
 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

CURSO DE BACHARELADO E LICENCIATURA EM ENFERMAGEM 

  

 

 

 

CAMILA MOURA DOS SANTOS 

 

 

 

 

A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO GERENCIAMENTO DE RISCOS 

AMBIENTAIS EM ÁREA OFFSHORE 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

2014 



 
 

    

          CAMILA MOURA DOS SANTOS 

 

 

 

 

A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO GERENCIAMENTO DE RISCOS 

AMBIENTAIS EM ÁREA OFFSHORE 

 

 

 

                                                                                         

Trabalho de Conclusão de curso 

apresentado ao Curso de 

Graduação em Enfermagem e 

Licenciatura da Universidade 

Federal Fluminense como requisito 

parcial para a obtenção do titulo de 

Bacharel e Licenciado em 

Enfermagem. 

 

 

 

Orientadora: Prof.ª Drª. GEILSA SORAIA CAVALCANTI VALENTE 

 

NITERÓI 

2014 

 



 
 

           

             CAMILA MOURA DOS SANTOS 

 

 

 

A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO GERENCIAMENTO DE RISCOS 

AMBIENTAIS EM ÁREA OFFSHORE 

 

 

 

                                                                                         

Trabalho de Conclusão de curso 

apresentado ao Curso de Graduação em 

Enfermagem e Licenciatura da 

Universidade Federal Fluminense como 

requisito parcial para a obtenção do titulo 

de Bacharel e Licenciado em 

Enfermagem. 

Aprovado em 27 de novembro de 2014 

BANCA EXAMINADORA 

 

Profª. Drª. Geilsa Soraia Cavalcanti Valente – EEAAC/UFF - Orientadora 

 

 

 

 

Ms. Fabiana Lopes Joaquim -  EEAAC/UFF – 1ª Examinador 

  

 

 

Ms. Cláudio José de Souza - EEAAC/ UFF – 2ª Examinador 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatória 

Este trabalho é dedicado á todas as 

pessoas que estiveram ao meu lado 

durante á minha vida e toda á 

minha trajetória de estudos. Em 

especial á minha família que 

sempre acreditou em mim e no 

meu potencial! 

 

 



 
 

Agradecimentos 
 

 

o Em primeiro lugar agradeço á Deus e á Nossa Senhora por ter me ajudado a ter forças 

para vencer esta etapa da minha vida e ter me concedido esta tão linda profissão. Em 

segundo, aos meus pais Marcos e Cláudia e á minha irmã Carolina que sempre me 

fizeram trilhar pelo caminho certo e me apoiaram nos momentos mais difíceis desta 

trajetória; aos meus avós Josuel, Francisca, Inês e César por sempre estarem torcendo 

por mim e fazendo de tudo para que eu pudesse ter um caminho brilhante; em especial 

ao meu avô César (in memória) que por toda a minha vida me proporcionou as 

melhores escolas e estudos para que eu fosse alguém na vida, infelizmente Deus os 

levou mas tenho certeza que ele está olhando minha vitória de lá de cima! Ainda 

agradeço aos meus tios e primos por terem aguentado todos os meus estresses e crises 

existenciais por achar que eu não ia conseguir vencer mais esta etapa. Família vocês 

são tudo para mim!!!Muito obrigada. 

 

o Aos meus amigos distantes ou não que torceram por mim e ainda torcem pelo meu 

sucesso. Aos amigos do EAC Nanda, Biel, Thamires e Thayse só vocês sabem o 

quanto foi difícil o início desta caminhada e estiveram comigo a todo o momento 

rezando por mim. Ás minhas lindíssimas e inseparáveis amigas da UFF Amanda Lou e 

Lorena Bompet por serem as melhores amigas do mundo, me ouvindo nos momentos 

que mais precisei e estando comigo mesmo nos momentos de tristeza, vocês fizeram e 

fazem diferença na minha vida, amo vocês demais! 

 

o Á minha orientadora Geilsa Soraia Cavalcanti Valente, pela sua paciência e empenho 

comigo nessa caminhada de um ano e meio de tcc, uma mulher guerreira que não 

deixou a vida abatê-la em nenhum momento e sempre foi atrás dos seus sonhos. Você 

será meu exemplo de profissional e professora para toda á minha vida, muito 

obrigada! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMO 

 

Este estudo tem como objeto a análise do gerenciamento de riscos ambientais no ambiente 

offshore e os objetivos foram: Identificar os riscos dos ambientes offshore e suas implicações 

na saúde do trabalhador; descrever como se dá este gerenciamento de riscos ambientais em 

plataformas petrolíferas; analisar aspectos inerentes à atuação do enfermeiro no ambiente 

offshore e discutir sobre a importância do desenvolvimento das ações de promoção á saúde 

pelo enfermeiro á classe trabalhadora em ambiente offshore. Trata-se de uma pesquisa de 

revisão integrativa, de abordagem qualitativa, nas bases de dados Scielo, Lilacs e Medline, 

entre os anos de 2006 e 2013. O resultado foi dividido em três categorias, a saber: 1) 

Caracterização do ambiente offshore; 2) Investimentos e medidas preventivas no ambiente de 

trabalho e 3) Equipe de Segurança e Medicina do Trabalho e a Enfermagem no ambiente 

offshore. Na primeira, evidenciou-se o tipo de ambiente que o trabalhador da indústria 

petrolífera se expõe, sendo este ambiente considerado arriscado, perigoso, complexo, 

contínuo e em regime de confinamento, o que predispõe a riscos físicos, químicos, biológicos 

ergonômicos, mecânicos e psicossociais. Na segunda, foram mostrados os investimentos e as 

medidas preventivas que se têm sob este tipo de ambiente laboral, estas medidas foram pouco 

evidenciadas devido a defasagem das empresas que não oferecerem a segurança adequada aos 

seus empregados, mostrando assim o descaso dos empregadores com os riscos do ambiente de 

trabalho. E por fim, a terceira categoria, onde foi discutido sobre a importância e o papel da 

equipe de segurança e medicina do trabalho e sua relação com o enfermeiro do trabalho, bem 

como o papel deste tipo de enfermeiro nas plataformas de petróleo, sendo o mesmo de 

promoção, prevenção, proteção e recuperação da saúde dos trabalhadores deste ramo. A 

conclusão que se obteve quanto a este estudo foi que o gerenciamento de riscos ambientais é 

de suma importância para os trabalhadores, para que estes tenham o conhecimento do tipo de 

ambiente laboral que se encontram, lutem por melhores condições de trabalho e zelem pela 

sua saúde e qualidade de vida; o gerenciamento de riscos também é imprescindível para que a 

empresa esteja ciente da situação do ambiente de trabalho, e forneça melhores condições de 

trabalho para estes trabalhadores.  

Descritores: Enfermagem do trabalho, Petróleo e Gerenciamento de riscos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

This study has the objective of analyzing the management of environmental risks on the 

offshore environment, with the following purposes: Identifying the risks of an offshore 

environment and its implications for the workers’ health; describing how the management of 

environmental risks happens on oil rigs; analyzing inherent aspects to the performance of 

nurses on the offshore environment and discussing the importance of the development of 

actions that promote  health  to the working class on a offshore environment through a nurse. 

Concerning the methodological approach, an integrative bibliographical review with a 

qualitative approach was made, based on data from Scielo, Lilacs and Medline, between the 

years of 2006 and 2013. The result was divided in three categories, namely: 1) 

Characterization of the offshore environment; 2) Investments and preventive measures on the 

work environment and 3) The Occupational Safety and Health team and the nursing on the 

offshore environment. On the first category, the type of environment in which the worker of 

the oil industry is exposed to is put in evidence due to its risks, dangers, complexity, 

continuity and due to the confinement regime and physical, chemical, biological and 

ergonomic factors, which the worker has to cohabit with. On the second category were shown 

the investments and preventive measures present around this labor environment. Such 

measures were poorly evidenced due to companies not offering the proper security to its 

employees, thus showing the negligence of the employers with the risks present on the work 

environment. Lastly, the third category, in which it was discussed the importance and the role 

of the Occupational Safety and Health team and its relation with the occupational nurse, as 

well as the nurse’s role of promotion, prevention, protection and recovery of the workers on 

the oil rigs. The conclusion obtained through this study was that the management of 

environmental risks is of utmost importance to the workers so that they can have knowledge 

of the type of labor environment in which they are inserted in, fight for better work conditions 

and watch over their health and quality of life. In the same way, it is vital that the company is 

aware of the situation of the workplace, so that the working conditions can be improved.  

