermagem, visto que é uma 

atividade privativa do enfermeiro. O registro de enfermagem possibilita, dentre outros 

aspectos, o conhecimento das principais doenças e riscos referentes a saúde do trabalhador, 

possibilitando planos terapêuticos que podem ser traçados e implementados para a melhoria 

da saúde destes profissionais de enfermagem. 

Assim, de acordo com a lei 7498/86, determinadas atividades da enfermagem são 

exercidas privativamente pelo Enfermeiro, titular do diploma enfermeiro conferido por 

instituição legalmente habilitada para isso, sendo o planejamento e a programação das 

instituições e serviços de saúde uma destas atividades. E, vinculado a este planejamento e 

programação está o registro de enfermagem que é uma atividade fundamental para atividades 

futuras de prevenção de riscos ocupacionais. Então, mediante as atividades de enfermagem, 

estes profissionais vem se especializando para melhorar o seu atendimento aos pacientes.   

De acordo com o COFEN 2013, a Resolução de nº 389 de 2011 delimita em seu anexo 

do artigo 5º as especialidades de enfermagem, e dentre estas especialidades encontra-se a 

enfermagem em saúde do trabalhador. Esta especialidade é fundamental na área de 

enfermagem, pois possibilita o enfermeiro se especializar em uma área voltada para cuidar da 

saúde dos profissionais que estão sob seu gerenciamento. Com o título de especialização em 

enfermeiro do trabalho, o mesmo poderá trabalhar em diversas áreas do campo da 

enfermagem, tendo assim a possibilidade de atuar de forma pontual e segura, auxiliado pelos 

registros de enfermagem que possibilitarão o conhecimento da saúde dos trabalhadores sob 

sua gestão.  

Para o registro destas informações, os profissionais a serem admitidos nas instituições 

empregadoras, deverão realizar alguns exames admissionais para que seja de conhecimento 
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do empregador se o seu funcionário tem ou não alguma doença pré-existente a posse no seu 

novo emprego. Para isso faz-se necessário a realização dos exames a seguir: 

 

Figura 5: Relação dos exames admissionais para a posse 

Fonte: ANVISA, 2015 

 

Através dos exames admissionais citados, o empregador conhecerá a real situação de 

saúde dos seus funcionários e terá a possibilidade de intervir em casos que haja a necessidade, 

sendo a injúria à saúde proveniente do seu trabalho ou não. A partir do conhecimento prévio 

do enfermeiro do trabalho, se faz necessário levantar os riscos e acidentes de trabalho para 

ampliar a visão da problemática por parte do enfermeiro e a partir daí traçar metas e objetivos 

para a garantia da qualidade de vida no trabalho. 

Mediante a isso, Nishide e Benatti (2004) levantaram em seu estudo que 46% ou 31 

trabalhadores do seu “n” total, relataram que o esforço físico com lesão corporal são um dos 

principais riscos ocupacionais que acometem estes profissionais. Segundo os trabalhadores, 
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estas doenças ocorrem devido aos imensos esforços com relação a manuseio de pacientes, 

retirada e colocada de monitores, organização de setores e leito dos pacientes, armazenamento 

de materiais no posto de enfermagem, dentre outras atividades que são potenciais riscos para 

saúde dos enfermeiros e que se não forem tomadas as providências adequadas para prevenção 

destes riscos, futuramente poderão causar doenças ocupacionais nos profissionais de 

enfermagem. 

Segundo Valim et al (2014), existe a ocorrência de acidentes com material biológico 

nos grupos investigados em seu estudo, o que incita para que medidas de prevenção e controle 

das exposições sejam formuladas e implementadas, pois mais de 50% dos enfermeiros 

entrevistados relataram já ter sofrido algum tipo de acidente com material biológico 

potencialmente contaminado ao longo de suas vidas profissionais. 

Almeida (2003) afirma que o acidente de trabalho se apresenta como um problema 

global devido ao alto índice de ocorrência. A morte e o afastamento dos trabalhadores de suas 

respectivas funções geram reflexos econômicos e políticos para toda sociedade, pois os 

trabalhadores serão menos produtivos, o que vai gerar menos receitas, porém mais despesas 

para os cofres públicos e empresas. 

No tocante ao não registro dos acidentes, Chiodi, Marziale e Robazzi (2007) inferem 

em seu estudo que podem ocorrer subnotificações de acidentes de trabalho. De acordo com as 

autoras, ainda não há como afirmar as causas que levam aos trabalhadores não notificarem os 

seus acidentes, entretanto, supõe-se que muitas informações são esquecidas e não são 

notificadas devido ao ritmo e condicionantes de trabalho dos profissionais, como por 

exemplo, os difíceis horários dos turnos, plantões, dentre outros. 

Para Nishide, Benatti e Alexandre (2004), o alto índice de subnotificações dos 

acidentes de trabalho tem como motivo a consideração da ausência de risco, por se tratar, por 

exemplo, de agulha estéril e contato com sangue e fluído corpóreo em pele íntegra. Devido a 

existência deste alto índice de acidentes de trabalho, deverá haver um esforço maior para 

obter recursos necessários para mudanças no ambiente de trabalho. Além disto, também há 

necessidade da implementação de programas de prevenção e conscientização de práticas 

seguras e o fornecimento de dispositivos de segurança para os profissionais, que farão da 

enfermagem uma prática segura.  

Desta forma, o mapeamento de acidentes de trabalho dos principais riscos 

ocupacionais se torna difícil, uma vez que não se sabe o número de trabalhadores afetados e 

nem o quantitativo certo de acidentes que estão ocorrendo com estes trabalhadores, além de 
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não se saber os principais riscos e acidentes que mais ocorrem com os profissionais (CHIODI, 

MARZIALE e ROBAZZI, 2007). 

Segundo Nishide, Benatti e Alexandre (2004), para prevenir os acidentes de trabalho 

os esforços devem ser direcionados inicialmente à eliminação dos perigos e dos riscos, e desta 

forma não permitir a interação entre o profissional de saúde e os potenciais riscos e perigos. 

Para que isso ocorra, são necessárias orientações e fornecimento de EPI’s para a utilização no 

trabalho. Aliando estas medidas, será possível ter melhores resultados na prevenção de 

acidentes de trabalho e de doenças ocupacionais. 

Para Villarinho e Padilha (2014), deve-se ter calma e atenção como atitudes básicas e 

primordiais para a prática laboral, pois, desta forma, poderá se prevenir os acidentes de 

trabalho, e para isso, deverá ratificar cada vez mais a ideia de que o trabalhador é o elemento 

fundamental para a prevenção de ocorrências de acidentes de trabalho.  

Conforme Villarinho e Padilha (2014), os trabalhadores entrevistados em seu estudo 

utilizaram estratégias de biossegurança, e estas foram fundamentais para evitar e minimizar os 

riscos de acidentes de trabalho envolvendo materiais biológicos. Além destas estratégias, 

ressalta-se a importância da busca do conhecimento pelos profissionais de saúde e a divisão 

desse conhecimento com os demais membros da equipe multiprofissional, a adoção do uso de 

EPI’s, o manuseio adequado dos materiais pérfurocortantes, que foram desenvolvidos com 

estratégias de biossegurança eficientes para o controle dos riscos ocupacionais. 

No entanto, segundo Gomes et al (2008), com todo esforço e orientação com relação a 

precaução padrão para o uso de EPI’s no ambiente de trabalho, ainda assim ocorrem acidentes 

com material pérfurocortante, como o reencape de agulhas, apesar da ampla divulgação do 

risco potencial que existe neste processo. Mediante a isso, observa-se que práticas de 

segurança no trabalho não veem sendo adequadamente adotadas pelos profissionais de 

enfermagem, o que os torna mais susceptíveis a riscos de acidentes e agravos a sua saúde.  

A revisão do processo de trabalho por parte das instituições de saúde é de fundamental 

importância para o processo de educação e trabalho dos profissionais de saúde para a 

utilização de EPI’s e adoção de práticas seguras no serviço. Seria altamente eficiente e 

relevante a implementação de um programa de educação permanente para a estimulação da 

aquisição de conhecimento para a prática do serviço seguro e correto. Tal ação ajudaria os 

profissionais de enfermagem a serem mais críticos com relação ao processo de trabalho, em 

virtude do conhecimento adquirido, para melhorar o seu desempenho e segurança no trabalho, 

além da responsabilidade social que envolve o ato de cuidar da enfermagem (GOMES et al, 

2008). 
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Para isso, se faz necessário o gerenciamento em enfermagem, que de acordo com 

Kurcgant et al (2012), pressupõe a tomada de decisões e, para que isso ocorra deve existir um 

grau de autonomia  por parte do gerente de enfermagem, bem como um bom relacionamento 

com as pessoas e com a própria política da instituição onde trabalha, para que possa 

desenvolver de forma ética o seu trabalho.  Desta forma, ocorrerá uma facilitação na 

introdução do gerenciamento de riscos nas instituições de saúde e assim, tornar-se-á possível 

promover o controle dos mesmos. 

A gerência de risco deverá investir na segurança dos trabalhadores através de 

educação em saúde, ações educativas e preventivas que promovam transformações culturais, 

sociais e científicas para nivelar o conhecimento dos profissionais a ponto de praticarem o 

cuidado de si e dos outros com segurança, a partir da adoção de medidas de biossegurança e a 

partir daí promover a saúde do trabalhador em seu local de trabalho (VILLARINHO E 

PADILHA, 2014). 

Para isso, de acordo com a NR 32, deverá haver uma capacitação dos trabalhadores 

para implementação do Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais 

Pérfurocortantes, conforme já descrito neste estudo, no subitem relativo às Normas 

Regulamentadoras. Neste plano, os trabalhadores devem ser capacitados antes da adoção de 

qualquer medida de controle e de forma continuada, para a prevenção de acidentes com 

materiais pérfurocortantes. Esta capacitação deve ser comprovada por meio de documentos 

que informem a data, o horário, a carga horária, o conteúdo ministrado, o nome e a formação 

ou capacitação profissional do instrutor e dos trabalhadores envolvidos. 

Para Kurcgant et al, (2012), a Educação Continuada (EC) é compreendida como um 

processo que ajuda a transformar a organização de determinada instituição, pois através da 

criação de determinadas oportunidades, a capacitação, desenvolvimento pessoal e profissional 

dos trabalhadores nas instituições será crescente, dentro de uma visão crítica e responsável da 

realidade, tornando possível a construção de conhecimentos importantes para a organização, 

para a profissão e para a sociedade em geral.  

Além da Educação Continuada (EC) que é fundamental para transformar uma 

organização para o seu crescimento e aperfeiçoamento, existe também a Portaria de nº 

278/2014 do Ministério da Saúde que orienta quanto a Educação Permanente em Saúde (EPS) 

que, em seu artigo 2º, inciso I, descreve EPS como sendo “a aprendizagem no trabalho, onde 

o aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano das organizações e ao trabalho, baseando-se 

na aprendizagem significativa e na possibilidade de transformar as práticas dos trabalhadores 
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da saúde”. Assim a EPS visa o constante ensinamento e aprendizagem dos profissionais de 

saúde para melhorar a assistência em saúde. 

 Ainda de acordo com a Portaria de nº 278/2014, em seu artigo 4º são orientadas as 

diretrizes para a EPS no âmbito do Ministério da Saúde que são: a valorização do trabalhador 

e o trabalho em saúde no Ministério da Saúde, na perspectiva da Política Nacional de 

Humanização da Atenção e Gestão no SUS; fomentar práticas educacionais em espaços 

coletivos de trabalho, fortalecendo o trabalho em equipes multiprofissionais; contribuir para a 

mudança cultural e institucional direcionada à gestão compartilhada e ao aprimoramento do 

SUS; valorizar as múltiplas dimensões humanas nos processos de ensino-aprendizagem, 

dentre outras diretrizes que possibilitarão a constante mudança educacional dos profissionais 

de saúde do Ministério da Saúde. Por isso, entende-se que a associação entre EC e/ou EPS 

possibilitarão mudanças fundamentais para a qualidade de assistência em saúde em nosso 

país.  

Nessa perspectiva para Kurcgant et al, (2012), a Educação Continuada (EC) e a 

Educação Permanente em Saúde (EPS), compõe um processo contínuo de ensino-

aprendizagem, que produz a qualificação exigida e fundamental para a prática de qualidade da 

enfermagem. Devido a isto, faz-se necessário o levantamento constante das principais 

situações de risco que os profissionais de saúde vêm sofrendo, para que se possa construir um 

plano de qualificação adequado ao perfil dos profissionais e instituições de saúde a serem 

atendidos, mediante ao entendimento de que cada profissional de saúde tem suas 

peculiaridades, assim como cada setor e hospital também. Deve-se ter o entendimento que 

esse processo de mudança é contínuo, logo demanda tempo para que a Organização hospitalar 

venha a ser impactada de maneira positiva no atendimento aos seus pacientes. 

 

 

Figura 6: Organização institucional 

Fonte: Kurcgant et al, 2012 
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A educação continuada tem como objetivo fundamentar os processos de mudanças, e 

para que ocorra, o ser humano é fundamental e indispensável no centro da organização da 

instituição para a realização de uma gestão de pessoal. Por isso faz-se necessário a adoção de 

uma posição estratégica nas instituições de saúde, fazendo com que a possibilidade de uma 

gestão participativa possa acontecer, além de flexibilizar as relações de poder, compartilhar 

planos e decisões e sensibilizar as pessoas quanto à responsabilidade pelo 

autodesenvolvimento, pela disseminação do conhecimento e pelo aprendizado de novos 

valores (KURCGANT et al, 2012). 

Apesar de existir uma política pública de Educação Permanente em Saúde e de várias 

instituições realizarem atividades de Educação Continuada, além de esforços realizados na 

formação em saúde pelos educadores diversos estudos, dentre eles, Valim et al (2014) 

afirmam que atualmente ainda existe uma frequência muito grande de acidentes com 

exposição ao material biológico. De acordo com os autores, os resultados da sua pesquisa 

demonstraram que ainda que os profissionais de saúde tenham recebido treinamento sobre 

precaução-padrão, mesmo assim o desejo por mais treinamento e conhecimento se faz notório 

nestes profissionais.  

Neste sentido, Kurcgant et al, (2012) afirmam que o treinamento busca como resultado 

promover o desenvolvimento do conhecimento teórico e prático que capacitará o profissional 

para a realização mais eficiente de seu trabalho. O desenvolvimento é muito mais abrangente 

do que a eficiência no trabalho e pressupõe que ocorra uma ampliação das competências 

profissionais e pessoais que orientam e direcionem o profissional para a transformação da 

realidade. Para que o treinamento e desenvolvimento ocorram de forma eficiente, segundo a 

autora, é preciso que haja uma política de valorização do ser humano, integrando 

aprendizagem, conhecimento e competências, porque se isto não acontecer, não haverá 

programas de treinamento e desenvolvimento (T&D) que consigam estimular as pessoas a seu 

autodesenvolvimento.  

Segundo Ciampone et al (1998), na área de enfermagem o planejamento costuma ser 

desenvolvido e implementado pelos enfermeiros devido a divisão social do trabalho que 

existe dentro da carreira de enfermagem. Costuma também ser associado ao planejamento da 

assistência de enfermagem, sendo uma função específica dos enfermeiros, que são 

responsáveis pelo desenvolvimento e implementação do gerenciamento nas unidades de 

saúde. 

O planejamento costuma ser reduzido apenas a uma dimensão técnica, que se orienta 

por um conjunto de ações e meios que visam colocar em prática uma ação e objetivos 
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maiores. Concernente à prática do planejamento, observa-se que tem acontecido poucas 

discussões ou produções dentro da enfermagem que associam o planejamento a questões 

político-ideológicas e de poder, que são fortemente inerentes e associadas ao planejamento. 

Visto que, a relação de poder é existente e que a divisão social do trabalho dentro da 

enfermagem também, logo percebe-se relação de chefia e subordinados e, que se não existir 

uma relação amigável entre ambas as partes, o serviço do gestor de enfermagem e da 

enfermagem em si, será dificultado e muito mais difícil, tornando assim o planejamento como 

algo técnico e mecânico (KURCGANT ET AL, 2012). 

Mediante ao exposto, percebe-se que o planejamento como parte integrante do 

processo gerencial, é fundamental para o controle e também minimização dos acidentes e 

doenças ocupacionais. Para o controle de riscos ocupacionais se faz necessário uma gerência 

de risco para implementar medidas e estratégias de biossegurança para reconhecer os 

possíveis riscos e evitá-los, e dentro deste contexto a equipe multiprofissional e em especial o 

enfermeiro, que é o profissional responsável pela implementação da gerência de riscos dentro 

das instituições hospitalares. Desta maneira, acredita-se que haverá possibilidades de redução 

ou mesmo eliminação dos riscos ocupacionais. 

Quanto à existência de riscos e os danos à saúde dos trabalhadores, bem como a 

responsabilidade do próprio trabalhador para com a sua saúde, Paz (2014), evidenciou em seu 

estudo de tese de doutorado, que para 58 trabalhadores pesquisados, existiram 81 acidentes de 

trabalho, o que mostra o altíssimo índice de acidentes de trabalho nos dias atuais. Dentre estes 

acidentes, ocorreu uma prevalência dos mais típicos, seguida de uma expressão pequena de 

acidentes biológicos. Destes acidentes, um pouco menos da metade foi registrado por meio do 

preenchimento da CAT – Comunicação de Acidentes de Trabalho, e exigiu o afastamento do 

trabalho. Dentre os motivos descritos pelos trabalhadores para a ocorrência de acidentes de 

trabalho, está o descuido dos mesmos, ao exercerem as suas funções.  

Ainda de acordo com o estudo de Paz (2014), em um grupo de 38 doenças do trabalho 

registradas nos diversos prontuários avaliados, ocorreu uma constatação da prevalência de 

determinadas doenças e dentre estas foram encontradas as Doenças do Sistema Osteomuscular 

e Tecido Conjuntivo. As alterações musculoesqueléticas foram evidenciadas em 90 históricos 

ocupacionais, no qual foram identificadas 159 alterações, porém havendo um grande 

predomínio da cervicalgia, uma das doenças ocupacionais que mais afetam a saúde do 

trabalhador de saúde, em especial o de enfermagem.  