Keywords: Occupational Health Nursing, Petroleum, Oil and risk management.      
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

1.1 INTRODUÇÕES AO ESTUDO 

A motivação para realizar um estudo desta natureza, ocorreu durante a graduação em 

enfermagem, ao me aproximar de contextos interessantes sobre saúde do trabalhador e 

também após perceber quão debilitada é a saúde de amigos e conhecidos desta área de atuação 

e como isto estava interferindo fortemente em suas vidas tanto pessoal, profissional e 

econômica. 

No atual momento mundial, o trabalho vem sendo amplamente discutido, no que se 

refere aos mecanismos e relações entre empregados e empregadores, visto que estas relações 

estão cada vez mais prejudicadas, devido á alta demanda e intensificação da produção, 

elevada exigência dos empregadores e pouca autonomia do trabalhador. Os profissionais estão 

ficando cada vez mais vulneráveis a diversas instabilidades, devido à precarização do 

ambiente laboral e proteção social, fazendo com que isto afete a sua qualidade de vida e 

principalmente a sua saúde. 

Para o Ministério da Saúde (1991) trabalhadores são: 

 

todos os homens e mulheres que exercem atividades para sustento próprio e/ou de 

seus dependentes, qualquer que seja sua forma de inserção no mercado de trabalho, 

nos setores formais ou informais da economia. Estão incluídos nesse grupo os 

indivíduos que trabalharam ou trabalham como empregados assalariados, 

trabalhadores domésticos, trabalhadores avulsos, trabalhadores agrícolas, 

autônomos, servidores públicos, trabalhadores cooperativados e empregadores – 

particularmente, os proprietários de micro e pequenas unidades de produção. São 

também considerados trabalhadores aqueles que exercem atividades não 

remuneradas – habitualmente, em ajuda a membro da unidade domiciliar que tem 

uma atividade econômica, os aprendizes e estagiários e aqueles que temporária ou 

definitivamente afastados do mercado de trabalho por doença, aposentadoria ou 

desemprego. (BRASIL, 1991) 

 

É primordial conhecer e compreender o estilo de vida dos trabalhadores e suas 

relações tanto sociais quanto profissionais; como é a dinâmica do trabalho deste indivíduo, 

principalmente no que diz respeito á sua saúde. Segundo a Lei n° 8.080/90, a saúde do 

trabalhador é definida como:  
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Conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância 

epidemiológica e vigilância sanitária, á promoção e proteção da saúde dos 

trabalhadores, assim como visa á recuperação e reabilitação da saúde dos 

trabalhadores submetidos aos ricos e agravos advindos das condições de trabalho.  

Mas para começar a falar e discutir sobre trabalho Offshore é preciso entender os 

conceitos para a enfermagem dentro desta área. Marques
1
 (2010 apud SILVA 2013) pontua: 

1. O que significa a palavra offshore? 

Offshore tem o significado de longe da costa 

 

2. O que é enfermagem offshore? 

São enfermeiros que estão vinculados ao offshore, que atuam em plataformas 

ou navios. 

 

3. Qual a escala de trabalho do enfermeiro offshore? 

A jornada de trabalho é em turnos de 12 h., sendo escala de 14x14 onde o 

enfermeiro fica em casa 14 dias e os outros 14 dias na plataforma, mas também há a 

escala de 14x21 onde se trabalha 14 dias e descansa 21 dias. 

 

4. Qual é a atribuição do enfermeiro offshore? 

A OMS define que saúde é “o estado de completo bem-estar físico, mental e 

social, e não somente a ausência de enfermidade ou invalidez” para tanto, a assistência 

de enfermagem offshore deve promover um cuidado holístico, não só como um 

tripulante, mas também como um ser humano que tem um social, um psicológico, um 

econômico; além do mais estar fora de seu convívio afetivo de casa e amigos. O 

enfermeiro deste âmbito atua pontualmente em planejar, promover e prevenir riscos e 

acidentes ocupacionais relacionados à saúde daquele trabalhador específico, 

identificando seus riscos e necessidades enquanto está longe da terra. A enfermagem 

também não deve se pôr à parte de funções de recuperação à saúde em caso de 

acidentes dentro do trabalho. 

 

5. O que é indústria petroquímica? 

 

1  MARQUES, G. 10 perguntas e respostas para ajudar você a entender a enfermagem Offshore 

2010. Disponível em http://www.enfermagemoffshore.com.br acessado em 15 de novembro de 2013. 

http://www.enfermagemoffshore.com.br/


13 
 

É um ramo da indústria química que onde os produtos são advindos do 

petróleo e/ou gás natural. 

Não há como falar de enfermagem offshore sem discursar sobre os riscos ambientais  

que estão presentes neste halo. A Norma Regulamentadora nº 9 de 08 de junho de 1978 define 

riscos ambientais como agentes químicos, físicos e biológicos que estão presentes no âmbito 

do trabalho e que são capazes de gerar malefícios ao trabalhador devido á sua concentração, 

intensidade, função de sua natureza e o tempo de exposição. 

Florence Nightingale em seu livro Notas sobre Enfermagem já abordava o ambiente 

como sendo um fator de interferência na saúde, mais tarde seu conceito entrou para as teorias 

de enfermagem como a Teoria Ambientalista de Florence que é válida até hoje.  

 

Na observação da doença quer que seja nos domicílios ou em hospitais públicos, o 

que mais chama a atenção do observador é que os sintomas ou sofrimentos 

considerados inevitáveis e próprios da enfermidade são, muitas vezes, não sintomas 

da doença, mas algo bem diferente, isto é, a falta de um ou de todos os seguintes 

fatores: ar puro, claridade, aquecimento, silêncio, limpeza, ou de pontualidade e 

assistência na ministração da dieta. (NIGHTINGALE, 1989, p. 13 e 14). 

 

A preocupação com a saúde do trabalhador começou durante o processo de 

industrialização na Inglaterra no final do século VXIII e início do século XIX quando estava 

se iniciando o capitalismo no mundo e as jornadas de trabalho estavam cada vez se tornando 

mais extensas devido ao contingente de trabalho advindos do modelo taylorista – fordista. 

Para Almeida (2003) a indústria química é uma indústria de processamentos, isto é, 

toda indústria que tem como produto final um material químico e refere ainda que um 

complexo industrial é formado por um conjunto de indústrias que tem fatores em comum em 

sua dinâmica, pois exercem uma mesma cadeia petroquímica de produção e pretendem atingir 

o mesmo mercado consumidor.  

Abordando sobre o campo offshore, não podemos deixar de comentar sobre a história 

da indústria petroquímica que se originou nos Estados Unidos na década de 20 quando ouve o 

lançamento da produção do isopropanol e glicol e mais tarde continuou sendo desenvolvida 

devido á Segunda Guerra Mundial onde havia uma grande demanda de produtos específicos 

utilizados em guerra como a glicerina para explosivos e o tolueno. Mais tarde estes produtos e 

outros começaram a chamar a atenção de observadores da saúde e dos empregadores devido 

ao número de trabalhadores que ficavam doentes estar cada vez mais crescente, e a questão 
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deles eram: são estes produtos que afetam a saúde do nosso proletariado e prejudicam nossa 

produtividade?(CARONE, 1982). 

Não há como negar que em todo ambiente de trabalho existem riscos presentes, seja 

ele físico ou psíquico e estes implicam na saúde não só do assalariado, mas também dos não 

registrados (informais); estes últimos geram grande preocupação por não contarem com a 

seguridade social e ações de prevenção destes riscos.  Os riscos ambientais causam um círculo 

vicioso onde o trabalhador sai da sua estabilidade da saúde, se expõe a algum fator ambiental 

e pode ou não ficar doente; se vier a adoecer volta á sua condição inicial de saúde ou fica 

afastado em tratamento de reabilitação até ter condições mínimas de saúde para retornar ao 

mercado de trabalho. 

Os riscos no ambiente de trabalho devem ser gerenciados e estudados devido ao fato 

do processo de adoecimento do empregado interferir não só na saúde, vida social e econômica 

deste mas também na produtividade da instituição, se tratando especificamente do ambiente 

de plataforma, estes trabalhadores são vistos como força de produção manual e especializada. 

Deste modo, quando os riscos no ambiente de trabalho prejudicam o profissional, eles afetam 

também a empresa, seus custos e a produção. 

 

1.2 OBJETO DE ESTUDO 

Perante o que foi apresentado e de observações sobre este ambiente de trabalho, o 

objeto de estudo será o Gerenciamento de Riscos Ambientais no ambiente Offshore. 

 

1.3 QUESTÃO NORTEADORA 

 Como é feito o gerenciamento de riscos ambientais em plataformas petrolíferas. 

 Quais são suas implicações na saúde dos trabalhadores deste ramo. 

 

1.4 OBJETIVOS 

 Identificar os riscos dos ambientes Offshore e suas implicações na saúde do 

trabalhador 

 Descrever como se dá este gerenciamento de riscos ambientais em plataformas 

petrolíferas. 
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 Analisar aspectos inerentes a atuação do enfermeiro no ambiente off-shore; 

 Discutir sobre a importância do desenvolvimento das ações de promoção á saúde 

pelo enfermeiro á saúde classe trabalhadora em ambiente off-shore. 

1.5 JUSTIFICATIVA 

Além do ambiente hospitalar, existem vários ambientes onde o enfermeiro atua 

no gerenciamento de riscos, e o ambiente offshore, apresenta-se como um local onde 

este gerenciamento traz muitas implicações na saúde do trabalhador. Hoje, existe a 

Portaria n° 3.460 de 1975 do Ministério do Trabalho que incluiu o enfermeiro do 

trabalho á equipe de saúde ocupacional.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 HISTÓRIA DA SAÚDE DO TRABALHADOR 

 

O processo trabalho – saúde – doença existe desde que o primeiro ser humano 

começou com as atividades laborativas, tal processo permaneceu ignorado até praticamente  

250 anos atrás. Desde A.C já foram identificados fatores nocivos no trabalho por alguns 

pensantes, onde se refletia sobre a fundição dos alumínios (prática dos chineses) e o sobre o 

uso de máscaras nos trabalhadores das minas de mercúrio (HAAG, 1997). 

Em sua raiz, a palavra trabalho tem origem do latim tripalium que significa três paus. 

Este era o instrumento utilizado no passado para ferrar animais muito bravos e arredios e 

aprisionar condenados. O termo possui muitos significados para nós, porém, o que mais é 

utilizado é no sentido de martírio e sofrimento. (DA SILVA, 2004). 

No início do século XVIII surge o capitalismo e acontece na Inglaterra a Revolução 

Industrial onde surgiu a primeira máquina de fiar, mas para que esta máquina funcionasse era 

necessário alguém para operá-la; neste sentido o ser humano ingressa neste cenário e seu 

corpo é utilizado como fonte de trabalho para atender as necessidades da produção. Os 

empregadores estabeleciam que um corpo doente é uma força de trabalho a menos e isto 

afetaria negativamente a economia.“ O capitalismo desenvolvendo-se em fins do século 

XVIII e início do século XIX, socializou um primeiro objeto que foi o corpo enquanto força 

de produção, força de trabalho” ( FOUCAULT, 1979). 

Neste período há mudanças no processo de trabalho onde o trabalhador ficava 

dependente da venda da sua força de trabalho devido ao modelo capitalista que visava á 

acumulação para aumentar a margem de lucro. O principal foco na industrialização era a 

produção em massa para suprir as exportações que estavam em ritmo acelerado, inclusive no 

Brasil. Silva (2013) pontua que após a Revolução Industrial ocorriam muitos acidentes com 

estes trabalhadores e alguns graves como mutilações e por fim se tornavam fatais. 

Neste contexto, em nosso país em 1930 o Ministério do Trabalho foi criado e com ele 

leis sociais abordando as necessidades legais da classe operária como: horas de trabalho, 

salários, carteira profissional e sindicatos. Somente na década de 40 que a saúde dos 

trabalhadores começou a ser estudada e segundo Araújo (2012) “A situação só se modificaria 
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com intensos movimentos sociais, que obrigou a políticos e legisladores, a introduzirem 

medidas legais de controle das condições e dos ambientes de trabalho”. 

Ainda, em 1943 foi criada a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) que visava 

garantir a proteção ao trabalho propondo os princípios institucionais e básicos para tal; no 

meio a muitas especificações estão incluídas algumas classes como a dos serviços telefônicos, 

os servidores ferroviários e os mineradores, dentre estes todos o que se colocava em questão 

eram as horas trabalhadas e o risco deste tipo de trabalho. Na CLT havia ainda um princípio 

de muita relevância que descrevia sobre a Higiene e Segurança do Trabalho onde deveria 

haver a forte verificação e aprovação das instalações dos estabelecimentos industriais para 

que pudesse haver o funcionamento e igualmente a isto o estabelecimento de equipamentos de 

defesa pessoal que hoje é chamado de Equipamento de Proteção Individual (EPI), que deveria 

ser fornecido pelos empregadores; porém estes equipamentos deveriam ser aprovados pela 

Higiene do Trabalho (CARONE, 1982). 

No período de 1972 o Ministério do Trabalho criou as Portarias nº 3236 e 3237 onde 

estabelecia que empresas que possuíssem mais de 100 empregados, estando eles confinados 

em um mesmo local ou não, obtivessem um serviço de saúde ocupacional com médicos do 

trabalho, engenheiro e técnico de segurança e auxiliar de enfermagem. De acordo com 

Marques (2013), a enfermagem foi efetivamente incorporada á esta equipe em 1975 diante da 

Portaria n° 3.460 do Ministério do Trabalho. 

 

2.2 NORMAS REGULAMENTADORAS 

 

As empresas hoje estão orientadas quanto ao trabalho sob o Ministério do Trabalho 

que estabeleceu 28 Normas Regulamentadoras – NRs pela Portaria 3.214 de 08 de junho de 

1978.  

A NR n° 4 propõe que: 

 

 

As empresas privadas e públicas, os órgãos públicos da administração direta e 

indireta e dos poderes Legislativo e Judiciário, que possuam empregados regidos 

pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT manterão, obrigatoriamente, Serviços 

Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, com a 

finalidade de promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no local de 

trabalho. (BRASIL/ MTE 78). 

 



18 
 

 

Nesse sentido, as empresas, para entrar nesta conformidade, deverão possuir em seu 

programa de Saúde Ocupacional estes profissionais de modo a serem capacitados para tal. Se 

tratando da enfermagem, esta classe deverá ter concluído a graduação e em adicional a 

especialização em Enfermagem do Trabalho – portando o certificado por uma faculdade ou 

universidade que já possua um curso de graduação em enfermagem. O enfermeiro nesta área é 

um gerenciador e promotor da saúde, principalmente no ambiente Offshore, visto que de 

acordo com Pires (2013) no ambiente petrolífero não há médicos e a enfermagem tem a 

valiosa responsabilidade pelo zelo da segurança deste tipo de trabalhador. 

A NR n° 6 aborda sobre o Equipamento de Proteção Individual (EPI) onde esta define 

o que vem a ser EPI; que é todo dispositivo individual usado pelo trabalhador para a sua 

proteção aos riscos relacionados à saúde e segurança no ambiente laboral. É de 

obrigatoriedade da empresa, fornecer aos seus empregados o EPI adequado ao tipo de 

ambiente de trabalho que ele está inserido levando em consideração o perfeito estado e 

funcionalidade dos dispositivos; devendo ser oferecidos aos profissionais sempre que o 

trabalho for de risco à saúde destes. 