No que concerne aos riscos ocupacionais presentes na atuação da enfermagem, 

Morais, Soares e Lamas (2010) em seu estudo, identificaram cinco grupos de riscos que os 
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profissionais de enfermagem estão expostos ao desenvolverem suas atividades laborais 

classificados em: ergonômicos, biológicos, mecânicos, químicos e físicos. Como exemplo 

destes riscos, mencionam a preparação de medicação ao se quebrar ampolas e aspirar a 

medicação, além de posicionamento inadequado ao manipular o paciente, pois são 

movimentos repetitivos e inadequados, que comprometem a saúde do enfermeiro. Além da 

exposição a variações de temperaturas, a radiação, microrganismos presentes durante a coleta 

de escarros, cateterismo vesical, pisos molhados e escorregadios, manipulação de perfuro-

cortantes, dentre outros riscos, que podem favorecer o aparecimento de doenças. 

Por isto, acredita-se que, além das práticas educativas em saúde, deve-se fazer um 

acompanhamento da saúde dos profissionais de saúde para que se possa ter um controle de 

possíveis riscos e doenças que estes profissionais estão susceptíveis, o que certamente 

contribuirá para a efetivação das referidas práticas, no intuito de conscientizar os 

trabalhadores quanto a sua responsabilidade perante a sua própria saúde. 

No que tange a prevenção dos eventos adversos em saúde, Paz (2014), relata que para 

existir uma vigilância na saúde do trabalhador deverá acontecer um enfoque primário com 

relação ao acompanhamento da situação de saúde e dos eventos adversos que precipitam o 

adoecimento e morte antecipada dos trabalhadores por situações de doenças e acidentes do 

trabalho. Para isso, precisa-se acompanhar e monitorar a questão de saúde do trabalhador em 

todos os níveis de complexidade dos serviços de saúde, para que possam ser realizados planos 

e estratégias de controle e prevenção dos eventos adversos que poderiam precipitar o 

adoecimento e morte dos trabalhadores.  

Beleza et al (2013) também discutem sobre a grande exposição ocupacional a diversos 

riscos existentes, além das particularidades do processo de trabalho de enfermagem, e 

evidenciam que os problemas musculoesqueléticos têm sido apontados como um dos 

principais agravos de saúde que estes profissionais vem sofrendo. Tal problema foi 

igualmente identificado por Paz (2014), e de acordo com a autora, estes problemas de saúde 

veem acometendo os profissionais de enfermagem, causando-lhes doenças que poderão 

afastá-los do trabalho. Para ambos os autores, a identificação precoce destes problemas, com a 

vigilância em saúde destes profissionais de enfermagem, darão subsídios para minimizar estes 

riscos ocupacionais.  

Paz (2014) afirma que as instituições ao desenvolverem uma prática de assistência 

embasada na vigilância em saúde, poderão reconhecer mais facilmente os eventos adversos 

decorrentes do trabalho e assim terão a facilidade de intervirem por meio da sensibilização de 
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seu quadro profissional, para que no futuro, reduzam as taxas de absenteísmo e tenham a 

possibilidade proporcionar a estes trabalhadores um envelhecimento saudável.  

Desta forma, para Paz (2014), o acompanhamento através da coleta de dados 

referentes a saúde do trabalhador e situação ocupacional dos mesmos, permitirá ao enfermeiro 

e a equipe de saúde do trabalhador criarem planos e estratégias para sustentar o planejamento 

de ações potencializadoras, para a proteção e promoção da saúde. A autora evidencia ainda 

que a prática de vigilância de saúde do trabalhador permitirá a elevação dos níveis de saúde e 

qualidade de vida, pois através de orientações oferecidas a partir das estratégias e planos 

formulados e implementados para conscientizar os trabalhadores sobre o autocuidado, será 

possível influenciar diretamente na redução das taxas de absenteísmo por doenças crônicas ou 

do trabalho.  

 

2.5 Riscos Ocupacionais e as Interferências na Saúde do Trabalhador 

 

Segundo Nishide e Benatti (2004), durante a última década do século passado, 

pesquisadores relataram as repercussões diretas do processo de trabalho na saúde dos 

profissionais de saúde. Além das influências identificadas em seu estudo, ficou evidenciado 

que existem alguns fatores inerentes do trabalho que são predisponentes para riscos 

ocupacionais para os trabalhadores hospitalares. 

 Ainda de acordo com Nishide e Benatti (Op. Cit.), a tuberculose se mostra como um 

risco ocupacional para os profissionais da área de saúde, o que se torna um motivo de grande 

preocupação entre os profissionais de enfermagem expostos a diversas doenças infecciosas de 

diagnósticos não confirmados.  No estudo realizado pelas autoras, ficou constatado que 13% 

dos trabalhadores apontaram o estresse como risco ocupacional e dentre estes, sete (78%) 

eram enfermeiros. Os profissionais de saúde que relataram o estresse como um risco 

ocupacional mencionaram como fatores, a gravidade dos pacientes e as instabilidades clínicas 

dos mesmos, além de parada cardiorrespiratória e as emergências. Estes fatores contribuem de 

forma significativa para o surgimento de doenças ocupacionais nos profissionais de saúde, 

tornando assim o trabalho de enfermagem mais cansativo, trabalhoso e desgastante.  

Estudo desenvolvido por Costa e Felli (2005), revelou que dos 430 participantes, 

ocorreram 716 relatos de problemas que ocorrem no dia a dia de trabalho e que acomete a 

saúde dos profissionais de enfermagem, e dentre estas situações estão os problemas de pele, 

respiratório, nervoso, circulatório, digestivo, imunológico, neoplasias, reprodutor e urinário. 

Estes problemas de saúde interrompem o processo produtivo dos profissionais de 
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enfermagem, tornando o trabalho mais dificultoso e desgastante para os demais companheiros 

de serviço da instituição. 

Neshide, Benatti e Alexandre (2004), relataram a partir de seus estudos que a menor 

incidência de causas de acidentes de trabalho foi relacionada ao risco de esforço físico ao lidar 

com pacientes acamados, obesos e agitados, que ao longo dos anos, faz destes profissionais de 

saúde, possíveis vítimas de doenças ocupacionais. 

Concernente aos acidentes que ocorreram no desenvolvimento do trabalho, que foi 

declarado pelos 33 trabalhadores participantes da pesquisa de Paz (2014), que viveram essa 

situação, ficou evidenciado a constante prevalência de acidentes típicos; com lesão por 

materiais ou aprisionamento de partes do corpo; e aproximadamente a metade, teve o 

afastamento do trabalho em decorrência do acidente. No relato de 54 trabalhadores, as 

doenças decorrentes do processo de trabalho foram Doenças do Sistema Osteomuscular e 

Tecido Conjuntivo; e do afastamento laboral, em decorrência da doença. Cerca de metade 

desses trabalhadores apresentaram duas ou mais doenças identificadas. Dos trabalhadores que 

adoeceram, apenas 26 se hospitalizaram para tratar de doenças do sistema digestivo, o que 

não está diretamente vinculado aos principais motivos de adoecimento (PAZ, 2014). 

De acordo com Valim et al (2014), vale a pena mencionar as ocorrências de acidentes 

com material biológico nos grupos investigados da pesquisa e que estimulam medidas de 

prevenção e controle das exposições para serem formuladas e implementadas, pois mais da 

metade  dos enfermeiros participantes do seu estudo, falaram que já sofreram algum tipo de 

acidente com material biológico contaminado ao longo de suas carreiras.  

Ainda de acordo com Valim et al (2014), alguns pontos de seu estudo relacionam a 

ocorrência de acidentes de trabalho com presença de anticorpos anti-Hbs juntamente com a 

troca dos recipientes de descarte de material pérfurocortante, o que leva a concluir que 

medidas de segurança importantíssimas estão muito aquém do preconizado. Após a realização 

de capacitação para os profissionais de saúde, ainda ocorreu revelações em seu estudo sobre 

os riscos de respingos de fluídos corporais em mucosas ocular como possível fonte de 

contaminação e a outra parcela da população estudada entendeu o conceito e a necessidade de 

precaução-padrão.  No referido estudo, ficou evidenciado que uma parcela notou a 

necessidade do uso de máscara para a realização de exame físico em pacientes com sintomas 

respiratórios. 

Desta forma, percebe-se que uma parcela da população estudada tem um 

conhecimento científico abaixo do necessário para o bom desenvolvimento da profissão, além 

dos profissionais que tem conhecimento, porém não desejam cumprí-lo, o que faz a classe 
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profissional de enfermagem se expor aos potenciais riscos ocupacionais no ambiente de 

trabalho. Com base nesta problemática, considera-se o quanto é importante a atuação do 

enfermeiro do trabalho na gestão dos serviços de saúde do trabalhador. No entanto, ainda é 

escasso o número de empresas que valorizam a contratação deste profissional. 

No entanto, sobre este contexto, Zeitoune et al (2011), inferem que ocorre uma 

formação de enfermeiros do trabalho muito aquém das necessidades da sociedade, devido a 

uma marginalidade atribuída a questão trabalho-saúde, tornando muito ruim a relação de 

trabalho dentro das empresas e instituições de saúde. Logo, se torna evidente que mão-de-obra 

destes profissionais é escassa, o que o torna mais valorizado, mas nem sempre empregado, 

devido ao alto custo financeiro para as instituições empregadoras.   

Para Zeitoune et al (2011), se faz necessário uma reformulação na legislação vigente 

além de uma discussão mais abrangente sobre o processo de formação destes enfermeiros em 

enfermagem do trabalho, visto que é uma área da enfermagem indispensável para a saúde do 

trabalhador, mas que precisa ser adequada as demandas e necessidades profissionais da 

enfermagem.   

Em virtude das exposições e condições de trabalho acima mencionadas, concernente a 

saúde dos trabalhadores de enfermagem, que muitas das vezes não são doenças e riscos 

ocupacionais que rotineiramente acometem os profissionais desta área, Kurcgant et al (2012), 

discorrem que a qualidade de vida dos trabalhadores de enfermagem é diretamente 

dependente de como o trabalho se organiza e se opera, além das medidas que os profissionais 

utilizam para a formulação de estratégias de enfrentamento. Também se torna referência as 

dimensões da estrutura política e organizacional que se articulam aos processos particulares, 

que culminam com a personalidade e a subjetividade de cada profissional, que são definidoras 

dos interesses, das motivações, das vulnerabilidades e da capacidade de reação dos 

trabalhadores.  

De acordo com a afirmação de Kurcgant et al, (2012, pag. 86),  

o conceito de qualidade de vida perpassa pela qualidade de saúde, suas 

possibilidades e limitações, tanto no campo individual quanto no coletivo, 
incluindo ainda o sentido de satisfazer as necessidades relativas à moradia, 

educação, alimentação, trabalho, lazer, às relações sociais, enfim, condições 

que favorecem a conquista da cidadania. 
 

 

Assim como também na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 196, refere que 

“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas, que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal 
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e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Desta maneira, 

entendendo-se que não é apenas a ausência de doenças, mas sim, a qualidade de vida que 

população precisa ter a partir das conquistas descritas acima.  
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3. PERCURSO METODOLÓGICO 

3.1 Tipo de Estudo 

 

Trata-se de uma pesquisa descritivo-exploratória com abordagem qualitativa, na qual foi 

realizada a coleta de dados através de uma entrevista semiestruturada, com perguntas abertas. 

Segundo Minayo (2007, p. 54) “o conhecimento científico se produz pela busca de articulação 

entre teoria e realidade empírica. O método tem uma função fundamental: tornar plausível a 

abordagem da realidade a partir das perguntas feitas pelo investigador”. 

Conforme afirmam Figueiredo e Souza (2005, p. 79) a pesquisa descritiva “consiste 

em investigações empíricas cuja principal finalidade é o delineamento ou análise das 

características de fatos ou fenômenos. Visa descobrir a frequência com que os fenômenos 

ocorrem, sua relação e conexão com outros, sua natureza e características”. 

Além disso, o estudo exploratório para Figueiredo e Souza (2005 p. 79) tem tripla 

finalidade, tais quais, “desenvolver hipóteses, aumentar a familiaridade do pesquisador com 

um ambiente, fato ou fenômeno, para a realização de uma pesquisa futura mais precisa ou 

modificar e clarificar conceitos”. 

De acordo com Minayo (2007, p. 57) 

O método qualitativo se aplica ao estudo da história, das relações, das 

representações, das crenças, das percepções e das opiniões [...], este tipo de 

abordagem se conformam melhor a investigações de grupos e segmentos 

delimitados e focalizados, de relações e para análises de discursos e de documentos. 

As abordagens qualitativas permitem desvelar processos sociais ainda pouco 

conhecidos referentes a grupos particulares, propicia a construção de novas 

abordagens, revisão e criação de novos conceitos e categorias durante a 

investigação. 

 

3.2 Local da Pesquisa e participantes 

 

A coleta de dados foi realizada no Hospital Universitário Antônio Pedro 

(HUAP/UFF), localizado na cidade de Niterói, situado no estado do Rio de Janeiro, em todos 

os setores do referido Hospital, entre os meses de junho a novembro do ano de 2015 e janeiro 

e fevereiro do ano de 2016.  

Atualmente, o quadro de funcionários de Enfermagem do HUAP é composto por 160 

enfermeiros, 211 técnicos de enfermagem, 208 auxiliares de enfermagem e 11 atendentes de 

enfermagem. 

No período de coleta de dados, inicialmente ocorreu aproximação do pesquisador com 

os depoentes e enfermarias do HUAP pesquisadas e contato prévio com os enfermeiros e 
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técnicos de enfermagem das enfermarias de todos os andares do hospital, desde o térreo até o 

8º andar, onde foi explicado o propósito da pesquisa para cada enfermeiro e técnico de 

enfermagem que, ao se disponibilizar, seria inserido na pesquisa.  

Neste período, alguns enfermeiros e técnicos de enfermagem se mostraram 

interessados e disponíveis para a participação da pesquisa, porém outros não. Estes relataram 

como principal motivo em não querer participar, a não obtenção das respostas das pesquisas 

realizadas anteriormente naquela instituição. Outros, não quiseram participar, devido às 

diversas atividades nos plantões e relataram falta de tempo, dentre outros motivos.  

A pesquisa foi realizada em diversos dias dentro do período de coleta, no intuito de 

que se conseguisse captar enfermeiros e técnicos de enfermagem de diversos plantões e 

enfermarias, tendo em vista que a escala de serviço é de 12 X 60 (horas), ou seja, o cenário 

pesquisado é composto por três equipes de enfermagem no serviço de dia e três equipes no 

serviço da noite, ao longo da semana. Existem enfermarias que possuem apenas plantonistas e 

diaristas, enquanto outros setores apresentam plantonistas, manhistas e tardistas. 

Os critérios de inclusão foram enfermeiros e técnicos de enfermagem, atuantes em 

qualquer setor do HUAP tanto na gerência como na assistência. Os critérios de exclusão 

foram enfermeiros de licença por motivos diversos e férias no período de coleta de dados. 

A busca pelas entrevistas ocorreu iniciando-se do 8º andar para o térreo, em dias 

diferentes, sendo assim, diferentes profissionais de diversos plantões que aceitaram participar 

do estudo mediante a assinatura ao termo de consentimento livre e esclarecido, foram 

entrevistados. Foi possível entrevistar enfermeiros e técnicos de enfermagem dos seguintes 

setores: Emergência, Doenças Infecciosas e Parasitárias (DIP), Centro de Terapia Intensiva 

(CTI), Enfermaria mista, Pediatria, Clínica Médica Feminina e Masculina (CMF e CMM), 

Clínica Cirúrgica Feminina e Masculina (CCF e CCM) excluindo-se Maternidade, que foi o 

local onde os enfermeiros e técnicos de enfermagem não se disponibilizaram a participar da 

pesquisa.  

Então, foram entrevistados 12 enfermeiros e 10 técnicos de enfermagem. A figura 5 

ilustra o fluxograma de coleta de participantes. 
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Figura 5: Fluxograma de coleta dos participantes 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

A partir disso, tendo sido captados todos os depoentes participantes desta pesquisa e 

não tendo mais participantes disponíveis para a mesma, além da saturação dos dados, então se 

deu por encerrada a coleta de dados do estudo.    

 

3.2.1 Caracterização dos participantes 

 

No quadro 1 estão descritos os dados sócio-demográficos dos participantes e dados 

ocupacionais (cargo/função, setor de trabalho, tempo de serviço), que foram coletados no 

momento da entrevista. 

CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS Nº de PROFISSIONAIS 

 

SEXO 

FEMININO 17 

MASCULINO 05 

 

IDADE 

20-30 ANOS 04 

31-40 ANOS 05 
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 41-50 ANOS 05 

+ de 50 ANOS 08 

 

TEMPO DE 

ATUAÇÃO NO 

SETOR 

1-5 ANOS 02 

6-10 ANOS 11 

10-20 ANOS 04 

+ de 20 ANOS 05 

 

 

 

 

SETOR DO HUAP QUE 

ATUA 

 

CCF 04 

CCM 02 

CC MISTA 01 

CMM 01 

CMF 03 

DIP 04 

EMERGÊNCIA 02 

GERÊNCIA 01 

PEDIATRIA 03 

CTI 01 

 

 

CARGA HORÁRIA 

 

PLANTONISTA 

12x60 

10 

DIARISTA 01 

GERENTE 01 

Quadro 1: Caracterização dos sujeitos da pesquisa 

Fonte: Arquivo Pessoal 

 

3.3 Coleta de dados e entrevista  

 

A coleta de dados foi realizada com a aplicação de uma entrevista semiestruturada 

com perguntas abertas, cujo roteiro foi elaborado pelo autor da pesquisa (Apêndice I).  

Os participantes foram informados do que se tratava a pesquisa e, a mesma foi 

realizada nos períodos da manhã e da tarde durante os quatro meses da coleta, tendo em vista 

que nem sempre se conseguia profissionais disponíveis a participar, e assim o pesquisador 

retornava no plantão seguinte. Para cada depoente utilizou-se de 30 a 40 minutos de 

entrevista, dependendo da demanda e especificidade de cada setor.   
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A entrevista abordou questões sóciodemográficas; aspectos ocupacionais e de saúde; 

acidentes de trabalho; doenças do trabalho; e outras doenças. A partir da análise da entrevista 

aplicada, pôde-se ter conhecimento sobre questões relacionadas às características 

sóciodemográficas da população estudada, além de aspectos ocupacionais e de saúde.  