O Ministério da Saúde por meio da Portaria de n° 292 de 8 de dezembro de 2001 altera 

um anexo da NR n° 6 que é alusivo ao Equipamento de Proteção Individual ( EPI), mais 

especificamente altera o item I no que diz respeito a contra quedas de diferenças de nível, 

inserindo uma correção dos seguinte itens: cinturão de segurança deverá ter dispositivos de 

trava – quedas para que o trabalhador proteja- se de quedas oriundas de operações com 

movimentos verticais ou horizontais e cinturão de segurança com Talabarte para proteger o 

profissional de quedas em serviços com  altura.(BRASIL/MTE,2012). 

Dentre muitas as Normas Regulamentadoras está também a NR nº 9 que trata 

especificamente sobre o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) onde discursa 

sobre a obrigatoriedade da implementação deste programa com intuito de preservar a saúde e 

integridade de seus trabalhadores diante da antecipação, reconhecimento e avaliação e como 

consequência fazer o controle dos riscos que existem no ambiente laboral, não deixando de 

levar em consideração a preservação do meio ambiente e os recursos naturais nele existentes.  

Foi estabelecido que o PPRA deve ter um estrutura com no mínimo os seguintes 

elementos: 

 planejamento anual com estabelecimento de metas, prioridades e cronograma; 

 estratégia e metodologia de ação; 

 forma do registro, manutenção e divulgação dos dados; 
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 periodicidade e forma de avaliação do desenvolvimento do PPRA 
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Sua relevância se dá pelo fato de todo ano estabelecer as necessidades do ambiente 

laboral específico e diante destas fazer com que as metas sejam atingidas para um melhor 

rendimento do programa e segurança do trabalhador. É de suma importância realizar o 

registro destes dados, e não há como falar de registro sem incluir a enfermagem neste meio, 

pois durante o processo de enfermagem o enfermeiro utiliza da fase de registro e no âmbito da 

enfermagem do trabalho após a identificação de agravos á saúde do trabalhador é estipulado 

um cronograma que deve ser elaborado posteriormente ao planejamento. 

A Portaria nº 291 de 8 de dezembro de 2011 da NR nº 15 aborda sobre os agentes 

químicos em que sua insalubridade é caracterizada pelo chamado de Limite de Tolerância que 

é caracterizado segundo Ribeiro (2012) como aquele que não irá causar danos e prejuízos á 

saúde do trabalhador e depende da máxima ou mínima concentração e do tempo que o 

indivíduo ficará exposto no trabalho ás insalubridades. Na devida norma é incluído o 

pagamento de adicional de insalubridade dos empregadores aos seus empregados, quando o 

trabalho realizado está em condições como limites de tolerância para ruídos contínuos ou 

intermitentes; para ruídos de impacto; para exposição ao calor; radiações ionizantes; agentes 

químicos e para poeiras minerais.  

Em plataformas de petróleo, no decorrer da extração deste produto bruto o que é mais 

preocupante para a saúde é quando há o vazamento ou explosões e disposição inadequada dos 

resíduos. Podemos ficar mais perto desta realidade, quando lembramos do episódio da 

explosão e depois naufrágio da Plataforma P36 na Bacia de Campos (RJ) onde houve o 

falecimento de onze brigadistas, este episódio teve bastante repercussão, pois haviam muitos 

trabalhadores embarcados no momento do acidente.  

Sobre este fato ocorrido, acrescentamos a seguir um depoimento, que evidencia as 

responsabilidades da empresa quanto ao gerenciamento de riscos: 

 

 

É imprescindível que antes mesmo que se conheça as causas da tragédia da P-36, a 

Petrobras inicie a revisão criteriosa de seus métodos de trabalho, particularmente em 

relação à segurança de quem trabalha em suas plataformas e unidades de 

prospecção, funcionários ou trabalhadores terceirizados, visando reduzir os riscos de 

novos acidentes. (INFORMAÇÃO VERBAL)
2
 

 

2
  Discurso do Deputado Rubem Medina do PFL – RJ em março/2001 sobre o grave acidente na 

plataforma P26 em Campos. Disponível em: http://www.camara.gov.br/sileg/integras/227.doc. Acesso em: 16 de 

novembro de 2013. 
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As plataformas têm geralmente capacidade máxima de 150 pessoas, a alimentação é 

abastecida semanalmente por meio de containers que são denominados informalmente de 

“rancho” e são mantidas em câmaras frigoríficas e em salas chamadas de “paiol” para até a 

preparação dos alimentos das refeições pela cozinha da plataforma. A água potável é recebida 

também uma vez por semana e armazenada em galões de água mineral e a água para banho e 

limpeza é transportada através de rebocadores, algumas vezes esta água é produzida na 

própria plataforma a partir do tratamento da água salina. A partir destas pontuações observa-

se o pressuposto elevado grau de insalubridade das plataformas petrolíferas visto que esta 

água que por vezes é tratada internamente não é devidamente adequada para uso mesmo que 

seja para limpeza/higiene. 

Voltando a discursar sobre a insalubridade, de acordo com Ribeiro (2012) o adicional 

desta é calculado sobre o salário mínimo e varia de 10% (mínima salubridade) a 40% 

(máxima insalubridade) e se o trabalhador estiver exposto a mais de uma insalubridade a que 

deve ser levado em consideração é aquela com o grau mais elevado para o devido pagamento. 

Para o Ministério do Trabalho e Emprego (TEM), a NR nº 33 através da Portaria MTE 

n.º 202, 22 de dezembro de 2006 relata sobre a segurança e saúde nos trabalhos em espaços 

confinados onde seu objetivo era assegurar os critérios mínimos para a detecção de espaços 

confinados e fazer o reconhecimento, avaliação, monitoramento e controle dos riscos reais de 

modo que a segurança e a saúde dos trabalhadores estejam garantidas sendo interações diretas 

ou indiretas. 

  

 

Espaço Confinado é qualquer área ou ambiente não projetado para ocupação humana 

contínua, que possua meios limitados de entrada e saída, cuja ventilação existente é 

insuficiente para remover contaminantes ou onde possa existir a deficiência ou 

enriquecimento de oxigênio. (BRASIL/MET, 2006) 

 

 

Como já dito antes a escala de trabalho offshore é de um turno de 12 horas – dia ou 

noite com escala de 14 x 14 dias ou 14 x 21 dias, levando isto em consideração esses 

trabalhadores ficam basicamente em regime de confinamento; não é somente um 

confinamento social, mas o de maior relevância é o confinamento social onde no momento 

que possivelmente ocorrer alguma emergência ou acidente a dispersão e evasão de todos os 

trabalhadores é bastante complicado devido o transporte para as plataformas serem 

geralmente feitos por helicópteros ou por lanchas. 
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Os dormitórios das bases petrolíferas normalmente são para 4 ou 6 pessoas e 

dormitórios do tipo suíte que são para cargos mais elevados e cada um com um banheiro 

privativo; já nos dormitórios coletivos há geralmente só um banheiro para o uso de todos. 

Olhando para esta questão, é retomado um dos regulamentos da NR 33 onde aborda sobre o 

monitoramento frequente dos ambientes confinados, avaliando a situação atmosférica deste, 

ventilando, purgando ou lavando o espaço confinado e também verificar se o ambiente é 

seguro antes da entrada dos trabalhadores. Por outro lado, como forma de distração e lazer 

para todos estes dias longe da costa, a maior parte das plataformas possuem sala de TV, 

piscina, academia e quadra de esporte que podem ser utilizados fora do horário de escala do 

trabalhador. 

Há outra Norma Regulamentadora que permeia alguns aspectos da NR nº 33; segundo 

o MTE/Brasil (2012), a NR nº 24 que aponta que as instalações sanitárias devem passar 

constantemente por processos de higienização para que estas permaneçam limpas e livre de 

qualquer tipo de odor durante a jornada de trabalho, assim o trabalhador irá gozar das suas 

necessidades sanitárias com qualidade, conforto e segurança. 

 

2.3 RISCOS AMBIENTAIS – GERÊNCIA DE RISCOS 

 

O atual sistema de comercialização e industrialização provoca uma degradação 

ambiental gerando a poluição do ar, solo, água e como consequência riscos à saúde dos 

trabalhadores (PNSST/2004). Ainda de acordo com a Política Nacional de Segurança e Saúde 

do Trabalhador, no ano de 2003 foram gastos cerca de 8,2 bilhões de reais da Previdência 

Social com benefícios por acidentes e com aposentadoria especial. Esta última está 

relacionada com a concessão em detrimento da exposição á agentes prejudiciais á saúde ou 

risco á integridade física; é importante ressaltar que estes dados são apenas para trabalhadores 

formais. 