 

3.4 Tratamento dos dados 

 

A pesquisa qualitativa deu-se como satisfatória pela análise temática de conteúdo 

captada nas entrevistas, a partir destas, foi realizada a análise das respostas de cada depoente e 

comparada às experiências profissionais dos participantes, à luz dos diversos autores que são 

referências no assunto proposto da pesquisa. O tratamento dos dados foi através da análise 

temática de conteúdo, com base em Minayo (2012).  

Dessa forma, os conteúdos emitidos pelos depoentes que enfatizavam e/ou abordavam 

a mesma temática, colocações e assuntos foram agrupados e discutidos tendo como 

referencial teórico Cristophe Dejours. 

 

3.5 Aspectos Éticos 

 

Este projeto foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade 

de Medicina/ UFF e do Hospital Universitário Antônio Pedro e tendo sido aprovado através 

do parecer de número 912.058, CAAE: 39148814.0.0000.5243 na data do dia 4 de dezembro 

de 2014. Com o intuito de atender a Resolução 466/12 do CNS – Conselho Nacional de 

Saúde, foi apresentado ao participante ou responsável o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, sendo o início da pesquisa condicionada a este consentimento.  

A coleta de dados ocorreu no próprio local de trabalho, onde o sujeito da pesquisa foi 

informado sobre o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Os materiais 

necessários para coleta de dados foram de responsabilidade exclusiva do pesquisador. É 

conveniente esclarecer que não houve incentivo financeiro aos participantes e foi mantido o 

anonimato dos participantes. Para garantir a privacidade, os sujeitos foram identificados 

através de cores: Enfermeiros (marrom, rosa, verde, lilás, amarelo, branco, cinza, azul, preto, 

roxo, laranja, dourado) e os Técnicos em Enfermagem, nas cores bege, azul marinho, prata, 

grafite, salmão, vermelho, rosa choque, pistache, abóbora, caramelo.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Dentre as categorias a serem abordadas, a primeira é referente aos profissionais de 

enfermagem e gestores do HUAP, sobre o enfermeiro no gerenciamento dos riscos 

ocupacionais em ambiente hospitalar e que apresenta como subcategoria a notificação e 

acompanhamento após a exposição aos riscos; e as ações educativas quanto à prevenção de 

riscos, no intuito de responder ao primeiro objetivo do estudo.  

A segunda categoria para a análise dos dados foi a interferência dos riscos na saúde do 

trabalhador, tendo também duas subcategorias que foram: sobrecarga e exposição aos riscos; e 

a doença ocupacional e as interferências na vida do trabalhador. A partir destas categorias, o 

estudo procurou averiguar as diversas situações a que estão expostos os profissionais de 

enfermagem e as respectivas interferências que implicam diretamente em sua saúde, no intuito 

de responder ao segundo objetivo do estudo. 

 

4.1 O conhecimento do enfermeiro quanto à exposição e o gerenciamento dos 

riscos ocupacionais em ambiente hospitalar 

4.1.1 Notificação e acompanhamento após a exposição a riscos 

 

A notificação e o acompanhamento dos acidentes ocupacionais são importantes para a 

saúde do profissional de enfermagem, pois somente através do conhecimento dos principais 

riscos que os profissionais de saúde estão expostos, poder-se-á tomar atitudes para o controle 

dos mesmos. Mas, para que isso ocorra, torna-se necessário a notificação e acompanhamento 

dos casos de acidentes de trabalho, como está descrito nos relatos a seguir: 

 

 “(...) eles são primeiramente encaminhados aqui para o DIP onde 

tem o primeiro atendimento, e tem uma ficha, tem perguntas, isso tudo é 

registrado, onde? como? quando que foi o acidente? Do profissional é 

colhido o sangue dele no momento do acidente, o mais próximo possível pra 

ver a condição sorológica dele para HIV e as Hepatites, da fonte também, 

se a fonte for conhecida, e são feitos os encaminhamentos ou para tomar 

imunoglobulina ou para tomar vacina ou para um próximo atendimento (...) 

é agendado um próximo atendimento, caso o acidentado corra risco de ter 

contagio com alguma coisa (...) esse acompanhamento também é feito por 

um médico do DIP, além disso ele é encaminhado para a médica do 

trabalho, tem uma ficha própria também, que o enfermeiro do setor dele de 

origem preenche. Quando ele vem para cá, ele já deve estar com essa ficha 

preenchida, para a gente daqui encaminhar ele para o médico do trabalho, 

são notificados.” (VERDE) 
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“São comunicados através do CIAT (Comunicação Interna de 

Acidentes de Trabalho), é um papel interno em 4 vias, mas nem todo mundo 

tem conhecimento, mas tem, qualquer acidente que você faça, escorregou, 

caiu, bateu, você tem que preencher o CIAT , mas tem gente que a deixa pra 

lá, não faz não, não deu nada, tem pessoas que não querem fazer. 

Normalmente eu comunico a pessoa que isso aqui é para te proteger, 

porque se der alguma coisa, você tem um instrumento que prove que você 

estava trabalhando, que te dá todas as informações de como e quando 

aconteceu o acidente, quem é a testemunha, se envolveu algum machucado, 

alguma ferida, mas não é todo mundo que gosta de fazer, porque tem que 

preencher em 4 vias, as testemunhas assinam e aquilo que dá um pouquinho 

de trabalho, as pessoas não gostam de fazer, essa é a grande verdade, mas 

existe sim, CIAT, é preenchida em 4 vias, uma fica com você, outra na 

instituição, outra vai para seu prontuário e a outra vai para reitoria.” 

(MARROM)  

 

“A gente pede quando acidente com pérfurocortante ou qualquer 

outro tipo com o funcionário, que seja relatado no livro de ordens e 

ocorrências do setor do funcionário, porque, de qualquer maneira, tem 

alguma coisa anotada em algum lugar do que aconteceu, porque o que 

acontece, eu tinha uma funcionária chamada Ângela, se acidentou, fez 

acidente perfuro-cortante, paciente tinha hepatite C, Ângela pegou hepatite 

C e acabou se aposentando por causa da hepatite C, fez imunoglobulina, e 

assim, por fim ela estava tendo que comprar a medicação, mas aí colocou 

na justiça, como é acidente de trabalho quem tem que pagar é o hospital, 

você não tinha doença, você tem a doença agora, e ela conseguiu, ela 

estava sendo amparada financeiramente para comprar a medicação, mas se 

você não tem isso registrado, babau, aí você não tem como provar.” 

(MARROM) 

 

 
Valente e Silva (2012) afirmam que quando se identificam precocemente os riscos 

ocupacionais, o poder prevencionista prevalece sobre as doenças e acidentes de trabalho, 

possibilitando uma diminuição na ocorrência de sinistros e agravos à saúde.  

Apesar de ser uma realidade vivenciada no cotidiano do trabalho, é fato que existe um 

elevado índice de subnotificação desses acidentes, tanto nos serviços de medicina do trabalho 

das instituições de saúde, quanto nos centros de referência de atendimento às vítimas de 

exposição a material biológico, representando um sério problema para se fazer um diagnóstico 

situacional mais próximo da realidade (NAPOLEÃO; ROBAZZI, 2003; NISHIDE; 

BENATTI; ALEXANDRE, 2004; DAMASCENO et al., 2006; MACHADO-CARVALHAIS 

et al., 2007).  

A identificação inicial dos principais tipos de acidentes e riscos é fundamental para a 

prevenção de acidentes ocupacionais. Por isso, a comunicação realizada no hospital através do 

CIAT é fundamental, porque ajuda a manter na “memória” do hospital os riscos iminentes 
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dentro da sua unidade, além de ajudar na construção do gerenciamento de riscos, auxilia na 

realização de estudos para melhoria na qualidade dos serviços prestados pelos enfermeiros e 

suas respectivas equipes de enfermagem, visto que, muitos riscos químicos, ergonômicos e 

biológicos, como o descrito a seguir, estariam sendo prevenidos. Outrossim, a notificação dos 

acidentes de trabalho resguarda ao trabalhador a prevalência dos seus direitos trabalhistas. 

Desta forma, torna-se relevante que o trabalhador tenha consciência da sua 

responsabilidade para com a sua própria saúde e que além de realizar procedimentos com 

segurança, em caso de acidente, deve comunicar oficialmente a ocorrência. Neste sentido, 

vejamos o relato de uma das depoentes: 

 

“É eu já sofri um acidente com pérfurocortante (...) mas foi com uma 

agulha hipodérmica (...) fui atendida aqui no Antônio Pedro mesmo (...) fui 

encaminhada para a comissão responsável (...) e fui bem atendida, eu só 

não dei continuidade ao atendimento, porque assim, eu não tive um retorno 

dos exames da paciente (...) só do meu, entendeu, mas não teve uma 

continuidade, só foi o atendimento imediato.” Foi notificado, pela médica 

que era responsável na DIP (...) que me atendeu (...) eu não lembro bem, 

porque já tem bastante tempo (...) mas eu não sei se fui reencapar a agulha 

(...) eu não me lembro bem como é que foi (...) eu fui fazer um teste de HGT 

(...) não lembro exatamente.”(ROSA) 

 

Neves et al (2011) relatam que há a ocorrência de barreiras ao uso do EPI, que se 

mostram através da baixa adesão ao uso dos mesmos, isto ocorre devido aos aspectos 

organizacionais, gerenciais e relacionais (estrutura física inadequada, disponibilidade e 

acessibilidade aos equipamentos de proteção, falta de rotinas, sobrecarga de trabalho, estresse, 

improvisação e desgaste nas relações de trabalho).  

O risco biológico, no âmbito das Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no 

Trabalho – NR, inclui-se no conjunto dos riscos ambientais, junto aos riscos físicos e 

químicos, conforme pode ser observado no item 9.1.5 da Norma Regulamentadora nº. 9 - 

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA: consideram-se riscos ambientais os 

agentes físicos, químicos e biológicos existentes nos ambientes de trabalho que, em função de 

sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar danos 

à saúde do trabalhador (MINISTÉRIO DO TRABALHO, 1994).  

O reconhecimento dos riscos ambientais é uma etapa fundamental do processo, que 

serve de base para decisões quanto às ações de prevenção, eliminação ou controle desses 

riscos. Reconhecer o risco significa identificar, no ambiente de trabalho, fatores ou situações 

com potenciais para causar dano à saúde do trabalhador. Para se obter o conhecimento dos 
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riscos potenciais que ocorrem nas diferentes situações de trabalho, é necessário se voltar aos 

registros desses acidentes e descobrir de que maneira têm acontecido esses agravos, para se 

efetuar um gerenciamento adequado dos pontos críticos de exposição (MINISTÉRIO DO 

TRABALHO, 1994). 

Quanto às responsabilidades do serviço, chamou a atenção o seguinte depoimento: 

 

“Sim, porém se eu tivesse que fazer imunoglobulina para hepatite, eu 

não sei, porque eu não tive esse atendimento (notificação). Eu que fiquei 

procurando, eu que colhi o sangue do paciente, eu que pedi para colher o 

meu sangue, fui levar, fiquei esperando resultado, mas assim, isso se perdeu 

ao longo do tempo, se não fosse eu para correr atrás. Eu não me senti 

amparada nesse aspecto, tive um acidente e não fui bem orientada e tratada 

nesse aspecto.” (LILÁS)  

 

Diversos estudos apontam a equipe de enfermagem como a que mais se acidenta 

durante a prática laboral, sendo os dispositivos pérfurocortantes, os objetos mais 

frequentemente envolvidos nos acidentes de trabalho (ALAMGIR et al., 2008; SHIAO et al., 

2008; SPAGNUOLO; BALDO; GUERRINI, 2008; SILVA et al., 2009; LIMA; OLIVEIRA; 

RODRIGUES, 2011; VIEIRA; PADILHA; PINHEIRO, 2011). 

 

“Olha, por exemplo, a gente sabe que nos riscos com 

pérfurocortantes, eles são atendidos no DIP, nesse exato momento quando 

aconteceu o acidente, então eu me furei, me cortei com lâmina e a gente 

sabe que é conhecido, a fonte, nesse exato momento é colhido o sangue 

dele, da fonte, e da pessoa que se acidentou, essa pessoa é encaminhada 

para o DIP e lá no DIP é feita a solicitação desses exames, os exames vão 

para o laboratório, faz o teste rápido para o HIV e se der alguma coisa, 

quando a fonte é desconhecida, a pessoa passa a tomar a medicação pra 

HIV, que é por 30 dias até ter os resultados, tem indicação da hepatite c, 

quem não tomou, é difícil alguém da saúde não ter tomado hepatite c,  mas 

se não tomou vai para o hospital Jesus fazer imunoglobulina, enfim, no 

pérfurocortante é bem acompanhada essa parte de risco, mas a gente não 

tem só esse risco, a gente tem risco ergonômico, que esse ano a gente teve 

uma coisa ótima aqui no hospital, mês passado teve um grupo da reitoria 

que veio nos orientar como transportar pacientes da cama para a maca, da 

maca para a cadeira , pela primeira vez, nós nunca tivemos isso aqui, e 

assim, foram 3 dias e a turma não tinha mais do que 20 pessoas, entendeu 

(...) Eu acho que o grupo que se preocupa com a saúde do trabalhador eles 

querem fazer alguma coisa, mas a gente também que estar aqui, também 

precisa procurar (...) Tem culpa da instituição, com toda certeza tem, mas 

tem culpa também do profissional, que também tem que caçar. Se o que eu 

estou fazendo não é bom para a minha saúde, então eu tenho que começar a 

pensar, e primar para isso, para que minha saúde seja importante 

primeiramente para mim.” (MARROM) 
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“Já me perfurei sem a agulha ter entrado em contato com o 

paciente, eu estava preparando a medicação (...). Não, não teve notificação 

(...) nada (...) como eu estava só preparando, eu descartei, fiz um curativo e 

continuei trabalhando." (BRANCO) 

  

“Eu fui coletar uma hemocultura e na hora de passar o sangue para 

o frasco de hemocultura, acabei me furando (...) depois eu preenchi um 

boletim de acidente com a supervisão de enfermagem de acidente, mas não 

fiz nenhum coquetel, nenhum acompanhamento com medicação (...) foi 

notificado. Não, nenhum acompanhamento (...) e assim, só me deram mais 

atenção porque eu fui buscar (...) porque eu fiquei desesperada quando me 

acidentei.” (AZUL)  

 

“Furei-me por pérfurocortante. O meu sangue foi encaminhada 

para emergência, foi realizado todo o esquema profilático e feita a 

notificação.” (VERMELHO) 

 

 

Observou-se nos depoimentos dos técnicos de enfermagem relatos de que não haviam 

sofrido nenhum tipo de acidente de trabalho bem como outros que sofreram acidentes no 

trabalho, relataram que foi feito todo o esquema profilático e notificação. 

No cotidiano dos serviços de saúde estudos apontam que os trabalhadores de 

enfermagem conhecem os riscos e as medidas de proteção existentes no ambiente de trabalho, 

mas apesar disso, não os colocam em prática (SILVA; ZEITONE, 2009). Se tais fatores 

existem, eles não podem ser ignorados, e sim esclarecidos e elucidados entre estes sujeitos, no 

sentido de maximizar estratégias de prevenção à exposição biológica. As dificuldades de 

aceitação e cumprimento de medidas preventivas são fatores existentes e por isso, 

preocupantes.  

Moura, Moreira e Fonseca (2009) afirmam que, embora haja estímulos por parte das 

instituições como educação continuada, os trabalhadores não estão incorporando os saberes 

necessários para a efetividade das práticas. A noção de riscos ocupacionais está sendo 

subestimada, pois a maioria das recomendações para o adequado manejo dos perfurocortantes 

são conhecidas pelos profissionais, entretanto, na prática, não é atribuído o devido valor à 

etapa mais importante desse processo - a segregação - contribuindo, desse modo, para 

aumentar, significativamente, o risco de acidentes. 

Nas instituições de saúde, as exposições percutâneas são responsáveis pela maior parte 

dos acidentes ocupacionais entre os trabalhadores (BREVIDELLI; CIANCIARULLO, 2009; 

NISHIDE; BENATTI; ALEXANDRE, 2004). As evidências revelam que os acidentes 

ocorrem principalmente por negligência às medidas de prevenção como o manuseio e descarte 
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inadequado de pérfurocortantes (CANINI; GIR; MACHADO, 2005; BALSAMO; FELLI, 

2006).   

Com a finalidade de reduzir o risco de transmissão de patógenos é fundamental a 

adoção de medidas preventivas pré e pós-exposição a acidentes ocupacionais, sendo as 

Precauções Padrão (PP) as principais medidas pré-acidentes (GIR et al., 2008). As PP 

recomendadas inicialmente por Garner (1996), atualizadas e reafirmadas em 2007 (SIEGEL et 

al., 2007), destacam-se como umas das diretrizes elaboradas com a finalidade de reduzir o 

risco de contaminação cruzada nas práticas em saúde (HENDERSON et al., 2010).  

Outra medida básica é a imunização para hepatite B, considerada indispensável e 

imprescindível para a saúde ocupacional (CDC, 2001; SANTOS et al., 2007; GIR et al., 

2008). Sabe-se que os acidentes podem ocorrer mesmo com a adesão a essas medidas, 

inclusive se adotadas em sua integralidade. Dessa forma, as condutas pós-exposição que 

incluem os cuidados imediatos e mediatos (profilaxia e tratamento) são fundamentais para a 

redução dos riscos de soroconversão aos patógenos presentes nas exposições (GARCIA; 

BLANK, 2008; GIR et al., 2008).  

Essas condutas devem ser adotadas de forma a sistematizar o atendimento, sendo as 

notificações e a vigilância dos agravos, algumas das estratégias a serem estabelecidas para o 

controle dos acidentes com material biológico (SMS/GOIÂNIA, 2008). 

Além dos acidentes com pérfurocortantes que acabam se mostrando em maior 

evidência, existem também outros tipos de acidentes como quedas, infecções adquiridas do 

paciente, dentre outros, que o profissional de enfermagem fica susceptível em seu meio de 

trabalho e, que se não forem tomadas as atitudes necessárias para prevenir estes riscos, 

certamente ao longo dos dias de trabalho eles poderão ocorrer, como pode ser visto nos 

relatos abaixo.  