Em virtude da degradação ambiental estar intimamente ligada aos fatores 

socioeconômicos como um crescimento urbano desordenado e modo de poluição das 

produções, o Caderno de Atenção á Saúde do Trabalhador (2002) aponta que deve haver uma 

importante articulação entre setores específicos do governo como saúde, educação e trabalho 

para que o Ministério do Meio Ambiente consiga cumprir sua missão institucional. 

Mesmo diante disto, ainda não há uma desejável articulação entre a saúde e o meio 

ambiente, pois cada vez mais observa-se que muitas situações de riscos ambientais estão 



23 
 

advindo dos processos de trabalho. Não existe nenhum ambiente de trabalho que não possua 

pelo menos um risco ao profissional, e o que tem mais preocupado aos pesquisadores é o 

tempo que os agravos começam a aparecer pois são insidiosos e se manifestam de forma lenta 

podendo levar até 20 anos para se tornarem aparentes; isto dificulta o diagnóstico e o 

estabelecimento entre a doença investigada e o trabalho. (Caderno de Atenção á Saúde do 

Trabalhador/2002) 

Os Riscos que o ambiente de trabalho traz são comumente divididos em agentes 

físicos, agentes químicos, agentes biológicos e organização do trabalho. (Caderno de Atenção 

á Saúde do Trabalhador/2002) 

 Agentes Físicos - ruído, vibração, calor, frio, luminosidade, ventilação, umidade, pressões 

anormais, radiação etc. 

 Agentes Químicos – substâncias químicas tóxicas, presentes nos ambientes de trabalho nas 

formas de gases, fumo, névoa, neblina e/ou poeira. 

 Agentes Biológicos - bactérias, fungos, parasitas, vírus, etc. 

 Organização do Trabalho - divisão do trabalho, pressão da chefia por produtividade ou 

disciplina, ritmo acelerado, repetitividade de movimento, jornadas de trabalho extensas, 

trabalho noturno ou em turnos, organização do espaço físico, esforço físico intenso, 

levantamento manual de peso, posturas e posições inadequadas, entre outros. 

Para começarmos a discursar sobre o gerenciamento de riscos a estes trabalhadores, 

devemos primeiro saber o que é gerenciar e por seguinte como esta ação se incorpora ao 

processo de enfermagem para que haja um melhor rastreamento e proteção/prevenção á saúde 

do profissional offshore. 

 A palavra gerência é suposta como sendo originada do verbo francês arcaico: 

ménager, que tem o seu sentido como gerir e administrar a propriedade. Ela pode ter inúmeros 

significados para diferentes ramos de atuação. Mas, para Almeida (2002) gerenciar, 

 

“é obter resultados previamente desejados a partir de um dado conjunto de recursos 

humanos, materiais e financeiros, mas para isso é necessário planejar, organizar, 

dirigir e controlar as diversas atividades para que haja otimização dos recursos 

empregados, bem como os resultados sejam atingidos com mais segurança.” 

(ALMEIDA, 2002). 

 

 

 

O enfermeiro offshore é quem faz todo o gerenciamento dos riscos da plataforma e 

estabelecendo critérios e metas, mas para isto ele deve utilizar do instrumento do Processo de 
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Enfermagem e este processo deve ser holístico e aplicando-se aos trabalhadores 

individualmente ou coletivamente; deve visar também o bem- estar do trabalhador pelas ações 

pré- estabelecidas no nível primário – promoção, proteção e prevenção, no nível secundário – 

manutenção e no nível terciário – recuperação e reabilitação. 

Neste sentido o enfermeiro vai sistematizar suas ações e para isto ele deve conhecer a 

empresa, o perfil daquela classe de trabalhadores e se há prevalência de alguma doença no 

ambiente de trabalho. Segundo Lucas (2004) a sistematização de enfermagem no âmbito do 

trabalho pode ser feita de duas maneiras – realizada periodicamente pela procura espontânea 

do trabalhador ao ambulatório ou pelos programas de saúde feitos pelo enfermeiro. A partir 

do planejamento o enfermeiro deve documentar todo o seu trabalho através do registro de 

enfermagem, seja no prontuário do trabalhador, seja em algum outro documento, como por 

exemplo, um livro de ocorrências; para comprovar as tarefas realizadas para devidas 

eventualidades. 

A Resolução 311 de 2007 do Cofen – Conselho Federal de Enfermagem 2013 aborda 

que o registro de enfermagem é uma prática fundamental para o exercício da profissão visto 

que é uma atividade privativa do enfermeiro. Este registro permite que o enfermeiro tenha 

uma visão ampla do atual estado de saúde do trabalhador e ainda otimiza o processo de 

enfermagem porque garante a continuidade da assistência. O registro de enfermagem deve ser 

feito logo após à assistência prestada e ser anexado ao prontuário do profissional atendido 

para fins de respaldo legal por outro lado, o trabalhador tem direito de acesso ás informações 

contidas nele. 

Para se gerenciar os riscos à saúde dos profissionais é necessário fazer uma 

apresentação gráfica destes, ou seja, elaborar um sistema de informação ao trabalhador que é 

denominado Mapa de Riscos. O mapa tem por finalidades gerar subsídios para a tomada de 

decisão na saúde principalmente nas ações sobre o meio ambiente, na vigilância ambiental de 

saúde o resultado deste sistema possibilita identificar, prevenir e reverter os efeitos adversos á 

saúde (BRASIL, 2004).  

O mapa de riscos foi colocado sob a responsabilidade da CIPA – Comissões Internas 

de Prevenção de Acidentes pela NR nº 5, e normalmente é feito após ouvir todos os 

trabalhadores de todos os setores da empresa; é importante fazer uma planta do local de 

trabalho, mas se isto não for possível pode-se fazer um desenho simples do local. Este 

instrumento é passível de mudanças levando em consideração que as pessoas e o ambiente 

estão em constantes mudanças e pode ocorrer o surgimento de novos olhares. 
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3. METODOLOGIA 

Há diversos autores que abordam sobre o conceito de metodologia, porém, segundo 

Minayo (2010) a metodologia não se dissocia da teoria, onde as técnicas utilizadas se tornam 

um instrumento fundamental para pôr a teoria em prática e neste estudo é utilizada como um 

fundamento para a abordagem da investigação. 

Frente ao que foi exposto adotou-se para o desenvolvimento deste estudo a revisão 

integrativa de cunho qualitativo. A revisão integrativa e a mais ampla abordagem 

metodológica, pois permite a inclusão de estudos experimentais, não experimentais dados da 

literatura teórica e empírica para a compreensão de um fenômeno 

(SOUZA;SILVA;CARVALHO,2010;p.103). 

A abordagem qualitativa foi adotada por se encaixar melhor na investigação de 

grupos, segmentos delimitados e focais colocando as histórias sociais sob o olhar dos 

protagonistas e estabelecendo relações para melhor análise de exposições orais. Deste modo, 

o estudo qualitativo é aplicado focado na história, nas crenças, nas relações, percepções e 

opiniões onde acabam sendo o resultado de interpretações que o indivíduo faz a respeito da 

vida, como sentem e vivem e constroem seus artefatos (MINAYO, 2010). 

O procedimento técnico/instrumento utilizado neste estudo foi o levantamento 

bibliográfico, ou pesquisa bibliográfica, visto que esta abrange toda produção científica 

elaborada a cerca do tema de estudo até os dias atuais. 

De acordo com Figueiredo e Souza (2005) a pesquisa bibliográfica consiste em fazer o 

levantamento bibliográfico de toda bibliografia já publicada relacionada ao tema em questão, 

abrangendo livros, revistas, monografias, teses, dissertações, além de congressos científicos e 

meios de comunicação como rádio, televisão e internet. 

Para o desenvolvimento deste estudo realizou-se o levantamento bibliográfico nas 

bases de dados: Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Medline e Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) contidas na BVS - Biblioteca Virtual 

da Saúde. 
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Os descritores utilizados para a pesquisa foram enfermagem do trabalho, petróleo e 

gerenciamento de riscos. Foi utilizado o operador boleano AND para a pesquisa, porém na 

base de dados BVS adotou-se o operador boleano OR porque não estavam sendo encontrados 

artigos. A pesquisa foi realizada entre o 2º semestre de 2013 e 1º semestre de 2014. 

Os critérios de inclusão foram artigos completos em português e inglês que tratavam 

do tema escolhido, publicados entre os anos de 2006 a 2013. Os critérios de exclusão foram 

os artigos que não respondiam aos objetivos propostos pela pesquisa. 

Durante a pesquisa na base de dados Scielo foram encontrados 2.298 artigos, destes 

1.889 eram nos idiomas inglês e português, sendo 1.511 em língua portuguesa e 378 em 

língua inglesa. Dos 1.889 foram excluídos 542 por não estarem no recorte temporal entre 

2006 e 2013, a partir disto foram selecionados 905 artigos, pois se encontravam em texto 

completo e destes, somente 3 artigos travam realmente do assunto proposto. 

Na BVS foram encontrados 69.502 artigos, porém somente 20.129 estavam em texto 

completo. Destes 20.129, foram excluídos 2.476 por não estarem dentro do recorte temporal 

dos últimos 7 anos, restando então 17.653. Como eram somente artigos da Medline e Lilacs, 

dos 17.653 restaram 16.043 artigos que estavam nestas bases de dados, porém apenas 15.608 

estavam nos idiomas inglês e português. Por fim, somente 292 artigos tinham enfermagem do 

trabalho como assunto principal e então foram selecionados finalmente 7 artigos, sendo 2 da 

Medline e 5 da Lilacs porém, os 2 artigos da Medline foram excluídos devido não estarem 

disponíveis em texto completo e 1 artigo da Lilacs foi excluído por já constar na base de 

dados Scielo e ter sido selecionado previamente. 

Após a seleção dos artigos criou-se um quadro de coleta de dados contendo Ano, 

Autor, Titulação, Nome da Revista/Livro, Base de dados e Recomendação dos autores; estas 

recomendações serão discutidas nos resultados de pesquisa e para a análise de toda a 

produção analisada será utilizada uma categorização temática de conteúdo segundo Minayo 

(2007). 
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Figura 1- Fluxograma de pesquisa / Fonte: próprio autor 
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4. RESULTADOS 

Para melhor ilustrar os resultados alcançados através da seleção dos artigos foi 

elaborado o quadro 1. 

Ano/Autor/ 

Titulação/ 

Título/Nome da Revista 

Tipo de 

Publicação e 

abordagem 

metodológica 

Essência do 

Conteúdo / 

Produção do 

Conhecimento 

Base de 

Dados 
Recomendações 

do(s) autor(es) 

2011, Carolina Cristina 

Pereira Guedes, Beatriz 

Gerbassi Costa Aguiar, 

Teresa 

Tonini;Características do 

ambiente de trabalho do  

enfermeiro em plataforma 

de petróleo offshore 

,Revista de Enfermagem 

da UERJ. 

 

Estudo 

bibliográfico a 

partir de 

seleções de 

produções 

científicas nas 

bases de dados 

de 

universidades 

federais e 

estaduais do 

estado do Rio 

de Janeiro e na 

Universidade 

de São Paulo 

(USP) 

 

Buscou- se 

artigos cientificos 

em que o 

ambiente de 

trabalho offshore 

estava em seu 

título, resumo ou 

referencial 

teórico, 

disponíveis 

completos para a 

leitura em inglês e 

português entre 

200 – 2010. 

 

Scielo 

 

O ambiente foi 

caracterizado 

como perigoso, 

complexo, 

coletivo, 

contínuo e em 

regime de 

confinamento 

que englobam 

fatores 

principais 

como vibração, 

ruído, 

temperatura, e 

fatores 

secundários - 

relações 

humanas, 

apoio social, 

estabilidade, 

remuneração. 

2008,Rose Mery dos 

Santos Costa Leite;Vida e 

trabalho na indústria de 

petróleo em alto mar na 

Bacia de Campos,Revista 

Ciência & Saúde Coletiva. 

 

Parte de uma 

pesquisa 

descritiva 

exploratória 

com realização 

de entrevistas  

com 

trabalhadores  

da plataforma 

da Petrobrás na 

Bacia de 

Campos. 

Realizou-se a 

entrevista com os 

trabalhadores em 

seus períodos de 

folga (em terra). 

 

SCIELO O trabalhador 

offshore pode 

sofrer o 

fenômeno da 

despersonaliza

ção, pois sua 

vida é toda 

estruturada e 

está sob o 

controle de 

outro onde é 

este que decide 
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 quando você 

vai 

desembarcar 

ou não. Estes 

trabalhadores 

sofrem com 

jornada de 

trabalho, o 

confinamento, 

a distância de 

terra, de 

contatos com a 

suas relações. 

O trabalhador 

vive conflitos e 

tensões, de for- 

ma 

fragmentada e 

intermitente, 

entre o mundo 

marítimo e 

terrestre. 

 

2006, Fernando Martins 

Carvalho, Annibal Muniz 

Silvany Neto, João Luiz 

Barberino Mendes, Helma 

Pinchemel Cotrim, Ana 

Lísia Cunha Nascimento, 

Alberto Soares Lima 

Júnior e Tatiana Oliveira 

Bernardo da 

Cunha;Alteração de 

enzimas hepáticas em 

trabalhadores de refinaria 

de petróleo , Revista de 

Saúde Pública. 

 

Estudo caso-

controle de 

investigação 

de todos os 

150 casos de 

indivíduos 

com alteração 

simultânea de 

gama-glutamil 

transferase 

(GGT) e de 

alanino amino 

transferase ( 

ALT) de pelo 

menos 10% 

acima do valor 

de referência. 

 

A partir de 

prontuários 

existentes nos 

arquivos médicos 

da refinaria forma 

selecionados  

como controle 

150 indivíduos 

sem alterações 

hepáticas desde 

sua admissão. 

Dados sobre data 

de admissão, 

cargo e setor de 

trabalho na 

empresa, 

resultados de 

exames 

laboratoriais, 

peso, altura, 

consumo de 

bebidas 

alcoólicas, 

antecedentes 

médicos de 

hepatite e de uso 

de medicamentos 

SCIELO Os resultados 

mostraram que 

além dos 

fatores de risco 

biológicos e 

comportament

ais a exposição 

ocupacional é 

determinante 

nas alterações 

de enzimas 

hepáticas 

nestes 

trabalhadores. 

De 1982 a 

1998, a 

refinaria 

implementou 

amplas 

alterações em 

seu processo 

produtivo 

porém os 

profissionais 

dos setores de 

Segurança,Hig

iene , CIPA e 
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potencialmente 

hepatotóxicos 

foram coletados 

dos prontuários 

de cada 

trabalhador. 

 

Medicina 

Ocupacional 

não foram 

capazes de 

identificar 

quais mu- 

danças no 

ambiente da 

refinaria 

poderiam estar 

associadas à 

epidemia de 

alterações de 

enzimas 

hepáticas 

observada. 

 

 

2006,Jorgana Fernanda de 

Souza Soares, Marta 

Regina Cezar-Vaz;Riscos 

à Saúde do Trabalhador: 

uma revisão de 

literatura.,Online Brazilian 

Journal Nursing. 

 

Revisão de 

literatura 

 

Consultados todos 

os periódicos da 

área de Saúde 

na Scientific 

Eletronic Library 

Online 

(Scielo Brasil) e 

outras 

publicações, nas 

quais haviam 

discussões que 

envolvessem a 

temática risco. 
 