“(...) já tive acidentes com pérfurocortante (...) já tive situações de 

queda na própria enfermaria (...) bater com as pernas nas manivelas que 

existiam antigamente e hoje em dia com a mudança das camas, melhorou 

essa questão (...) as vezes o ambiente esta molhado, então você corre esse 

risco (...) a própria comorbidade do doente, ou seja, o doente às vezes tem 

uma história de infecção ou colonização (...) e aí você não tem a 

identificação da placa (...) você manipula (...) você fica mais pré-disposto 

ao risco, porque você as vezes não tem uma evidência tão clara (...) não tem 

uma identificação de cor que chame a atenção (...) todos os meus acidentes 

foram notificados (...) procurei seguir todos os protocolos e graças a Deus 

nada foi evidenciado.” (ROXO)  
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“O acidente que eu sofri foi ortopédico (...) pegando peso de criança 

grande (...) fiquei um mês de licença, tive que fazer infiltração no braço, 

meu braço ficou preso, foi notificado como acidente de trabalho.” (CINZA) 

 

O gráfico e a tabela a seguir demonstram os acidentes de trabalho no HUAP nos anos 

de 2010 a 2014. 

Tabela 2: Acidentes de trabalho 

Acidentes / doenças 

  

Típico 

c/afastamento 

Típico 

s/afastamento 

Trajeto 

c/afastamento 

Trajeto 

s/afastamento 

Doença 

Profissional / do 

Trabalho 

2010 5 16 2 8 1 

2011 5 1 2 1 0 

2012 6 1 11 0 2 

2013 5 1 16 0 2 

2014 1 0 4 0 0 

Típico: Acidentes durante o trabalho; Afastamento: o profissional ficou afastado do 

seu trabalho por pelo menos um dia; Trajeto: acidente no trajeto de ida e vinda para o 

trabalho. 

 

 

Gráfico 1: Acidentes de trabalho de 2010-2014 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Observa-se, nesta tabela, que são poucas as notificações de acidentes de trabalho, 

acredita-se que seja por negligência ou por medo de punição após a notificação. Além disso, 

identifica-se na tabela uma queda no quantitativo de acidentes do ano de 2014, podendo ser 
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justificado pelo desenvolvimento de atividades e educação continuada, que orientem os 

profissionais a evitar ou minimizar os acidentes. 

Diante disso, Zoboli (2001) afirma que para minimizar os problemas decorrentes da 

relação entre saúde e trabalho, e assim, prevenir acidentes e doenças ocupacionais, são 

necessárias recomendações de medidas no ambiente de trabalho. Dessa forma, reconhecer os 

riscos envolvidos no processo de trabalho configura uma estratégia válida para minimizar e 

evitar intercorrências na saúde do trabalhador.  Neste sentido, os riscos ambientais devem ser 

identificados nos diferentes ambientes de trabalho para que possam ser prevenidos e 

minimizados. Identificá-los permite controlar as causas de acidentes de trabalho de qualquer 

natureza.  

Essa identificação auxilia na elaboração de estratégias de prevenção, pois, uma vez 

que o risco está presente, medidas que minimizem seus efeitos devem ser aplicadas. Diante 

disso, a adoção de medidas de biossegurança no ambiente de trabalho, tendo em vista os 

riscos os quais o trabalhador está exposto, se torna imprescindível na prevenção de acidente e 

doenças ocupacionais, sendo necessário e preconizado pela legislação o uso de equipamentos 

de proteção individual, bem como a correta manipulação e supervisão no uso deste, além de 

medidas comportamentais e organizacionais no trabalho. 

No relato abaixo, a depoente evidencia que conhece a existência de um caminho a ser 

seguido quando um profissional de saúde se acidenta no hospital pesquisado, para que possa 

tomar as atitudes certas com relação aos cuidados da sua saúde. E, isto se faz necessário, para 

um acompanhamento dos principais riscos e acidentes que os profissionais de saúde vêm 

sofrendo em suas atividades laborais. 

 

“Todos os setores tem o caminho que se deve fazer quando se tem 

acidente com pérfurocortante (...) é para ficar no setor de enfermagem 

visível para o pessoal ver. Por exemplo: eu me cortei, eu me acidentei, o 

que é que eu faço? Então todos os setores tem e em último caso procurar a 

chefia, para conversar, para expor o que está havendo.” (MARROM) 

 

Para Lapa (2006), a prevenção significa gerenciar os riscos ocupacionais para garantir 

resultados que contribuam para amenizar e reverter o cenário onde se perdem vidas e a 

capacidade para o trabalho, na busca por melhores condições e qualidade de vida. Deste 

modo, as ações de divulgação sobre as formas como os trabalhadores devem agir, conforme 

relatado pela depoente, demonstra uma providência tomada pelo gerenciamento de riscos 

ocupacionais do hospital pesquisado, que é preconizado pela Legislação Brasileira em Saúde 
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e pelas Normas Regulamentadoras. Entretanto, nem todos os trabalhadores se dão conta de 

tais ações, e permanecem negligenciando a sua saúde pela inobservância das normas e rotinas, 

deixando, por exemplo, de utilizar corretamente os equipamentos de proteção individual, 

obtendo como resultado os diversos tipos de acidentes e exposição aos riscos.  

Os acidentes de trabalho com material biológico podem ser causados por uma 

variedade de fatores, incluindo os relacionados com o próprio trabalhador, mas também com a 

instituição e as condições de trabalho. Entre elas podemos citar descuido, falta de atenção e 

prevenção, excesso de confiança, materiais inadequados e jornada de trabalho exacerbada, 

cansaço, estresse entre outros (SARQUIS, 2007).  

Essa discussão traçada sobre riscos ocupacionais, aos quais os trabalhadores de 

enfermagem estão expostos continuamente, suscita a necessidade de planejamento de 

estratégias preventivas para que os acidentes e doenças relacionadas ao trabalho possam ser 

evitados, em função da gravidade de suas consequências para o trabalhador e para a 

sociedade. Lapa (2006) afirma que a prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao 

trabalho implica gerenciar os riscos de modo que conduzam a resultados que contribuam para 

amenizar e rever o cenário, onde se perde a vida e a capacidade para o trabalho, 

paradoxalmente na conquista do sustento, sobrevivência e melhores condições de vida.  

O gerenciamento dos riscos tem a intenção de minimizar a ocorrência de acidentes e 

propor medidas de prevenção, entre outras ações. Implica também analisar acidentes de 

trabalho que ocorreram em uma determinada instituição, com o objetivo de entender quais são 

as reais causas, e a partir disso, visualizar resolução. Para que programas de atenção à saúde 

dos trabalhadores sejam implantados, o diagnóstico situacional configura uma ferramenta 

valiosa.  Assim, a análise das causas e efeitos de acidentes de trabalho pode ampliar o 

conhecimento sobre o tema e contribuir no sentido de subsidiar o planejamento de medidas 

preventivas e controle de acidentes dessa natureza.  

 

4.2 Ações educativas quanto à prevenção de riscos 

 

Morais, Soares, Lamas e Costa (2011) afirmam ser fundamental que os dirigentes das 

entidades e instituições de saúde em questão, promovam, incentivem e valorizem a 

atualização e crescimento dos profissionais de enfermagem, frente às inovações, mudanças e 

crescimento científico que constantemente vem acontecendo na área de saúde. Os hospitais 

devem estar atualizados e fervorosos para difundirem essas transformações aos seus 

empregados, visando melhores qualificações técnicas e científicas, e os profissionais de 
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enfermagem, devem ser um veículo para transmissão do conhecimento entre a teoria e a 

prática, levando estes conhecimentos para a sua rotina de trabalho, para que desta forma seja 

disseminado aos outros profissionais o interesse pelo saber, pelo conhecimento, que são 

fundamentais para uma boa assistência em saúde.  

Sobre este aspecto da análise, vejamos o que relata uma depoente quanto às ações 

educativas que desenvolve em sua prática: 

 

“Eu acho que em todas as enfermarias foi distribuído para que 

tivesse um quadro de avisos mostrando esse fluxograma com acidentes com 

material biológico, isso eu tenho (...) aqui no meu setor eu tenho no leito 

dia e tenho no posto de enfermagem o fluxograma indicando qual é a 

conduta e onde o profissional deve ir (...) e fora isso, eu procuro aqui no 

meu setor, eu uso muito a passagem de plantão que tem 2 equipes, entrando 

e saindo, para dar as orientações necessárias, no caso de novidades, uma 

coisa nova, no caso de uma doença nova, que a gente precisa se proteger 

(...) eu uso muito assim (...) aqui tem educação permanente (...) ela 

trabalha, funciona, dando cursos, palestras, eles vem na unidade dar 

orientações (...) não tem dia nem hora marcada, são esporádicas, mas 

assim, são frequentes.” (VERDE)  

 

Diante das transformações que os profissionais de enfermagem e as instituições de 

saúde devem adquirir, está a Educação Continuada (EC), que é um instrumento e um caminho 

fundamental, que tem por objetivo melhorar o desempenho profissional, quando se transforma 

em um processo contínuo de orientação. Sendo assim, o profissional de enfermagem poderá 

adquirir conhecimento, habilidades, atitudes e desenvolver competências que o ajudem nos 

seus dias de trabalho, permitindo sua interação e intervenção na realidade, além de auxiliar a 

minimizar os problemas advindos da defasagem na formação. (SILVA & SEIFFERT, 2009).  

Bezerra, Queiroz, Weber e Munari (2012) afirmam que para de fato ocorrer o 

desenvolvimento da EC para os profissionais de enfermagem que atuam nos hospitais 

universitários, se fazem necessárias estratégias para a prática do modelo assistencial e também 

para orientar a melhoria da qualidade da assistência prestada aos pacientes. A educação 

continuada tem sua acreditação por parte dos enfermeiros e muitos procuram desenvolver 

essas atividades ao longo dos anos, porém, têm ocorrido relatos de que fatores de cunho 

pessoal vêm interferindo diretamente no processo de educação continuada, não permitindo 

dessa forma que este processo venha ser implantado. Vale salientar que no hospital 

pesquisado existe o serviço de Educação Continuada, e ainda se discute sobre a possível 

implementação futura da Educação Permanente em Serviço. 
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Segundo Bezerra, Queiroz, Weber e Munari (2012) dentre as estratégias de ensino-

aprendizagem disponíveis para implementação de uma EC, há a predominância de exposição 

dialogada e problematização de casos. Assim, os assuntos envolvidos são as habilidades 

técnicas, comportamentais e a avaliação por meio de auditoria dos cuidados. Dentre os 

assuntos, surgem sugestões apontadas pelos próprios enfermeiros para a melhoria do processo 

de EC e, as sugestões são relacionadas com a necessidade de recursos estruturais, didáticos e 

também planejamento compatível e organizado com as necessidades e disponibilidade dos 

envolvidos, para que possa atender suas necessidades de conhecimento, além de motivação 

para garantir maior adesão da equipe de enfermagem.  

Ciampone, Melleiro e Silva (1998) ratificando, afirmam que, para que se tenha uma 

educação continuada eficaz, faz-se necessário antes de tudo que se tenha planejamento, que é 

definido como sendo “a organização das atividades para atingir um objetivo; o 

desenvolvimento de atividades em ordem de prioridade, em menor tempo e com qualidade; o 

desenvolvimento do trabalho de forma organizada e racional. Entende-se, a partir das 

definições que planejamento é uma etapa que antecede qualquer decisão e/ou intervenção com 

a finalidade de se atingir os objetivos almejados, sendo este o processo de educação contínua 

dos profissionais de enfermagem.  

Neste prisma, uma depoente sinalizou para a necessidade de planejamento nas ações 

gerenciais que envolvam a educação permanente/continuada: 

“Com relação a orientação a gente tem o POP de todas as técnicas 

e todos os procedimentos de enfermagem  e procedimentos que fica no setor 

(...) mas assim, bem orientado, não existe (...) o que a gente faz é a nossa 

bagagem que a gente traz de conhecimentos, de experiências (...) mas não 

tem não, orientação não (...) agente já sabe como funciona o setor, qual é a 

dinâmica (...) o que a gente pode fazer para melhorar esse gerenciamento 

de tempo, de material, aí tem o carrinho de banho que fica no corredor, tem 

alguns materiais necessários para alguns procedimentos, mas nada 

orientado pela gerência ou pela supervisão.” (AZUL) 

 

Desta maneira, Silva e Seiffert (2009) relatam que o planejamento deve ter visão e 

prática interdisciplinar, infraestrutura adequada, pesquisa, comunicação, envolvimento das 

chefias da instituição, além de realizar parcerias com outras instituições, para que possa existir 

a troca de experiências e pesquisas, tanto boas quanto ruins, para que assim o crescimento da 

unidade hospitalar venha acontecer. Contudo, os enfermeiros ficam responsáveis por 

reconhecer a importância de procurar formas de articulação entre diferentes áreas do 

conhecimento, intermediar o diálogo com os envolvidos no processo de mudanças e também 
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com os responsáveis por decidir, para que desta forma reorientem a prática das ações 

educativas da equipe de enfermagem nas instituições hospitalares.  

Para Gomes et al (2009) é importante ressaltar a importância de se fazer uma revisão 

do processo de trabalho, principalmente com relação ao uso de EPI e adoção de práticas 

seguras. Mediante a constante atualização do processo de trabalho, mostra-se necessária a 

implementação de um programa de educação continuada/permanente para fomentar a 

aquisição de conhecimento, além de incentivar os profissionais a refletirem sobre sua prática e 

responsabilidade social. Mas, para que isso ocorra de maneira segura e de fato promova o 

crescimento profissional, deve-se ter planejamento em toda organização hospitalar, inclusive 

nos serviços de educação permanente.  

Assim, para que ocorra um processo educativo efetivo e bem estruturado com a 

participação de todos os enfermeiros, todos os impedimentos ou fatores restritivos deverão ser 

superados pelos fatores impulsionadores e, poderá ser intermediado por meio da articulação 

entre a universidade e o serviço de saúde, para que ambos possam ter cooperação mútua no 

sentido de produzir conhecimento, formar  profissionais e educar continuamente. Esta união e 

cooperação entre instituições de ensino e as unidades de saúde poderão trazer benefícios 

enormes para as instituições de saúde, assim como para os pacientes assistidos por estes 

profissionais (BEZERRA et al 2012).  

Bezerra apud Bezerra, Queiroz, Weber e Munari (2012) afirmam que as instituições de 

saúde e os serviços de enfermagem estão constantemente se modificando para se adaptarem às 

novas realidades, o que faz da educação continuada um componente fundamental para o 

desenvolvimento de pessoas, que como capital humano intelectual, deverá ser analisado 

constantemente para que diante de suas necessidades, as mesmas possam ser atendidas. 

Assim, poderá se vislumbrar mudanças e melhorias nos processos de trabalho para que a 

assistência aos pacientes se torne satisfatória e de qualidade.  

Ao ser questionado se tem reuniões para orientações destes enfermeiros quanto aos 

riscos inerentes ao trabalho, a resposta obtida é que não, como pode ser vista através do 

seguinte relato: 

“Não. A gente está começando agora, para segurança dos 

pacientes, para prevenção de riscos de quedas, o pessoal está se 

mobilizando para fazer isso. Agora para funcionários, que eu tenha visto 

aqui não, pode até ter, mas assim , não ser divulgado, o pessoal lá da saúde 

do trabalhador, nós vamos fazer o lance do CIAT, para o servidor, pode 

estar mobilizando para o sentido de prevenção de acidentes, pode ser o 
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lance de implementar alguma coisa a nível terapêutico, por exemplo.” 

(MARROM) 

 

Então, pode-se perceber que fica desta maneira evidenciado, que não há uma ação 

educativa padrão para os enfermeiros do HUAP com relação a prevenção de riscos e doenças 

ocupacionais ao trabalhador. Depreende-se que ainda não existe, por parte do próprio 

trabalhador, a clareza da necessidade de cuidados com a sua própria saúde, bem como se faz 

necessário que a instituição invista em ações educativas com os trabalhadores de saúde e em 

particular neste estudo, os trabalhadores de enfermagem. 

A preocupação dos profissionais da saúde com a sua própria saúde é recente, pois 

estes concentram a sua atenção em assuntos relacionados ao aperfeiçoamento de sua 

atividade, no sentido de adquirir novos conhecimentos técnicos, uso de novos equipamentos e 

fármacos, entre outros, visando à melhoria na assistência aos pacientes, esquecendo-se do seu 

próprio cuidado, principalmente em relação aos riscos, aos quais está exposto na realização de 

suas ações (NUNES et al., 2010). 

Segundo Guglielmi (2010) torna-se essencial e obrigatório, que as Instituições 

implantem uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), bem como a Comissão 

de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) e os programas PPRA (Programa de Prevenção de 

Riscos Ambientais) e PPRO (Programa de Prevenção de Riscos Ocupacionais), em suas 

unidades que atuarão juntamente com a participação dos profissionais. Além disso, as 

instituições devem garantir treinamentos e capacitações aos profissionais periodicamente, 

preparando-os para o cumprimento das normas estabelecidas, realizando atividades com o 

intuito de promover o autocuidado, o bem-estar e a saúde do trabalhador durante suas 

atividades no ambiente hospitalar. 

Os próprios profissionais de enfermagem apontam para uma atuação mais participativa 

do setor de educação continuada, para combater as carências educacionais com respeito ao 

manuseio seguro de medicações, dentre outras questões. Em estudo realizado por Morais, 

Soares, Lamas e Costa (2011), os profissionais incentivaram a aplicação de palestras 

constantes, de maneira que sejam planejadas e organizadas para atender as necessidades de 

conhecimento que os profissionais necessitem.  

Também se faz necessário que sejam implementadas medidas para melhorar o 

ambiente de trabalho com a participação efetiva dos profissionais de saúde, para elaborar 

estratégias de mudanças associadas a uma adequação ergonômica dos espaços físicos, 

equipamentos e mobiliários, ajuste da temperatura, nível de ruído e da iluminação dos postos 
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de trabalho, dentre outros fatores, para que os profissionais de enfermagem tenham melhores 

condições de trabalho (BELEZA et al, 2013).  

Tais medidas são tomadas pelos enfermeiros no cenário pesquisado, por iniciativa 

individual, como percebe-se no seguinte discurso: 

 

 “A gente tenta ao máximo reduzir os riscos de um acidente dentro 

do hospital, com o chão para não ser escorregadio, com os objetos que ele 

vai usar, e as coisas estarem o mais livres possível, por exemplo, apesar 

daqui ter um movimento muito grande de pessoas, eu procuro deixar o 

corredor o mais livre possível, eu não posso me livrar das pessoas às vezes, 

mas dos objetos sim, para que não provoque acidentes.” (VERDE) 

 

As pequenas ações descritas, acima aliadas a uma ação contínua de educação dentro 

das instituições hospitalares, quando bem elaboradas e abordadas dentro do âmbito hospitalar, 

poderão prevenir agravos à saúde do trabalhador através do gerenciamento de riscos 

realizados pelo enfermeiro, já que este profissional é considerado um constante educador em 

relação às práticas de saúde realizadas pela enfermagem (VALENTE E SILVA, 2012). 