 

LILACS Cada processo 

de trabalho 

possui suas 

especificidades 

e assim, uma 

gravidade 

própria de 

riscos para 

acidentes. Os 

fatores de risco 

à Saúde e 

segurança do 

trabalhador, 

podem ser 

classificados 

em físicos; 

químicos; 

biológicos; 

ergonômicos e 

psicossociais; 

mecânicos e de 

acidentes. É 

uma temática 

bastante 

recente 

necessitando 

de um 

aprofundament

o na discussão 

sobre o 

caminho a ser 

seguido 
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2010 Luiz Almeida da 

Silva,Iara Aparecida de 

Oliveira Secco, Rita de 

Cássia de Marchi 

Barcellos Dalri, Suely 

Amorim de Araújo, 

Cristiane da Conceição 

Romano, Sebastião Elias 

da Silveira; Enfermagem 

do trabalho e ergonomia: 

prevenção de agravos à 

saúde, Revista de 

Enfermagem da UERJ. 

Revisão de 

literatura 

buscando 

produções 

científicas 

sobre o tema e 

identificar os 

agravos á 

saúde dos 

trabalhadores 

relacionados á 

adaptação ao 

trabalho. 

 

Selecionados 23 

artigos 

científicos, 

encontrados na 

Scientific 

Electronic Library 

Online, Brasil, 

publicados entre 

2000 e 2008, a 

partir dos 

descritores: 

enfermagem do 

trabalho, 

engenharia 

humana, 

prevenção 

primária e saúde 

do trabalhador 

 

LILACS Foram 

selecionados 

23 artigos 

científicos, 

indexados na 

Scientific 

Electronic 

Library 

Online, Brasil, 

publicados 

entre os anos 

2000 e 2008, a 

partir dos 

descritores: 

enfermagem 

do trabalho, 

engenharia 

humana, 

prevenção 

primária e 

saúde do 

trabalhador. 

A maioria dos 

agravos podem 

ser reduzidos 

com medidas 

preventivas  

implementadas 

não somente 

pelos 

empregadores 

mas também 

pelos 

empregados 

para a 

melhoria das 

condições de 

trabalho. 

 

2011,Thiago do Carmo 

Simões; Norma Valéria 

Dantas de Oliveira Souza; 

Shino Shoji; Antônio 

Augusto de Freitas 

Peregrino; Delson da Silva 

; Medidas de prevenção 

contra câncer de pele em 

trabalhadores da 

construção civil: 

Estudo 

descritivo de 

cunho 

qualitativo 

feito com 50 

trabalhadores 

de uma 

empresa de 

construção 

civil do Rio de 

Os dados foram 

coletados por 

meio de um 

formulário criado 

pelos autores 

contendo 10 

questões objetivas 

O formulário do 

registro de dados 

continha 

Lilacs 

 

As mudanças 

necessárias no 

cotidiano 

destes 

trabalhadores 

estão 

relacionadas á 

questões no 

estilo de vida e 

na facilidade 
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contribuição da 

enfermagem, Revista 

Gaucha de Enfermagem. 

 

Janeiro. 

 

informações sobre 

as características 

do trabalhador 

(sexo, idade, cor 

da pele, grau de 

escolaridade, 

histórico de 

câncer na família) 

e seus 

conhecimentos 

quanto a medidas 

de proteção, 

prevenção, causas 

e sintomas do 

câncer de pele 

 

no acesso às 

informações e 

conhecimentos 

quanto ao 

câncer de pele. 

Sugere-se que 

novos estudos 

e 

investimentos 

sejam 

realizados não 

apenas no 

ramo da 

construção 

civil, mas sim 

nas diversas 

áreas que 

abrangem o 

trabalhador 

brasileiro para 

melhor 

qualidade de 

vida deste. 

 

Quadro 1 – Categorização dos artigos. 

 

As recomendações dos autores vislumbradas durante a leitura dos artigos demonstram 

que é de suma importância fazer melhorias no ambiente de trabalho offshore com um aumento 

da criação de planos de ação para melhor qualidade de vida, e que isto deve ser uma 

prioridade dos gestores promovendo investimentos neste âmbito, remodelando, por exemplo, 

a estrutura física do local ou aprimorando a climatização do mesmo. 

Por outro lado, não cabe somente aos gestores e as empresas construírem medidas 

preventivas de doenças e agravos sem ter a parceria dos empregados no que diz respeito á 

educação em saúde onde é importante que os profissionais entendam e tenham o interesse em 

conhecer seu ambiente de trabalho e os riscos nele contidos para que haja uma preservação do 

seu bem-estar. 

Realizar a caracterização do ambiente permite uma melhor configuração do trabalho, 

não só olhando para um local com características perigosas, complexas, com ruídos, vibrações 

e relações humanas defasadas, mas sim como uma atmosfera também voltada para o social 

com o regime de confinamento, distância da terra e as jornadas pesadas de trabalho. Diante 
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disto, devem ser enquadradas medidas tanto técnicas como médicas, educativas e psicológicas 

para a prevenção de acidentes. 

Alguns autores sinalizam sobre o papel do enfermeiro offshore  onde, este necessita ter 

o perfil de um profissional interdisciplinar utilizando suas habilidades técnicas e cognitivas 

para desenvolver as atividades determinadas por este tipo de trabalho. O enfermeiro deve 

planejar uma ação, implementá-la e  fazer o que está ao seu alcance para que este 

planejamento seja alcançado com sucesso.  

 

 

4.1 CATEGORIZAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

4.2.1 Caracterização do ambiente offshore 

O ambiente offshore possui uma peculiaridade onde, há bastante tecnologia de ponta 

para que se consiga extrair os recursos minerais em ambiente marítimo e isto exige mais 

atenção e responsabilidade para elaborar um serviço de segurança e de saúde para estes 

trabalhadores que embarcam (GUEDES; AGUIAR; TONINI, 2011 p. 658). 

Perante o que foi pesquisado, observou-se que ambiente offshore possui características 

bem diferenciadas de qualquer outro ambiente de trabalho, as atividades dos trabalhadores 

neste tipo de ambiente laboral é considerado arriscado, perigoso, complexo, contínuo e em 

regime de confinamento. O perigo advém por esta prole praticar atividades com materiais que 

são explosivos e inflamáveis. Em atividades complexas e ininterruptas devido ao regime de 

trabalho (GUEDES; AGUIAR; TONINI, 2011 p. 659).  

Um dos problemas é a temperatura do ambiente que quando não está agradável e 

suportável ao trabalhador acarreta indisposição e cansaço diminuindo assim o desempenho 

dos trabalhadores e aumentando os riscos de acidentes conjuntamente com as longas jornadas 

de trabalho (SILVA; SECCO; DALRI; ARAÚJO; ROMANO; SILVEIRA, 2011.p.322). 

Os riscos químicos são causados por substâncias químicas, os biológicos são causados 

por parasitas incluindo vírus e bactérias, os ergonômicos e psicossociais são advindos do 

processo de organização do trabalho e os mecânicos e acidentes estão relacionados com o 

maquinário, a estrutura física do ambiente laboral e entre outros que podem ocasionar um 

acidente de trabalho (SOARES et al. 2006). 

Os trabalhadores deste ramo sofrem bastante com as fortes vibrações que são sentidas 

enquanto todo o maquinário funciona 24 horas por dia que por vezes fazem os trabalhadores 
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utilizar protetores auditivos, que podem variar de proporção conforme o balanço do mar. Há 

também a questão da insalubridade onde os odores são referentes ao ambiente marítimo com 

metais que compõem a estrutura física da plataforma ocasionando assim um odor de ferrugem 

(GUEDES; AGUIAR; TONINI, 2011 p. 660 e 661). 

Os trabalhadores de uma empresa de refinaria de petróleo do estado da Bahia 

desempenhavam seu trabalho em diversos setores que poderiam mostrar os diferentes tipos de 

poluentes atmosféricos a que estes estavam sujeitos à exposição. Um mapa de riscos 

ocupacionais foi produzido e revelou cerca de 400 compostos químicos a que esta classe 

estava sendo exposta, muitos deles sendo potencialmente hepatotóxicos. Esta exposição 

ocupacional foi um determinante das alterações das enzimas hepáticas destes trabalhadores 

(CARVALHO et al. 2006, p.94). 

Este tipo de ambiente também interfere nas relações humanas e interpessoais pois há a 

interação de diversas pessoas com diferentes culturas e nacionalidades visto que, a partir do 

momento que desembarcam na plataforma ficam submetidos à mesma condição laboral. O 

confinamento é uma característica importante e que afeta os processos habitais dos 

trabalhadores como também o seu círculo de convivência; o ambiente de trabalho acaba sendo 

caracterizado também para atividades como comer, dormir e “brincar” e estes ficam 

submetidos sempre ao mesmo chefe (GUEDES; AGUIAR; TONINI, 2011,p. 660). 