No entanto, pode-se perceber através dos relatos que nem todos os profissionais de 

enfermagem bem como suas respectivas enfermarias estão bem orientadas com relação à 

ergonomia, a prevenção de riscos, assim como a ação a ser tomada quando os mesmos 

ocorrem. As experiências e conhecimentos prévios são quem norteiam as práticas de saúde 

em algumas enfermarias.  

Junior et al (2014) afirmam que é importante que a organização do trabalho invista em 

ações de prevenção de risco em terapia intensiva, assim como em diversas outras clínicas, 

mediante aos fatores de riscos apontados pelos trabalhadores de enfermagem, o que poderá 

contribuir para a melhora da qualidade do serviço oferecido aos pacientes, com maior 

segurança no desempenho das atividades.  

Morais, Soares, Lamas e Costa (2011) afirmam que a parceria da Educação 

Continuada com os enfermeiros é fundamental para o processo contínuo de aprendizagem, 

pois os enfermeiros devem se envolver com projetos educacionais, auxiliar e/ou promover 

programas, além de buscar estratégias que venham suprir as necessidades de conhecimento 

dos trabalhadores. Também deverá ser exigido da instituição empregadora apoio para a vida 

profissional na área específica de atuação.  

Mas, para que de fato os trabalhadores estejam atualizados quanto aos seus 

conhecimentos e possam de maneira segura aplicá-los na prática, se faz necessário intervir 

constantemente com estratégias de prevenção e promoção de saúde, além de estimular a 
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prática de atividades físicas e de lazer, como também, implementar mudanças organizacionais 

e das condições de trabalho nas Instituições de ensino e saúde, visando proporcionar aos 

trabalhadores das diversas enfermarias das instituições de saúde, uma melhoria das condições 

de saúde. Desta maneira, o trabalhador perceberá o incentivo a qualidade de vida que deverá 

vivenciar constantemente e, logo, a sobrecarga do trabalho será minimizada (OLIVEIRA et al, 

2013). 

Mediante a isto, entende-se que ao se conhecer os problemas de saúde dos 

profissionais de enfermagem em conjunto com os principais fatores de risco no trabalho, se 

torna possível elaborar alternativas de intervenção que gerem mudanças em direção à 

apropriação do conhecimento e crescimento pelos trabalhadores. Então, fica constatado que a 

informação, a formação e a construção do conhecimento de maneira adequada para o trabalho, 

além da obediência às normatizações são estratégias que contribuirão para a saúde 

ocupacional destes trabalhadores, tornando o trabalho mais seguro e saudável (BELEZA et al, 

2013). 

Portanto, diante da necessidade de aprendizado e conhecimento constante dentro da 

âmbito da saúde, cabe ao enfermeiro, que é um educador por excelência, elaborar maneiras de 

articulação entre as diversas áreas do conhecimento, o diálogo com os envolvidos e com os 

que decidem para reorientar uma nova prática com relação as ações educativas da equipe de 

enfermagem nas instituições hospitalares (SILVA E SEIFFERT, 2009)  

Assim, existe uma série de medidas que diminuirão a exposição aos riscos e são 

possíveis de serem implantadas, dentre as quais destaca-se, ouvir os profissionais de 

enfermagem que estão na ponta do atendimento; reuniões de orientação com relação à 

prevenção e notificação de riscos ocupacionais; dentre outras medidas que permitam uma 

relação de troca de conhecimentos e valores dentro da instituição hospitalar para o 

crescimento de toda equipe de enfermagem.  

 

 

4.3 Interferência dos riscos na saúde do trabalhador 

4.3.1 Sobrecarga e exposição aos riscos 

 

A sobrecarga de trabalho nos dias atuais vem interferindo diretamente na vida dos 

trabalhadores, de maneira que alguns trabalhadores diminuem seus ritmos de trabalho e até 

mesmo param de trabalhar por conta das doenças ocupacionais que adquirem ao longo de suas 
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vidas. Mediante a isto, observa-se que alguns profissionais de enfermagem de diversas 

clínicas do HUAP relatam suas angústias e preocupações em relação à sobrecarga de trabalho.  

Para Dejours (2002), 

A Ansiedade relativa à degradação do organismo: a segunda forma de ansiedade 

resulta do risco que paira sobre a saúde física. As más condições de trabalho 

colocam o corpo em perigo de duas maneiras: risco de acidentes de caráter súbito e 

de grave amplitude (queimaduras, ferimentos, fraturas, morte), doenças profissionais 

ou de caráter profissional, aumento do índice de morbidade, diminuição do período 

de vida, doenças “psicossomáticas”. Dissemos anteriomente que nas condições de 

trabalho que é o corpo que recebe o impacto, enquanto que na organização do 

trabalho o alvo é o funcionamento mental. Precimos acrescentar ainda que as más 

condições de trabalho não somente trazem prejuízo para o corpo, como também para 
o espírito. É de natureza mental a ansiedade resultantes das ameaças à integridade 

física. A ansiedade é a sequela psíquica do risco que a nocividade das condições de 

trabalho impõe ao corpo. (DEJOURS, 2002, PG 78) 

 

A sobrecarga de trabalho se mostra em muitos momentos da vida destes profissionais, 

não sendo apenas algo passageiro, mas sim, sendo uma rotina de trabalho desgastante que, 

gera incômodos, frustrações e perturbações físicas e mentais para os trabalhadores. Isto 

acontece, devido a maior suscetibilidade e vulnerabilidade que estes profissionais apresentam, 

em virtude de estarem na linha de frente do cuidado e em muitas das vezes o seu trabalho não 

ser reconhecido devidamente. Como causas que precipitam a vulnerabilidade, temos o 

quantitativo de pessoal da equipe de enfermagem é reduzido, pacientes complexos e que 

inspiram muitos cuidados específicos e que nem sempre estes profissionais estão preparados 

para atuar, dentre outras situações que afetam diretamente estes enfermeiros.  

Isto fica evidenciado nos relatos dos depoentes a seguir: 

“Às vezes a gente realmente fica sobrecarregado, tem épocas que a 

lotação máxima de pacientes, com pacientes mais graves, inspirando mais 

cuidados, aí realmente fica sobrecarregado” (AMARELO) 

 

 “Aqui até se consegue organizar bem o serviço, mas nós sempre 

temos problema de pessoal, a quantidade de profissional, porque o setor 

tem uma característica de às vezes ter pacientes mais independentes, como 

também pacientes totalmente dependentes, então sempre tem pouco 

funcionário (...)” (PRETO) 

 

“Em alguns momentos sim, até por uma questão do número de 

pessoal, as vezes você tem uma redução desse nº pela questão de faltas em 

outros setores, aí existe um remanejamento da minha clínica por subestimar 

o serviço que existe aqui e às vezes essa falta de pessoal, ela gera um 

estresse, uma agilidade que você acaba tendo que ter ao longo do dia e que 

de uma certa forma pode comprometer a qualidade da assistência.” 

(ROXO)  
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Em relação à equipe de técnicos de enfermagem, a maioria relatou que não se sente 

sobrecarregado com o serviço e um menor número afirmou que se sentem muito 

sobrecarregados, conforme referido no depoimento a seguir. 

 

“Depende do dia, por conta dos remanejamentos e números de leitos 

a serem atendidos. Sofre muitas das vezes sobrecarga emocional por conta 

do tipo de clientela que atende (na maioria dos casos pacientes 

oncológicos). Por atuar em uma profissão que tem maior contato com o 

paciente sofre mais com as demandas físicas e emocionais destes.” 

(VERMELHO) 

 

Dalarosa e Lautert (2009) trazem em seu estudo que a longa jornada de trabalho e a 

exposição a diferentes situações de estresse potencializam a incidência de acidentes do 

trabalho, em especial, aqueles com instrumentos pérfurocortantes e de contaminação de 

mucosas. Evidenciou-se também no presente estudo, que os riscos ergonômicos como os 

descritos a seguir, são fortes implicativos para sobrecarregar os profissionais de enfermagem, 

visto que o desgaste físico se torna muito maior em virtude de procedimentos que poderiam 

ser evitados, através da melhoria dos equipamentos, organização interna da instituição e 

distribuição da equipe de enfermagem, já que há relatos de remanejamento de pessoal. Isto se 

faz necessário, devido a complexidade dos pacientes, que é diferente em cada enfermaria do 

HUAP, como pode ser visto através do relato a seguir. 

  

“Aos riscos ergonômicos, a gente tem macas quebradas, velhas, que 

você não consegue manipular mais adequadamente, então a gente tem que 

fazer um esforço físico muito grande, eu já fui afastada, por conta disso, eu 

tive uma dor muito grande, tive paresia e parestesia do MSD (Membro 

Superior Direito) aí eu fui avaliada por um neurocirurgião aqui mesmo do 

hospital aí foi identificada uma hérnia de disco cervical, fiquei afastada 14 

dias por causa disso, eu nunca na minha vida tinha tirado alguma licença 

médica por absolutamente nada, então tem essa questão do esforço físico 

absurdo dos leitos que a gente acaba fazendo, mesmo com todas as 

inovações tecnológicas que podem nos ajudar nesse aspecto, tem 

elevadores de pacientes, tem prancha, mas isso não tem aqui, então isso 

dificulta a mobilização dos pacientes, até porque são pacientes muito 

pesados, é muito complicado lidar com isso.” (LILÁS)  

 

Conforme Arruda, Ribeiro e Brasileiro (2010) os profissionais de saúde em seu 

ambiente de trabalho estão expostos a inúmeros riscos, o ambiente hospitalar é um local 

tipicamente insalubre na medida em que propicia a exposição de seus trabalhadores a riscos 

físicos, químicos, fisiológicos, psíquicos, mecânicos e, principalmente, biológicos, inerentes 

ao desenvolvimento de suas atividades. 
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Neste contexto, evidencia-se que a Norma Regulamentadora NR – 32 torna-se 

necessária, uma vez que, tem como finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a 

implantação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de 

saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em 

geral (BRASIL, 2005).  

As cargas de trabalho excessivas ocorrem devido a uma cultura e organização do 

trabalho da instituição de saúde, onde existem enfermarias com pacientes acamados, em 

estágio terminal, com muitas feridas, dentre outras situações expostas e comprometem a 

qualidade de atendimento. 

Devido a isto, muitos trabalhadores adoecem, se sentem desvalorizados, 

desmotivados, angustiados e acabam se afastando do trabalho. Isto ocorre devido ao que 

Dejours (2012) diz, quando afirma que a organização prescrita do trabalho nem sempre 

condiz com a realidade vivenciada pelos trabalhadores, originando nestes profissionais, 

sofrimento e desprazer no trabalho. 

Ao elucidar os fatores que ocasionam esses riscos, consegue-se explorar o problema 

de forma integrada, na tentativa de planejar e adotar medidas importantes para prevenir a sua 

ocorrência na equipe de enfermagem. Essa forma de atuação permite um diagnóstico precoce 

de agravos relacionados ao trabalho, além de evidenciar a existência dos casos de doenças / 

acidentes que afetam a saúde do profissional de enfermagem. (PINTO, 2012). 

 Tais fatores provocam os afastamentos por doenças ocupacionais, evidenciando as 

interferências na saúde do trabalhador, conforme relato a seguir: 

 

“É decorrente do trabalho, coluna, já tive licença por causa da 

coluna (...) já tive quando trabalhava em CTI (...) eu fazia amidalite, 

faringite de 15 em 15 dias, de 20 em 20 dias (...) eu precisava me afastar 

principalmente quando eu trabalhava no CTI aqui do Antônio Pedro, era 

um CTI antigo.”(ROXO) 

 

Ao ter interferência em sua qualidade de vida, o profissional muda atitudes, tanto no 

âmbito intrafamiliar quanto no intra-hospitalar, podendo comprometer o relacionamento 

interpessoal no trabalho e a qualidade do atendimento aos clientes, o que trará certamente 

consequências ao indivíduo e/ou à população assistida (PEREIRA; MIRANDA; PASSOS, 

2009).  

Neste sentido, torna-se premente a atuação do enfermeiro na implementação de 

núcleos de atenção á saúde do trabalhador, principalmente por ser este profissional o que sofre 

mais danos a saúde. A saúde ocupacional ou saúde do trabalhador refere-se à promoção e à 
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preservação da integridade física do trabalhador durante o exercício de sua função, detectando 

por meio da abordagem de prevenção, rastreio e diagnóstico precoce de agravos à saúde 

relacionados ao trabalho, além da constatação da existência de casos de doenças profissionais 

ou danos irreversíveis à saúde do trabalhador (LEITÃO; FERNANDES; RAMOS, 2008).  

Conforme mencionado anteriormente neste estudo, os trabalhadores de enfermagem 

durante a assistência ao paciente estão expostos a inúmeros riscos ocupacionais causados por 

fatores químicos, físicos, mecânicos, biológicos, ergonômicos, incluindo os psicossociais, que 

podem ocasionar doenças ocupacionais e acidentes de trabalho (DUARTE; MAURO, 2010). 

Dentro desse panorama destacam-se os fatores que levam o trabalhador de enfermagem aos 

riscos ocupacionais, que se originam de atividades laborais insalubres e perigosas podendo 

provocar efeitos adversos à saúde do profissional. (CASTRO; FARIAS, 2008). 

Através dos seguintes depoimentos pode-se perceber que, ilustram a necessidade de 

organização no sentido dos cuidados hospitalares para com os pacientes e também na 

distribuição e falta de material humano para trabalhar dentro dos setores do HUAP, 

mostrando desta maneira a importância de planejamento: 

“Existe sobrecarga no trabalho. Muito, isso é quase uma 

unanimidade, eu acho que todas as pessoas aqui na emergência se sentem 

sobrecarregadas porque é um quantitativo de funcionários que é 

insuficiente para atender a demanda que a gente tem (...) Frustração, 

porque a gente não consegue desenvolver o nosso trabalho com qualidade, 

a gente tenta dar qualidade aquilo que a gente faz, mas não tem a qualidade 

que a gente quer dar, são estresses o tempo todo, são pacientes que chegam 

crônicos e muitas das vezes graves e na sua maior parte são pacientes 

oncológicos e na grande maioria terminais, que não deveriam ter essa 

unidade de referência para atender as suas demandas, deveriam ter uma 

unidade de cuidados paliativos, mas acabam se valendo da emergência 

para poder serem cuidados.”(LILÁS) 

 

“Existe aqui no Antônio Pedro a questão do remanejamento, então 

assim, o enfermeiro ele raramente é remanejado, mas acontece de sermos 

remanejados para outros setores (...) os técnicos sim, são remanejados com 

frequência para outros setores, clínica médica, emergência, entre 

outros.”(BRANCO) 

 

“São 20 leitos, uma enfermaria muito complexa e com um 

quantitativo de técnicos de enfermagem reduzido, 4 ou 3 (...) minimamente 

a gente teria que ter aqui 5 técnicos para trabalhar (...) e pela 

complexidade dos pacientes e pela falta de médicos plantonista, com 

certeza também.” (LARANJA) 
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O déficit de profissionais acarreta uma sobrecarga de trabalho, porque uma vez que há 

um número maior de clientes para cada funcionário, prejudica a interação com suas funções e 

com o ambiente de trabalho, na medida em que este ambiente contém demandas excessivas 

(PEREIRA; MIRANDA; PASSOS, 2009).  

De acordo com Gama et al (2008), o trabalho de enfermagem é um trabalho 

desgastante, além da sobrecarga de horário, sobrecarga de funções, que levam à insegurança 

no trabalho, aumentando a responsabilidade profissional, muitas vezes com recursos 

inadequados, o que prejudica o bom andamento de suas funções. Nas unidades hospitalares, o 

trabalho tem sido associado à sobrecarga e ao desgaste do trabalhador, em especial nos 

hospitais públicos, caracterizados pela elevada demanda da população, principalmente de 

usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), como é o caso do hospital pesquisado neste 

estudo. A sobrecarga de trabalho pode interferir na qualidade de vida de seus trabalhadores 

(MONTEIRO; BENATTI; RODRIGUES, 2009). 

Desta maneira, Morais, Soares e Lamas (2010) afirmam que o enfermeiro deixa de se 

proteger e de “cuidar” da sua própria saúde como se fosse uma atitude natural e normal de sua 

vida, mas que de maneira geral é fundamental para o exercício de sua profissão, cuidando 

apenas dos pacientes, esquecendo-se assim que a enfermagem é uma profissão essencialmente 

baseada no cuidar e que o cuidar de si também faz parte de sua profissão.  

Quando o profissional de saúde se vê sobrecarregado e desgastado dentro de sua 

profissão devido a tantas situações e problemas, como a falta de profissionais suficientes para 

a sua enfermaria, elevados números de pacientes, dentre outros, ele começa a apresentar um 

desgaste de sua própria saúde, começando desta maneira a ter doenças ocupacionais e até 

mesmo psicológicas, pois a desvalorização e desmotivação com seu trabalho começa a 

transformar-se em sobrecarga psíquica e, muitos profissionais não suportam tamanha pressão, 

como vemos no relato da seguinte profissional: 

 

“Já, em 2012, eu fiquei 3 meses afastada por conta de um transtorno 

depressivo, que eu adquiri em relação ao estresse psicológico que eu estava 

passando (...) em relação ao trabalho, no setor de emergência, no período 

noturno (...) desenvolvi conflitos com a equipe de enfermagem também (...) 

em relação também ao estado dos pacientes.” (ROSA)   

Além de jornadas de trabalho prolongadas e privação do sono, os trabalhadores da 

saúde são ansiosos, depressivos e desmotivados, podendo ocasionar com isso, distúrbios do 

ritmo circadiano, interferências no desempenho do trabalho, dificuldades no relacionamento 

familiar e social, deterioração da saúde (MEDEIROS et al., 2009). 
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Para Dejours (2012) todo excesso conduz ao surgimento de fadiga e sofrimento. O 

autor afirma que se uma interrupção do trabalho não vem interromper a evolução do processo 

e se nenhuma transformação da organização do trabalho intervém de maneira imediata, a 

fadiga no trabalho desencadeará a patologia. Existe também o risco que está relacionado a 

dinâmica do trabalho, que se refere ao início, gênese e também às transformações do 

sofrimento mental vinculadas à organização do trabalho.  

Outros depoentes sinalizam para a sobrecarga no trabalho, devido ao afastamento dos 

colegas por doença ocupacional ou acidente de trabalho, ou devido ao acúmulo de funções, ou 

decorrentes do grande número de pacientes internados, decorrentes da organização do 

trabalho no hospital público, que muitas vezes, possui carência de pessoal para atuar: 

“Me sinto sobrecarregada no sentido de quando tem alguém de 

licença médica .. agora no final da minha carreira (...) não tem ninguém 

para cobrir aquela pessoa (...) a pessoa está de licença médica há quase um 

ano e não tem outra para cobrir e no último plantão eu tive que exercer a 

função de técnico de enfermagem porque só ficou eu e outra, porque faltou 

a outra segunda pessoa e não tinha ninguém.” (CINZA) 

 

“(...) varia muito de como esta a enfermaria, o perfil dos pacientes 

(...) às vezes está mais tranquilo a enfermaria (...) mas geralmente é bem 

pesado... é sobrecarrega, porque além de ter que gerenciar muitos 

pacientes, muitos cuidados e também a enfermagem, a enfermeira acaba 

assumindo funções de outras equipes, por exemplo, tem que ver a nutrição, 

o serviço social, a psicóloga, então assim, a gente acaba abarcando várias 

funções (...) então isso no final sobrecarrega bastante.”  

“Aqui todos os enfermeiros se sentem sobrecarregados, porque a 

gente tem uma demanda de trabalho muito grande, não pelo quantitativo de 

pacientes, mas pela característica dos pacientes, porque a gente aqui não 

tem uma escala de enfermagem com um quantitativo de pessoal que é 

dispensado para cá, obedecendo a características dos pacientes, não é feito 

uma, faz-se um levantamento numérico em função do número de leitos, se 

fosse assim estava correto, mas quantidade de pacientes que a gente recebe 

, não apenas pela quantidade, mas pela qualidade dos pacientes, que na sua 

grande maioria são pacientes crônicos, graves, que já chegam aqui sempre 

muito graves (...) E aí a gente fica com uma série de pacientes internados, 

sem ter o que fazer, só aumentando numericamente, deixa o ambiente muito 

conturbado, até porque são muitas famílias que tem o seu desespero, 

porque vive-se esse processo de morte, integralmente na sua totalidade, 

ficam chamando muito, questionando muito, na sua realidade é super, 

mega, ultra estressante trabalhar aqui.” (LILÁS) 

 

O desempenho do profissional de enfermagem quando afetado acarreta em falhas de 

percepção e dificuldades de concentração nas tarefas a serem executadas. Com isso, o estado 

mental e emocional do profissional é afetado levando ao estresse, produzindo, 
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consequentemente, cefaleias, distúrbios gastrointestinais, alterações de humor, que são 

referidos como doenças ocupacionais causadas pelo estresse (LEITÃO; FERNANDES; 

RAMOS, 2008).  

Desta forma, o grau de complexidade das atividades a serem executadas, as 

responsabilidades no serviço, o dever de ter conhecimento técnico – científico, contribui para 

ocorrência de alterações psíquicas no profissional, e este, por sua vez, não consegue 

desenvolver suas atividades com segurança, prejudicando seu desempenho profissional. 

 Além da exposição ocupacional ao sofrimento mental citado por Dejours (2002), 

existem também diversos outros tipos de riscos que a sobrecarga do trabalho poderá 

contribuir, como o desenvolvimento de acidentes e doenças ocupacionais na vida dos 

profissionais de enfermagem. Podemos observar através do seguinte relato:  

“Tanto a gente quanto quem vem fazer raio X aqui não usa colete, 

não usa proteção, não usa absolutamente nada. Tem aquela margem de 

segurança de 2 metros, mas essa margem ela se perde, não sou só eu que 

sofro risco com a emissão desses raios, todos os outros pacientes que estão 

ali próximos. Assim, acidentes com material biológico, eu já perfurei, já tive 

acidente aqui e eu ainda tive um agravante porque eu não tive aquele 

intervalo de 2 horas que a gente tem para tomar a medicação, fazer o teste 

anti-HIV, seja meu ou do paciente, fazer todos aqueles exames. Então 

corremos todo tipo de risco biológico porque a gente não tem nem 50 cm de 

um paciente para o outro, fica um do lado do outro, então você punciona 

aqui, quando você vira já tem um paciente atrás de você, então esse risco 

existe o tempo todo, a gente tem que estar ligado o tempo todo e isso acaba 

acarretando um estresse emocional muito grande, porque você não quer se 

ferir e não quer ferir ninguém, nem comprometer o atendimento do doente, 

então é mais um problema que você carrega ao longo do plantão, você não 

tem só o seu trabalho para desenvolver, você tem todo um problema para 

gerenciar.” (LILÁS) 

 

Além dos problemas musculoesqueléticos, existem também os acidentes com material 

pérfurocortante que representam uma parcela importantíssima das exposições ao risco pelos 

enfermeiros, pois apesar das precauções padrão recomendarem o uso de EPI e o não reencape 

de agulhas, percebe-se que estas práticas não vêm sendo adotadas plenamente nas atividades 

diárias dos profissionais de enfermagem, originando desta forma maior risco de acidentes e 

agravos à saúde do trabalhador (GOMES et al, 2009). 

Fazendo um paralelo com docentes enfermeiros, Oliveira et al (2013), evidenciaram 

na vida dos profissionais de saúde (enfermeiros) que atualmente exercem a função de 

docentes, como principal alteração a presença de doenças musculoesquelética (25%), que 

foram responsáveis pela maior prevalência de afastamentos laborais dos docentes de 
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enfermagem, assim como as doenças que podem estar relacionadas ao processo de trabalho 

desgastante (extensas jornada de trabalho), ou o desleixo com sua própria saúde, pois a falta 

de “tempo” é o principal intercessor para que estes profissionais não cuidem de sua saúde, 

embora sejam pessoas capacitadas e qualificadas para cuidar e promover saúde.  

Então, para cuidar do próximo, muitos enfermeiros acabam descuidando da sua saúde, 

pois não disponibilizam tempo para a mesma, além de relatarem que a equipe de enfermagem 

já é reduzida e se entrar algum profissional de licença, certamente irá sobrecarregar os 

demais, então para que isso não ocorra segue-se trabalhando e adotando medidas paliativas 

para lidar com suas dores e demais problemas de saúde.  

As principais queixas apresentadas por trabalhadores de enfermagem são as doenças 

infecto-contagiosas, geniturinárias, cardiovasculares, reações alérgicas, fadigas, contusões, 

torções, ferimentos, entre outras. As lombalgias e os distúrbios osteomusculares estão 

relacionados ao transporte e movimentação de pacientes, organização do ambiente de trabalho 

com posturas inadequadas (MIRANDA; STANCATO, 2008).  

Os distúrbios músculo - esqueléticos acarretam um grave problema de saúde pública e 

um dos mais graves no campo da saúde do trabalhador, levando-o a diferentes graus de 

incapacidade funcional, gerando um aumento de absenteísmo e de afastamentos temporários 

ou permanentes do trabalhador e produzindo custos expressivos em tratamento e indenizações 

(SOUZA et al., 2011).  

De acordo com Leitão; Fernandes; Ramos (2008) a fadiga é observada como um sinal 

de alarme para o organismo humano, pois ao reconhecer seus limites, mostra a necessidade de 

estabelecer um período para repouso, onde reorganizará suas forças, revertendo assim os 

sintomas estabelecidos. Quando essa solicitação de repouso não é obedecida, instala-se a 

fadiga, desencadeando no profissional um esgotamento físico e psíquico que apresentará 

alterações no funcionamento fisiológico das funções orgânicas. A ação preventiva e o 

comportamento das pessoas com relação à saúde evidenciam a resistência das mesmas em 

aceitarem as orientações sobre a melhor forma de prevenir as doenças, por acharem que o 

risco pessoal de contrair uma doença é algo subjetivo, ou seja, não tem consciência da 

gravidade e das consequências que podem causar, dependendo do risco e da doença é dada à 

devida importância ao acontecido (MALAGUTI et al., 2008). 

Isto fica demonstrado na fala dos depoentes a seguir: 

 

“É recorrente meu problema de saúde? Sim, eu tenho uma cirurgia 

para fazer, que eu estou protelando, 2 neurocirurgiões já me disseram que 
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eu tenho que fazer, mas eu estou protelando um pouco, estou tentando com 

a fisioterapia contornar.”(PRETO) 

“A minha doença diagnosticada me gera problemas, mas eu acabei 

tendo que aprender a conviver com a dor para não ficar me afastando do 

trabalho, até pelas características do setor, não tem como ficar repondo 

pessoal, se você se ausenta é menos um na escala, então é mais um 

problema, então, não tem como eu ficar me afastando. Mas assim, é muita 

dor, faço analgésico todo dia e vou levando.”(LILÁS) 

 

Mauro et al. (2010) relatam que, na maioria das vezes, é o contrato de trabalho que 

define as condições de trabalho, compreendendo a carga horária, a jornada, as atividades, a 

remuneração e outros aspectos, que muitas vezes não condizem com a função realizada. A 

vida do trabalhador sofre a influência do processo de trabalho em vários aspectos de ordem 

social, como organização do trabalho, distâncias da residência, inexistência de creches, 

responsabilidade exagerada do cargo, despersonalização das relações entre trabalhador e 

patrão, apreensão ante a possibilidade de demissão ou aproximação da aposentadoria, redução 

de gastos da empresa (situação econômica), provocando sensação de desconforto e 

aborrecimento. 

Com isso, Dejours (2012) descreve que o medo, a angústia no trabalho, mas também a 

frustração e a agressividade podem fazer com que as cargas cardiovasculares, musculares, 

digestivas, dentre outras aumentem.  Ainda de acordo com o autor, as situações de risco tanto 

dizem respeito diretamente a saúde dos empregados quanto a “saúde” da produção, esta 

produção que no serviço de enfermagem é vista como a qualidade no atendimento ao paciente 

(DEJOURS, 2012). 

Neste prisma, Duarte e Mauro (2010) ressaltam que o projeto de reorganização dos 

serviços de saúde exige a adoção de uma política comprometida com a melhoria da inserção 

dos trabalhadores nos serviços de saúde, priorizando os princípios da valorização profissional 

e da participação dos funcionários, visando produzir mudanças na sua mentalidade e nas suas 

ações, mediante a qualificação e/ou a incorporação de novos conhecimentos. Recuperar uma 

“postura de respeito e dignidade ao trabalho e aos trabalhadores”. Sabemos que de fato a 

aplicação de precauções e intervenções no processo de trabalho não são suficientes para 

garantir as medidas de prevenção, devendo fazer parte das estratégias as reflexões a respeito 

das mudanças de comportamento e as causas dos acidentes.  

A baixa adesão ou ausência desta às recomendações das barreiras de proteção é uma 

realidade, o que leva a indagar sobre outros fatores, que podem estar contribuindo para este 

tipo de comportamento (CASTRO; SOUZA; SANTOS, 2010). Assim, a participação e o 
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desempenho de toda a equipe são de suma importância. O trabalho em grupo, e a 

conscientização, auxiliam no desenvolvimento de estratégias de prevenção aos riscos, 

promovendo a interação, enfrentamento das dificuldades, conhecimento sobre o assunto e 

diminuição da ocorrência dos acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, bem como 

fortalece as lutas da classe em prol de melhores condições de trabalho. 

Em contrapartida, existem relatos de profissionais que não se sentem sobrecarregados, 

como nos seguintes casos:  

 

“Não, não me sinto sobrecarregada no meu ambiente de trabalho. 

Assim, é claro que tem dia que tem um maior nº de pacientes graves, um 

volume de trabalho maior, mas às vezes não, os pacientes estão mais 

basais.” (VERDE)  

 

“Não (...) não por uma questão de redução do nº de funcionários, 

houve uma redução do nº de leitos também (...) quer dizer uma redução do 

nº de funcionários não, uma deficiência de funcionários tanto de médicos, 

equipe de enfermagem e outros profissionais (...) houve uma redução do nº 

de leitos, então a gente atua aqui com capacidade para 20 leitos na clínica 

médica feminina, isso ajudou bastante (...) diminui aquela sobrecarga.” 

(ROSA) 

 

Estes relatos surgem de profissionais, onde a carga horária é mais flexível e também 

onde existem enfermarias menos complexas, com isso o quantitativo de profissionais da 

equipe de enfermagem fica melhor distribuído e a sobrecarga de trabalho diminui, tornando o 

serviço mais calmo e menos cansativo. 

A Política Nacional de Humanização (2001) revela que: “Humanização em saúde é 

resgatar o respeito a vida humana, levando-se em conta as circunstâncias sociais, éticas, 

educacionais e psíquicas presentes em todo relacionamento humano.” Em virtude do 

entendimento do que seja humanização, percebe-se uma enorme lacuna entre o profissional de 

saúde e a sua assistência ao paciente hospitalizado, visto que em muitas das vezes os 

profissionais de enfermagem não conseguem proporcionar um atendimento adequado e 

humanizado pela falta de infraestrutura hospitalar, falta de mão-de-obra qualificada e até falta 

destes profissionais dentro dos hospitais, o que torna desta maneira o trabalho ainda mais 

difícil. Com isso, o paciente não é atendido de maneira adequada e o profissional de saúde 

acaba ficando mais exposto aos riscos ocupacionais, podendo vir a adoecer em decorrência do 

trabalho. 

Desta forma, Morais, Soares e Lamas (2010) ratificam que muitos são os riscos 

oriundos da prática de enfermagem e que os cuidados com esses trabalhadores de saúde 
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devem ser vistos com a mesma importância que a de pacientes que são atendidos nos serviços 

assistenciais, em virtude da saúde do profissional de enfermagem ser valiosa em um ambiente 

de trabalho saudável e adequado para consistirem em valiosos bens individuais e coletivos, 

melhorando assim a qualidade da assistência em saúde.  

Além disso, está evidenciado que as lesões decorrentes do ambiente de trabalho 

atingem muito mais os profissionais de enfermagem, tornando-os suscetíveis aos diversos 

riscos, dentre eles o risco biológico, que é a intercorrência mais comum dentro das 

instituições hospitalares. Isto ocorre constantemente, mas também fica claro que muitos 

profissionais de saúde detêm do conhecimento dos potenciais riscos que correm, porém não 

desejam fazer uso dos EPI’s corretamente e até mesmo não usá-los, o que não é de maneira 

nenhuma justificável pela insuficiência de profissionais de enfermagem na equipe de saúde, 

mesmo quando ocorre um ritmo de trabalho excessivo (LORO et al, 2014). 

Portanto, para que se tenha uma efetiva adequação dos serviços de enfermagem, maior 

amplitude dos conhecimentos adquiridos pelos enfermeiros e maior gerenciamento dos 

agravos à saúde destes profissionais, se faz necessário que todo o conjunto colabore entre si 

para minimizar os riscos ocupacionais e torne possível o crescimento cultural e organizacional 

da instituição e dos profissionais de enfermagem, pois somente o trabalho em equipe 

permitirá o avanço e crescimento de todos. 

 

4.4 A doença ocupacional e as interferências na vida do trabalhador: ações 

gerenciais do enfermeiro 

 

Entende-se por Saúde do Trabalhador o conjunto de práticas teóricas interdisciplinares 

(técnicas, sociais, humanas) e interinstitucionais, que desempenhadas e desenvolvidas por 

diversos sujeitos situados em lugares sociais diferentes e informados por uma perspectiva 

comum (GOMEZ e COSTA, 1997). 

Gomez e Costa (1997) descrevem ainda que na área de Saúde do Trabalhador no 

Brasil deverão ocorrer as metas descritas a seguir, para que de fato desenvolva para melhor a 

perspectiva de saúde na classe trabalhadora. 

 

O compromisso com a mudança do intrincado quadro de saúde da população 

trabalhadora é seu pilar fundamental, o que supõe desde o agir político, jurídico e 

técnico ao posicionamento ético, obrigando a definições claras diante de um longo e, 

presumidamente, conturbado percurso a seguir. Um percurso próprio dos 
movimentos sociais, marcado por resistência, conquistas e limitações nas lutas 

coletivas por melhores condições de vida e de trabalho; pelo respeito/desrespeito das 
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empresas à questionável legislação existente e pela omissão do Estado na definição e 
implementação de políticas nesse campo, bem como sua precária intervenção no 

espaço laboral (GOMEZ e COSTA, 1997, p.24). 

 

Risco ocupacional é definido como por toda e qualquer possibilidade de que algum 

elemento ou circunstância existente num dado processo ou ambiente de trabalho possa causar 

dano à saúde, seja por meio de acidentes, doenças ou do sofrimento dos trabalhadores, ou 

ainda por poluição ambiental (PORTO, 2000). 

De acordo com as definições de saúde do trabalhador, risco ocupacional e doença 

ocupacional mencionadas, percebe-se algumas situações que ocorreram com os sujeitos desta 

pesquisa e, que, influenciaram diretamente na qualidade de vida e trabalho dos profissionais 

de enfermagem entrevistados. Dentre os fatores mencionados pelos depoentes, encontra-se o 

risco ergonômico: 

“Não, nunca fiquei afastada, atualmente eu sinto uma lombalgia, 

que hoje inclusive eu estou com ela (...) tomei o anti-inflamatório e vim 

trabalhar, mas assim, até uma vez que eu estava trabalhando aqui, que eu 

estava fazendo 24 horas, que eu estava fazendo APH, e eu tive um 

pinçamento do nervo ciático, no plantão noturno nunca tinha tido nada em 

relação a coluna (...) e de lá pra cá deve ter mais ou menos uns 2 anos, de 

vez em quando eu sinto essa dor lombar, que eu ainda não fui averiguar ao 

fundo do que se trata (...) eu me medico, eu tomo o anti-inflamatório, passa 

e assim fica.” (BRANCO) 

 

“Não, graças a Deus não (...) olha, a gente tem alguns problemas de 

saúde que eu não posso dizer que foram só exclusivamente por causa do 

trabalho, mas eu tenho uma limitação de atividade por problemas na 

coluna, coluna lombar, que me limitam bastante no meu dia a dia, no meu 

trabalho e na minha vida particular, fiquei 2 meses direto e assim 1 

semana, alguns dias, mas a mais longa foram 2 meses.” (PRETO)  

 

“Já fiquei afastada por conta de tendinite e torsão de tornozelo.” 

(VERMELHO) 

 

“Fiquei afastada por torsão de tornozelo.” (CARAMELO) 

 

Observa-se nos depoimentos acima, que os próprios trabalhadores são negligentes com 

a sua saúde, postergando o tratamento aos problemas ergonômicos, além disso o principal 

problema relatado foram questões relacionadas ao sistema osteomuscular. Pesquisas 

concluem que os fatores biomecânicos como a repetitividade, esforço físico, trabalho 

muscular estático, choque, vibrações, frio; assim como fatores organizacionais como ausência 

de pausas, grande jornada de trabalho, pressão no trabalho e fatores psicossociais, como 
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estresse, elevada demanda mental e insatisfação no trabalho, contribuem para a ocorrência de 

doenças osteomusculares (FERNANDES; ASSUNÇÃO; CARVALHO, 2010). 

As doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho são causadas por um processo 

crônico por atividades realizadas durante o trabalho. Portanto, o trabalhador necessita ser 

assistido por meio de um serviço de saúde ocupacional, capaz de elaborar programas de 

promoção, prevenção e recuperação da saúde dos empregados (BARBOZA; MILBRATH; 

SIQUEIRA, 2008). No entanto, embora seja uma responsabilidade gerencial o de prevenir os 

riscos e promover a saúde do trabalhador quanto à exposição aos riscos, cabe também ao 

trabalhador a responsabilidade de buscar ajuda para que os problemas sejam acompanhados. 

 Couto (2002), afirma que a aplicação de medidas ergonômicas previne futuras 

complicações osteomusculares e danos à saúde, e ressalta que, ocorrendo uma interação 

adequada e confortável do ser humano com os objetos que maneja e com o ambiente de 

trabalho, pode ocorrer melhora na produtividade, redução da rotatividade e conflitos causados 

pela falta de interesse ao trabalho.  

Para identificar os fatores de riscos ergonômicos Vilela; Almeida e Mendes (2012) 

sugerem ações de vigilância através da investigação do processo e da organização do trabalho. 

Declaram ainda que as normas regulamentadoras são usadas como referência para regular as 

condições de trabalho e prevenir os riscos a saúde do trabalhador. Neste sentido, o enfermeiro 

do trabalho pode desempenhar o seu papel propondo melhorias ergonômicas. 

 Cabe ao empregador realizar a análise ergonômica do trabalho, que trata de uma 

análise detalhada de cada atividade, ilustrando as condições adversas do trabalho e fornecendo 

informações acerca dos problemas a serem solucionados, do ponto de vista de conforto e da 

segurança (ASSUNÇÃO e ALMEIDA, 2003).  

Esta análise busca a avaliação de aspectos como a duração da jornada de trabalho, a 

função, ciclo da tarefa, número de movimentos, pausas, posturas inadequadas, esforço 

muscular, ritmo necessário para a realização da tarefa, assim como o tipo de ferramentas e 

equipamentos e as condições globais de trabalho (VERONESI, 2008). 

 O manual de Aplicação da Norma Regulamentadora 17, publicação do Ministério do 

Trabalho e Emprego, apresenta soluções práticas para adequação do posto de trabalho como o 

controle da emissão de ruídos produzidos, pode ser feito com a utilização de aparelhos 

silenciosos como impressoras jato de tinta ou laser em vez de matriciais; a climatização do 

ambiente é facilmente obtida por meio da instalação de aparelhos de ar-condicionado; o 

controle da velocidade e da umidade do ar é facilitado, pela correta utilização de aparelhos 

próprios e de uma construção apropriada do ambiente de trabalho; e os índices de iluminação 
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podem ser regulados com a colocação de vários pontos de luz e a utilização prioritária da 

iluminação natural e de lâmpadas frias adequadas (BRASIL, 2002). 

Souza et al (2012) expõem que os riscos a saúde dos trabalhadores manifestam-se 

através de estresse, cansaço, distúrbios osteomusculares, entre outros, que de maneira 

objetiva, alerta para a necessidade de planejamento e implementação de ações voltadas para a 

promoção da saúde destes profissionais e, consequentemente, qualificação da atenção aos 

trabalhadores e também aos usuários das unidades hospitalares.  

Nishide e Benatti (2004) relatam outras formas de riscos mais evidenciadas no 

ambiente de trabalho que o profissional de enfermagem enfrenta no seu cotidiano e que são de 

conhecimento dos trabalhadores: 

 

Os riscos de acidentes mais evidenciados pelos trabalhadores de enfermagem da 

UTI foram os relacionados diretamente à assistência ao paciente. Constatou-se que a 

maioria dos trabalhadores identificou como principais riscos biológicos a exposição 

a sangue, excretas/secreções e/ou fluídos corpóreos 49 (72%), a exposição a 
perfurocortante 47 (69%) e a exposição a infecções e doenças de diagnóstico não 

confirmado 23 (34%). Quanto aos riscos ergonômicos, 31 (46%) trabalhadores 

identificaram o esforço físico como causa de acidente. Este resultado mostrou que os 

trabalhadores conhecem os riscos a que estão expostos através do grau de exposição 

pela prática cotidiana do seu trabalho (NISHIDE e BENATTI, 2004, p.413). 

 

 

Desta maneira, Beleza et al (2013) compreendem que à medida que os problemas de 

saúde dos profissionais de enfermagem e os fatores de risco no trabalho são compreendidos, 

torna-se possível desenvolver alternativas de intervenção que levem a mudanças em direção à 

apropriação pelos trabalhadores da dimensão humana do trabalho. Logo, informação, 

formação adequada para o trabalho e obediência às normatizações são estratégias que 

contribuem para a saúde ocupacional, possibilitando a realização de um trabalho de modo 

mais seguro e saudável. 

Isosaki et.al., (2011) afirmam que esta metodologia compreende o mapeamento dos 

problemas ergonômicos na empresa, através da descrição dos resultados observados, 

apontando os principais condicionantes físicos, ambientais e indicando as exigências 

físicomentais do trabalhador, o que resulta nas recomendações ergonômicas aos postos de 

trabalho avaliados. Podemos considerar essas recomendações como um valioso instrumento 

na contribuição da solução de problemas ergonômicos, porém é necessário que ela não atue 

somente de forma corretiva, sendo necessário antecipar os riscos do ambiente e condições de 

trabalho.  

Silva et.al., (2010) ressaltam que a implantação de medidas ergonômicas é de 

fundamental importância para a prevenção de agravos a saúde dos trabalhadores. Para Vitta; 
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Bertaglia e Padovani (2008) a melhor maneira de diminuir e/ ou evitar riscos ergonômicos é 

através de medidas simples como a adaptação dos postos de trabalho e das tarefas realizadas e 

a educação dos trabalhadores para posicionamentos mais funcionais e menos agressivos. 

Essas adaptações visam não somente a melhoria, mas também a eliminação dos fatores de 

risco, através da reorganização do ambiente e processo de trabalho de modo a adaptar os 

postos de trabalho de acordo com as características dos trabalhadores, adequar os níveis de 

conforto de acordo com o preconizado, eliminar transporte e manuseio de cargas manual com 

peso prejudicial, posturas e movimentos críticos e repetitivos e fatores que causem dor e 

desconforto no trabalho (RENNER, 2005). 

Fontana e Lautert (2013) relatam que os riscos ocupacionais que mais prevalecem e 

expõem os profissionais ao sofrimento e ao adoecimento físico e mental são os psicossociais, 

demonstrados pela agressão verbal e falta de segurança. Também ficou evidenciado 

sofrimento relacionado à precariedade do serviço no que permeia à falta de materiais e 

instalações inadequadas, condições que levam ao constrangimento do trabalhador, ao realizar 

um trabalho de má qualidade.  

Estas inadequações ficam evidentes no depoimento a seguir, que traz relato de 

condições injustas de trabalho e que afetam diretamente a saúde destes profissionais. Muitos 

profissionais de saúde ficam mais vulneráveis as doenças infecciosas e ocupacionais devido 

as precárias condições de trabalho, incluindo-se aí as características das condições contratuais 

de trabalho, tendo em vista que nos hospitais públicos existem profissionais que atuam por 

contratos frágeis, que também compõe um fator de risco psicossocial.  

 

 “Eu desenvolvi uma depressão por conta do plantão noturno. Não 

me afastei, por conta do contrato trabalhista que não me permitia ficar 

mais do que 14 dias afastada, caso isso ocorresse, eu seria desligada do 

serviço.” (DOURADO) 

 

Alguns depoimentos indicaram também a negação do problema de saúde apresentado, 

conforme demonstrado a seguir: 

“Não, não (...) o meu problema de coluna não veio (...) que a minha 

coluna sempre foi tortinha e não foi aqui do trabalho, pode até ter piorado, 

mas eu nunca peguei uma licença por causa disso, nunca fiquei (...), aliás, 

os médicos da licença médica, da saúde do trabalhador, até mencionam: 

você tem vinte e tantos anos aqui, nunca tirou licença (...) não (...) só tirei a 

poucos dias que fui ver um problema de vista (...) consertar aí (...) fazer 

uma cirurgiazinha na vista aí tirei uns dias só, mas é pouca coisa (...) nunca 

fiquei (...) é realmente assim afastado do meu trabalho por problema de 
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saúde, muito menos por problema de saúde do trabalho (...) sei até que 

existe, a gente tem, mas nunca cheguei a isso não.” (AMARELO)   

 

Muitos trabalhadores referem falta de informação e conhecimento sobre os riscos 

ergonômicos, sinalizando a necessidade de treinamentos específicos para que ocorram 

mudanças de hábito e conscientização dos benefícios da adoção da melhora postural tanto no 

trabalho como em casa (MAURO et al, 2010).  

Ribeiro e Shimizu (2007) demonstram a necessidade das empresas investirem em 

educação continuada de forma a orientar os trabalhadores a adotarem posturas corretas no 

trabalho, reduzindo assim o desgaste causado pelas cargas fisiológicas. A ginástica laboral é 

uma estratégia que tem sido adotada com o intuito de diminuir acidentes de trabalho e 

absenteísmo por doenças osteomusculares.  

Segundo Mendes e Leite (2004) é uma prática desenvolvida dentro da empresa 

executada por profissionais de educação física que consiste em exercícios específicos 

realizados no próprio local de trabalho e pode ser preparatória ou de aquecimento quando é 

realizada no início da jornada, compensatória com duração de 5 a 10 minutos durante a 

jornada com exercícios de alongamento, flexibilidade, posturais para compensar a tensão 

muscular e relaxamento de 10 a 12 minutos, com o objetivo de redução de estresse, alívio de 

tensões.  

Pressi e Candotti (2005) reforçam que a ginástica laboral inserida na rotina das 

empresas apresenta resultados positivos, como aumento da produtividade, melhor disposição 

para o trabalho, melhora da conscientização corporal e a interação social. Assim, 

implementando tais ações, podemos destacar que o enfermeiro do trabalho desempenha 

atividades de promoção, manutenção e melhoria da saúde dos trabalhadores, auxiliando na 

melhoria da qualidade de vida dentro e fora do trabalho (BULHÕES, 1986 apud GELBECK, 

2002), podendo exercer atividades relacionadas com o serviço de higiene e segurança no 

trabalho.  

Sobre este aspecto, Dejours (2012, p.25) afirma que: 

[...] se um trabalho permite a diminuição da carga psíquica, ele é equilibrante. Se ele 

se opõe a essa diminuição, ele é fatigante [...] a energia psíquica se acumula, 

tornando-se fonte de tensão e desprazer, a carga psíquica cresce até que aparecem a 
fadiga, a astenia, e a partir daí a patologia: é o trabalho fatigante. 

 

Martins, Robazzi, Bobroff (2010) enfatizam que, se vinculam a enfermagem os 

sentimentos de prazer e sofrimento, que se mostram ao longo dos dias de trabalho através das 

angústias e alegrias geradas pela assistência e cuidado com o paciente. Isto se dá porque há 
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possibilidade de ser útil enquanto servem, ajudam e confortam. Mas, ao se deparar com o 

sofrimento alheio, com a morte, com a dor e/ou situações difíceis de serem superadas, o 

profissional de enfermagem também sofre.  

O trabalhador, mediante a situação de trabalho que lhe é imposta diariamente como 

(baixo quantitativo de profissionais, grande quantitativo de pacientes internados, falta de 

materiais, infraestruturas inadequadas, dentre outros) se vê sobrecarregado e cansado da rotina 

em que vive. Isto, ao longo dos anos de trabalho acarreta em problemas de saúde, que em 

muitas das vezes afasta o profissional do trabalho para cuidar de sua saúde. 

Percebe-se que a doença ocupacional provoca um afastamento do profissional de 

enfermagem de suas funções, para tratar de sua saúde, gerando assim um déficit ainda maior 

de profissionais dentro do hospital, além de gerar uma sobrecarga para os cofres públicos, 

pois quando os profissionais se acidentam ou adoecem por alguma doença relacionada ao 

trabalho, estes mesmos profissionais continuam recebendo seus salários, auxílios doenças, 

dentre outras fontes de renda e, sem produzir algum tipo de trabalho ou beneficio para as 

instituições empregatícias e até mesmo o governo. Logo, os profissionais de saúde afastados 

do trabalho são considerados pacientes que demandam muitas cargas sociais e fiscais para o 

governo e instituições empregadoras, gerando assim uma sobrecarga e fadiga do sistema 

como um todo. 

Porém, não pode ser deixada de lado a situação de saúde que os profissionais de 

enfermagem vêm vivenciando, pois o afastamento do trabalho se faz necessário para a 

melhora e restabelecimento da saúde destes profissionais, para que possam continuar dando 

assistência de qualidade aos seus pacientes e não se tornem pacientes. 

 Mediante as situações expostas, percebe-se que os trabalhadores têm o conhecimento 

dos riscos a que estão expostos no ambiente laboral ao prestar os cuidados aos seus pacientes, 

ao manusear materiais pérfurocortantes e contaminados, pela inadequação dos recursos 

humanos e equipamentos insuficientes e também devido à exposição às agressões físicas e 

verbais, que são riscos considerados visíveis. Mas, mesmo tendo o conhecimento de tais 

situações, eles se veem em condições angustiantes, visto que são responsáveis pelo cuidado 

dos pacientes e em caso do não atendimento adequado, estes pacientes ficarão sem os devidos 

cuidados que lhes são pertinentes. Desta forma, os profissionais de enfermagem vivenciam 

situações de estresse que podem deixá-los ainda mais susceptíveis a riscos, embora seja de 

ordem subjetiva (MARTINS, BOBROFF, ANDRADE E MENEZES, 2014). 
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Ao ser questionada se tem outra doença em decorrência do trabalho, uma depoente 

relatou a sua iniciativa em procurar ajuda para conseguir enfrentar o doloroso cotidiano do 

trabalho frente a morte: 

“Olha eu acho que um Burnout aí cai bem, devido ao estresse aqui 

nas atividades, por minha conta eu procurei atendimento psiquiátrico para 

conseguir desenvolver minhas atividades, porque eu não estava mais dando 

conta, porque chega um momento que você procura apoio emocional ou 

você surta, porque não tem como você trabalhar aqui nessa emergência 

sem você ter algum tipo de apoio, a pressão é muito grande, os riscos são 

muitos grandes e também pela própria clientela, são pessoas que vivem o 

processo de morte, muita das vezes dolorosos, porque não existe boa morte, 

então é desgaste muito grande, não é só para a família. Eu já vi coisas aqui 

que eu nunca tinha visto na minha vida, coisas muito desgastantes, 

horríveis, aí você fica naquele processo de transpor aquilo para você, 

porque tem muito jovem aqui morrendo, então você acaba levando isso pra 

sua vida e isso é muito ruim (...) 

 

Martins, Robazzi, Bobroff (2010) dizem que a equipe de enfermagem tem como 

princípio a organização em fragmentação e que tem como objeto de trabalho o paciente. Desta 

forma, o sofrimento, o medo, ansiedade, estresse, longas jornadas de trabalho, conflitos e 

tensões fazem parte constantemente da vida destes profissionais, podendo assim gerar 

doenças ocupacionais.  

Os riscos psicossociais estão relacionados aos aspectos de planejamento, organização 

e gerenciamento do trabalho, e ao seu contexto social e econômico, os quais apresentam 

potencial para causar prejuízo à saúde física e mental do trabalhador. Segundo Costa e Felli 

(2005), os trabalhadores de enfermagem estão diretamente ligados à produção de saúde e 

expostos a uma diversidade de cargas que podem gerar desgaste a saúde.  

De acordo com Brun e colaboradores (2007), existem vários riscos psicossociais 

relacionados ao contexto e conteúdo do trabalho. São representados no presente estudo, sob 

vários aspectos relacionados à organização e ao ambiente de trabalho e estariam distribuídos 

em cinco categorias: 1) Novas formas de contrato de trabalho e insegurança no trabalho; 2) 

Envelhecimento da força de trabalho; 3) Intensificação do trabalho; 4) Alta carga emocional 

no trabalho; e 5) falta de equilíbrio entre a vida familiar e o trabalho.  

O desempenho das atividades do enfermeiro em unidades hospitalares mostrou que, o 

cuidado prestado pelos profissionais, a divisão de tarefas no trabalho da enfermagem, o 

ambiente e o manuseio de equipamentos pesados, a carga de trabalho, as relações 

interpessoais e os aspectos relacionados à organização do trabalho, expõem o profissional a 

presença de riscos psicossociais. 
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Diante da apresentação do panorama pesquisado, no que tange aos riscos e doenças 

ocupacionais, pode-se inferir que a gerência torna-se muito relevante, na perspectiva de 

minimizar os riscos e doenças causadas pelo processo de trabalho.  

Os pontos de destaque que emergiram nesta pesquisa, estão relacionados ao fato de 

que o trabalho da enfermagem propicia situações de estresse e causa sofrimento e 

adoecimento. Ainda que o trabalho possa ser uma fonte de prazer, de bem-estar e de saúde, 

quando existem condições favoráveis à livre utilização das habilidades e o seu controle pelos 

trabalhadores; por outro lado, pode ser origem de sofrimento psíquico, quando desprovido de 

sentido, sem suporte social, não reconhecido ou em situações que se constitui em fonte de 

ameaça à integridade física e/ou psíquica.  

Como consequência do ritmo acelerado no trabalho, foram encontrados problemas 

como: algias, cansaço mental, estresse, alterações cardiovasculares, infecciosas e distúrbios 

do sono. Os problemas levantados, podem também levar ao desenvolvimento de doenças 

como: hipertensão arterial, diabetes mellitus, distúrbios ortopédicos, neurológicos e 

psicológicos.  

Além disso, foi encontrado nos estudos pesquisados, que longas horas de trabalho, 

estresse e baixa colaboração entre os profissionais na enfermaria estão associados ao risco de 

transmitir infecções para os pacientes. Problema como fadiga também é relatado pelos 

profissionais de enfermagem que fazem plantão de 12 h e tarefas que exijam mais atenção, 

não devem ser feitas por trabalhadores que fazem esses plantões, principalmente noturno, pois 

eles têm dificuldade em permanecer em alerta. Revelam que são excluídos socialmente, que 

não tem tempo para a família e que são privados do sono. 

Em função disso, Morais, Soares e Lamas (2010, p. 1046), afirmam que: 

 
Métodos devem ser criados visando à minimização ou supressão dos desgastes, 
agravos e acidentes de trabalho. O mapeamento de riscos ambientais é uma 

importante estratégia para se alcançar esses objetivos, assim como, para contribuir 

positivamente para a produtividade, qualidade de oferta dos serviços, motivação e 

satisfação do trabalhador e, consequentemente, para a melhoria geral na qualidade 

de vida dos indivíduos e da sociedade em geral (MORAIS, SOARES e LAMAS, 

2010). 

 

 

Morais, Soares e Lamas (2010), através de experiências vivenciadas em decorrência 

do processo de pesquisa, concluiu que a construção do Mapa de Riscos, é um instrumento 

educativo valioso para ser utilizado como método de gerenciamento preventivo de riscos 

ocupacionais, para que aconteça à redução dos agravos à saúde do trabalhador em 

enfermagem. Caso contrário, os profissionais de saúde continuarão a ser expostos a riscos que 
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poderiam ser controlados, mas que devido a negligências gerenciais, e até mesmo pessoais, 

não foram. Assim, concorda-se com as autoras, no sentido de que o mapa de riscos ajudará a 

reduzir as doenças ocupacionais e consequentemente os afastamentos do trabalho.   

 

4.5 Protocolo Operacional Padrão 

A partir dos resultados observados e analisados, levando em consideração o contexto 

da instituição, foi elaborado um POP que será levado à instituição como sugestão de 

protocolo para auxiliar a notificação e nortear futuras práticas para o gerenciamento de risco.  

O POP será apresentado ao diretor de enfermagem junto com esta dissertação impressa 

para sua aprovação e posteriormente será apresentado à equipe de educação permanente para 

que estes possam utilizar na sua prática educativa.   

 

Procedimento Operacional Padrão para o Gerenciamento de Riscos no HUAP 

 

Fluxograma para acidente de trabalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Procedimentos após contato para material biológico: 

 

1. Limpar imediatamente o local com água e sabão; 

2. Em caso de acidente com membranas e mucosas, irrigar imediatamente com água limpa ou 

Profissional acidentado, comunicar a 

chefia imediatamente 

Acidentes: Típicos ou no trajeto 

Chefia imediata encaminha para abertura 

de prontuário na recepção 

Acidente com exposição a agente biológico? 

 

 
Se sim, Seguir POP para material biológico * 

+ registro do CAT** + notificação na 

instituição 

Se não, preencher somente o 

CAT** notificação na instituição 
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soro fisiológico; 

3. Em caso de acidente com a membrana ocular, irrigar os olhos com água limpa ou solução 

oftalmológica estéril; 

4. Comunicar imediatamente o setor responsável;  

5. Em caso de acidente com pérfurocortante será necessário coletar amostra de sangue para 

realização de exames sorológicos da vítima e do cliente que estava sendo atendido. Os 

mesmos devem aguardar a coleta do material para a realização dos exames. 

6. O profissional responsável deverá preencher a ficha de notificação de acidente padronizada 

pela Comissão de Biossegurança e a ficha padronizada pela Secretaria Municipal de Saúde 

de seu município; 

7. Caso a vítima de acidente seja funcionário da Instituição, também deverá ser encaminhado 

ao Setor Pessoal para preenchimento de Cadastro de Acidente de Trabalho ( CAT ) ;  

8. A vítima de acidente deverá realizar exames sorológicos: 30, 60 e 180 dias após o acidente; 

(anti - HIV, anti – HCV, HbsAg), e entregar o resultado ao  profissional responsável para 

registro dos mesmos; 

 

OBSERVAÇÕES: 

 

- A sorologia deve ser feita após acidente com material perfuro cortante ou com fluidos 

corpóreos em mucosas, porém não é obrigatório; 

- A comunicação deve ser realizada de imediato em decorrência da profilaxia com 

Antivirais ter que iniciar em tempo não superior a 2 horas após o acidente, 

PREFERENCIALMENTE NA 1ª HORA APÓS O ACIDENTE. 

- As vítimas de acidente que negarem-se realizar a rotina sorológica proposta pela 

Instituição, devem estar cientes do fato e assinar termo de compromisso  o qual ficará 

arquivada na Secretaria Municipal de Saúde de seu município. 

 

** Registro de acidentes de trabalho com material biológico 

Nome:_________________________________________________________________ 

Fone:___________________ 

Nome paciente-fonte:_____________________________________________ 

Turno:____________________________________________ 

 

1-Data e hora do acidente de trabalho:___/___/___  às _________ horas. 
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2-Data e hora  da orientação e coleta da amostra:___/___/___às __________ horas. 

3-O acidente ocorreu perto do horário de término do expediente? 

(  ) Sim        (  ) Não 

4-Estava com pressa? 

(  ) Sim        (  )Não 

5-Onde ocorreu o acidente de trabalho? 

6-Descrição do acidente de trabalho. 

7-Já teve algum acidente com material biológico em outro local de trabalho? 

(  ) Sim      (  ) Não 

 Se SIM:                 Há quanto tempo?____________ Quantas vezes?___________ 

8-Descrição das providências tomadas:         

9- Neste acidente de trabalho houve testemunhas? 

(  ) Sim       (  ) Não 

10-Qual(is) material(is) biológico(s) que você teve contato neste acidente de trabalho? 

(  )Sangue             (  ) Outros. Quais?___________________________________ 

11-Qual a via de entrada do material biológico no seu organismo? 

(  ) Através da pele íntegra (perfuração, corte, laceração)   

(  ) com refluxo de sangue   

(  ) sem refluxo de sangue 

(  ) Através de lesões já existentes na pele antes do acidente de trabalho (ferimentos, fissuras 

etc) 

(  ) Outra.Qual?_________________________________________________________ 

12-Qual o agente que provocou o contato com o material biológico? 

(  ) Agulha             

(  ) Outro. Qual?______________________ 

11.O agente que provocou o contato estava contaminado com material biológico? 

(  )Sim             (  ) Não        (  ) Não, porém permitiu a entrada do material biológico 
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12-Qual(is) a(s) parte(s) do corpo atingida(s)? 

(  )Olhos     (  )Nariz    (  )Boca   (  ) Braço  (  )Mão    (  )Dedos da mão  

 (  )Outro: Qual:_____________________________________________                

13-Qual o tipo de procedimento realizado no momento do acidente de trabalho? 

(  )Punção venosa 

(  )Lavagem de mãos 

(  )Outro. Qual? _______________________________________________ 

14-Em caso de acidente por punção por agulha: 

(  ) Aplicação de medicamentos 

(  )Manuseio do lixo 

(  ) Outro. Qual?  

15-Tentou colocar a proteção plástica na agulha? 

(  ) Sim            (  ) Não 

16-Teve instrução de segurança no manuseio de agulhas? 

(  ) Sim                 (  ) Não 

17- Esquema vacinal: 

Hepatite B: (  ) Completo        (  ) Incompleto 

Tetânica: (  ) Completo        (  ) Incompleto 

18- Providências tomadas: 

(  )Coleta de sangue para realização de exames sorológicos 

(  )Administração de medicamentos 

(  )Outras.Quais?________________________________________________________ 

 

Ficha para CAT - Dados clínicos do acidente de trabalho  
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Fonte: Adaptado de cgj.tjsc.jus.br/dna/docs/rotinas_acidentes.doc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Neste estudo observou-se que os riscos no trabalho sofridos pelos profissionais de 

enfermagem são diversos, destacando a sobrecarga de trabalho pelo número grande de 

pacientes ou número diminuto dos profissionais, infraestrutura inadequada e organização 

gerencial insuficiente. Em relação às doenças ocupacionais, a maioria dos depoentes relatou 

que sofre de algum tipo de patologia que afeta a sua saúde, manifestando-se sob a forma de 

ansiedades, noites mal dormidas, problemas psicossomáticos, musculoesqueléticos, dentre 

outros. 

Desta maneira, evidenciou-se que as doenças ocupacionais afetam diretamente a vida 

dos profissionais de enfermagem fazendo com que muitos se afastem do trabalho para cuidar 

de sua saúde, porém outros enfermeiros continuaram a trabalhar, pois levaram em 

consideração a falta de profissionais que o hospital vive e que se entrassem de licença 

poderiam prejudicar ainda mais o setor onde trabalham, além dos respectivos colegas de 

plantão, gerando assim os riscos psicossociais. 

Estes fatores desencadeiam problemas institucionais e sociais, pois cada vez mais 

profissionais entram de licença e, quando isto ocorre, menos mão-de-obra disponível no 

mercado e mais carência de profissionais de saúde dentro da sociedade. Além dos encargos 

tributários e sociais que estes licenciados trazem para a sociedade. Em virtude disso, ficou 

evidenciado que as interferências na vida do profissional de enfermagem são enormes, visto 

que no HUAP apesar de existir um gerenciamento de riscos ocupacionais, ainda carece de 

maiores esforços para aplicar a educação permanente na rotina do hospital.  

Com base nestas informações, percebe-se que a atuação do profissional de 

enfermagem como força principal no combate aos riscos ocupacionais é fundamental, em 

virtude de ser o profissional capacitado e adequado para a elaboração e implementação de um 

plano gerencial e desenvolvimento das ações para conter os riscos ocupacionais dentro da 

instituição.   

Desta maneira percebeu-se que quanto mais organizado e preparado fosse o setor, 

menos acidentes e riscos ocupacionais ocorreriam com estes profissionais. Porém, ainda que 

alguns setores relatassem que ali, naquele setor existisse gerenciamento de riscos, outros 

relataram que desconhecem o gerenciamento de risco nos seus respectivos setores e no 

hospital. 
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No que tange o conhecimento sobre a presença de gerenciamento dos riscos que 

afetam a saúde dos trabalhadores, a maioria dos entrevistados afirmou não conhecer este tipo 

de programa na Instituição.  

Mediante aos relatos dos depoentes e ao entendimento dos resultados percebidos ao 

longo da pesquisa, torna-se premente a necessidade de elaboração de um planejamento de 

segurança ocupacional para ser implementado no HUAP, visto que o gerenciamento de riscos 

ocupacionais existente ainda não foi contundente e eficaz neste hospital e, tão pouco ficou 

claro a existência e efetividade dos planos gerenciais para combater os riscos ocupacionais 

existentes em cada setor do hospital. 

Por isso, como ficou constatado em diversos estudos, quando o enfermeiro realiza um 

planejamento gerencial para minimizar os riscos ocupacionais existentes em sua enfermaria, 

setor ou hospital, estes riscos são minimizados e os acidentes e doenças ocupacionais se 

mostram cada vez menores, possibilitando desta maneira uma melhor qualidade de vida e 

assistência pelos enfermeiros aos seus respectivos pacientes. Assim, espera-se que o prazer no 

trabalho apareça e a qualidade de vida destes profissionais de enfermagem melhore 

significativamente. 

As limitações do estudo ocorreram mediante a não captação de mais profissionais para 

a pesquisa, visto que o relato dos profissionais de enfermagem são fundamentais para o 

entendimento do que ocorre nos plantões de enfermagem em relação ao gerenciamento de 

riscos ocupacionais. O contato com todos os enfermeiros e técnicos de enfermagem do HUAP 

não foi possível, devido a fatores como indisponibilidade de tempo dos mesmos, não querer 

participar da pesquisa, dentre outros, o que fez com que muitos relatos deixassem de ser 

captados para o enriquecimento da pesquisa. 

O presente estudo traz como contribuições as principais interferências na saúde do 

trabalhador e as possíveis complicações que as mesmas trazem para a vida de cada 

profissional. Desta maneira, fica evidente a importância do conhecimento adquirido na vida 

acadêmica e profissional para o controle e minimização destes riscos. Então, o estudo 

contribui para o meio científico demonstrando que os riscos ocupacionais quando não 

gerenciados e controlados de forma firme e eficaz trará prejuízos a saúde dos profissionais de 

enfermagem, que por sua vez irá influenciar diretamente na qualidade da assistência prestada 

aos pacientes. 

Como produto, sugere-se a uniformização de um POP (Apêndice III) sobre 

gerenciamento de riscos ocupacionais dentro do HUAP para ser implementado, relacionado 

com os riscos e doenças ocupacionais que ocorrem. Acredita-se que sua importância será 
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relevante, ma vez que objetiva contribuir para que os acontecimentos com a saúde do 

profissional sejam identificados e acompanhados, consequentemente prevenidos a curto, 

médio e longo prazo. 

Contudo, ficou evidenciado que quando o enfermeiro e o técnico de enfermagem 

atuam de forma preventiva e promovendo a qualidade de vida, saúde e assistência, os riscos 

ocupacionais se tornam incipientes e passam a ser controlados de forma muito mais segura. 

Mas para que de fato isso ocorra, se faz necessário que os profissionais de enfermagem 

tenham meios e condições para elaborarem e implementarem ações educativas e preventivas 

concernentes aos riscos e acidentes ocupacionais, porque, caso contrário, os profissionais 

continuarão submetidos e expostos a estes mesmos riscos.  

Portanto, um programa de ação educativa permanente no meio hospitalar é 

fundamental para a constante educação dos profissionais de saúde que nele trabalham. Assim, 

os profissionais de saúde obterão conhecimento constantemente sobre sua profissão e 

consequentemente serão profissionais mais capacitados e seguros para realizar suas funções. 
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ANEXOS 

 

Anexo I – APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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APÊNDICES 

Apêndice I – ENTREVISTAS AOS ENFERMEIROS DO HUAP 

1- Identificação dos sujeitos (idade, sexo, tempo de atuação, situação conjugal, número 

de filhos) 

2- Qual o seu cargo, o setor em que trabalha no HUAP e a carga horária semanal de 

trabalho? 

3- Você se sente sobrecarregado no seu trabalho? 

4- Já sofreu algum tipo de acidente? Se sim, como foi o acidente? Foi notificado? 

5- Já ficou afastado por doença do trabalho? Qual é o diagnóstico da doença do trabalho? 

6- Como se dá o gerenciamento de riscos neste hospital? 

7- De que forma os trabalhadores são acompanhados após a exposição a riscos? 

8- Como os dados são notificados? 

9- Quais ações são implementadas no sentido de conscientizar os trabalhadores quanto a 

prevenção de riscos? 
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Apêndice II - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

1. Dados de identificação  

Título do Projeto: O gerenciamento dos riscos ocupacionais e as interferências na 

saúde dos enfermeiros de um hospital universitário. 

Pesquisador responsável: Rafael Pires Silva 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal 

Fluminense 

Telefones para contato: (21) 996384308 

 

Nome do voluntário: 

_________________________________________________________ 

 

Idade: _______ anos   R.G: ______________________________ 

 

A(O) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa intitulado “O 

gerenciamento dos riscos ocupacionais na saúde da enfermagem no âmbito hospitalar”, e os 

dados serão coletados pela pesquisador Rafael Pires Silva. Esta pesquisa tem como objetivo 

geral: analisar como o gerenciamento de riscos ocupacionais pode promover a saúde da enfermagem 

no âmbito hospitalar. Objetivos específicos: descrever as principais interferências dos riscos 

ocupacionais na saúde da enfermagem que atua no âmbito hospitalar; discutir sobre a atuação 

do enfermeiro no gerenciamento dos riscos ocupacionais no âmbito hospitalar. Participando 

desta pesquisa, o (a) Sr. (ª) estará contribuindo para a ampliação do conhecimento sobre a 

temática. A pesquisa será realizada através da aplicação de um questionário estruturado com 

perguntas fechadas, tendo como participantes os enfermeiros e técnicos de enfermagem que 

atuam no HUAP/UFF. Trata-se de uma pesquisa descritivo-exploratória com abordagem 

qualitativa, com a realização da coleta dos dados por meio da aplicação do questionário 

semiestruturado com perguntas abertas que posteriormente serão analisadas. As respostas dos 

participantes serão tratadas de forma anônima e confidencial, isto é, em nenhum momento 

será divulgado o seu nome em qualquer fase do estudo. Quando for necessário exemplificar 

determinada situação, sua privacidade será assegurada uma vez que seu nome será substituído 

de forma aleatória. Os dados coletados serão utilizados nesta pesquisa, podendo 

posteriormente ser reutilizados pelo pesquisador e os resultados divulgados em eventos e/ou 

revistas científicas. Sua participação é voluntária, isto é, a qualquer momento você pode 

recusar-se a participar da pesquisa e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará 
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nenhum prejuízo em sua relação com os pesquisadores ou com a instituição em que trabalhe. 

A sua participação nesta pesquisa consistirá em responder as perguntas a serem realizadas 

através do questionário estruturado que serão guardadas por cinco (05) anos e incineradas 

após esse período. Caso ocorram riscos, os mesmos serão avaliados quanto à necessidade de 

interrupção da entrevista. O benefício relacionado à sua participação será de aumentar o 

conhecimento científico para a área de ensino em enfermagem, no que diz respeito à formação 

do enfermeiro. Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone/e-mail dos 

pesquisadores responsáveis, e demais membros da equipe, podendo tirar as suas dúvidas sobre 

o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento.  

  

Eu, __________________________________________________, RG n° 

__________________________, declaro ter sido informado (a) e concordo em 

participar, como voluntário (a), no projeto de pesquisa acima descrito.  

 

Niterói – RJ, ____ de _____________ de ___________ 

 

________________________           ______________________________ 

    Nome e assinatura do(a) voluntário(a)                        Pesquisador do Projeto 

    

 

__________________________________ ____________________________ 

                   Testemunha     Testemunha 

 

 

 

 

 

 

 