Um artigo nos mostra exatamente o tipo de atmosfera offshore , abordando sobre a 

jornada de trabalho, o confinamento, a distância da terra , tensões vividas em uma plataforma 

e os conflitos.  A temática do confinamento articula-se com o que se chama de vida pública e 

vida privada onde o trabalhador consegue delimitar estes espaços, porém percebe que há uma 

junção destes quando estão embarcados compartilhando assim suas vidas e não tendo nenhum 

momento de privacidade. Há perímetros dentro do ambiente offshore para representar a vida 

pública e a privada e estes são representados pelo uso de vestimentas de uso habitual quando 

estão fora da jornada de trabalho, idas á sala de jogos, uso da TV, dentre outras atividades que 

costumam praticar em terra. (LEITE, 2008, p.2183). 

Diante de todos os riscos, não só ambientais mas também psicológicos do lugar, 

inicia-se o processo de despersonalização onde os trabalhadores sentem sua vida controlada 

sempre pelo outro, é sempre o outro que decide o que fazer, quando fazer,quando embarcar e 

quando desembarcar.  Estes operários expressam um sentimento semelhante ao de estar 

vivendo em uma prisão, com todo este processo pode ocorrer uma desestabilização do 

proletariado e isto gerar o adoecimento e o trabalho ser associado não mais á um prazer e sim 

á um sofrimento (LEITE, 2008, p.2186). 
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Frente ao exposto,constatamos que os riscos à saúde ao qual o trabalhador offshore 

está submetido são: químicos, físicos, ergonômicos, biológicos, mecânicos e psicosociais,e 

entendemos por risco uma possibilidade de ocorrer eventos futuros devido a fatos ocorridos 

no passado, sendo considerado algo incerto porém com probabilidade, e que a partir disto o 

futuro pode ser controlado.  

 

4.1.2 Investimentos e medidas preventivas no ambiente de trabalho 

Durante o processo de trabalho são criadas tecnologias para haver uma melhora na 

qualidade de trabalho e de saúde dos trabalhadores, por outro lado estas inovações também 

podem trazer novos agravos á saúde destes causando cansaço físico e mental, por exemplo, 

fazendo com que os trabalhadores tenham perdas significativas na sua capacidade de 

produção (SILVA; SECCO; DALRI; ARAÚJO; ROMANO; SILVEIRA, 2011, p.318). 

A defasagem das relações de trabalho advém das empresas que não oferecem a 

segurança adequada no ambiente de trabalho e colocam o trabalhador como responsável por 

sua própria segurança; isto mostra o descaso dos empregadores com os riscos laborais 

(SIMÕES; SOUZA; SHOJI; PEREGRINO; SILVA, 2011, p.101). A carência nas condições 

ambientais de trabalho podem causar diversos problemas como sobrecarga, fatalidades e 

precariedade das condições de trabalho provocando lesões e danos em várias regiões do corpo 

por inúmeras vezes repetidas, gerando, por exemplo, problemas osteomusculares. (SILVA; 

SECCO; DALRI; ARAÚJO; ROMANO; SILVEIRA, 2011, p.321). 

Autores como SILVA; SECCO; DALRI; ARAÚJO; ROMANO; SILVEIRA, 2011, 

p.319, apontam em seu estudo melhoras no ambiente de trabalho através da ergonomia e isto 

pode ser visto com uma melhor distribuição dos materiais, a organização das mobílias, 

iluminação adequada, controle de ruídos, e a inclusão ou melhora de dispositivos de trabalho . 

  

 

4.1.3 Equipe de Segurança e Medicina do Trabalho e a Enfermagem no ambiente offshore 

No ramo petrolífero se faz necessário à presença do Serviço de Segurança e Medicina 

do Trabalho (SSMT) que deve dar suporte a todas as atividades desenvolvidas que podem vir 

a ter um risco, mesmo que mínimo à saúde do trabalhador, este serviço tem como 

responsabilidade manter o bem – estar e a integridade do mesmo (GUEDES; AGUIAR; 

TONINI, 2011, p.658). 
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Pelo trabalhador passar grande parte do seu dia e de sua vida no ambiente de trabalho, 

reforça-se a grande importância do SSMT de implementar e orientar medidas preventivas 

quanto aos riscos advindos do processo de trabalho(SIMÕES; SOUZA;SHOJI; PEREGRINO; 

SILVA, 2011, p.104).Com isto, este serviço deve desenvolver medidas de promoção e 

proteção á saúde por meio de palestras e campanhas educacionais com ênfase nos riscos 

ocupacionais referente ao trabalho executado (SIMÕES; SOUZA;SHOJI; PEREGRINO; 

SILVA, 2011, p.105). 

O serviço de segurança e saúde advém de dois programas; o Programa de Prevenção 

de Riscos Ambientais (PPRA) e o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 

(PCMSO) que oferecem promoção, proteção e recuperação da saúde equilibrando assim a 

relação entre o homem e o seu meio ambiente (GUEDES; AGUIAR; TONINI, 2011, p.658). 

O enfermeiro que possui a especialização em enfermagem do trabalho é responsável 

por auxiliar os trabalhadores a zelar pela sua saúde trazendo o incentivo á prevenção de 

doenças associadas ao trabalho e à prevenção de acidentes. Este enfermeiro executa atividades 

como medicina, segurança e higiene; cabe a ele também observar e estudar as condições de 

trabalho da empresa, identificar os problemas e as necessidades de melhorias juntamente com 

a equipe multiprofissional (SILVA; SECCO; DALRI; ARAÚJO; ROMANO; SILVEIRA, 

2011, p.318 e 319). 

A indústria do petróleo tem sido um ramo bem amplo de trabalho para o enfermeiro 

offshore, onde seu trabalho é desenvolvido em alto mar; este é membro da equipe de SSMT á 

bordo das plataformas e faz um trabalho multiprofissional a fim de promover a segurança e a 

saúde no trabalho. O enfermeiro junto com a equipe de saúde do trabalhador programa e 

executa medidas primárias e secundárias para a prevenção de complicações de saúde no 

futuro (SIMÕES; SOUZA; SHOJI; PEREGRINO; SILVA, 2011, p.105). Este profissional 

necessita ter um perfil de competências para o desenvolvimento do processo de trabalho, pois 

este tipo de ambiente é bem diferenciado de outros espaços laborais (GUEDES; AGUIAR; 

TONINI, 2011, p.658). 

A prevenção primária é o principal foco da enfermagem do trabalho, pois é com isto 

que é possível evitar os danos á saúde dos trabalhadores (SILVA; SECCO; DALRI; 

ARAÚJO; ROMANO; SILVEIRA, 2011, p.322), este tipo de prevenção pode ocorrer 

executando programas de proteção á saúde do proletariado, participando de grupos de 

inquérito sanitário e realizando um levantamento sobre as doenças profissionais mais 

acometidas á aqueles trabalhadores (SILVA; SECCO; DALRI; ARAÚJO; ROMANO; 

SILVEIRA, 2011, p.319). 
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Com isto, o enfermeiro do trabalho é quem dá conhecimento e informação aos 

trabalhadores de maneira clara, objetiva e eficaz para que seja realizado o cuidado e a 

prevenção de doenças e acidentes advindos do ambiente de trabalho. Para que isto ocorra, o 

enfermeiro deste ramo deveria fazer a utilização da Sistematização da Assistência de 

Enfermagem, que é uma ferramenta de grande importância e que favorece a identificação dos 

problemas para que se possa elaborar um plano gerencial de cuidados. 

De acordo com a resolução do COFEN 358/2009, a Sistematização da Assistência de 

Enfermagem (SAE) é uma atividade privativa do enfermeiro e que tem por obrigação em sua 

implantação às devidas etapas: 

 Coleta de dados de enfermagem (Histórico de Enfermagem); 

 Diagnóstico de Enfermagem; 

 Planejamento de Enfermagem; 

 Implementação; 

 Avaliação. 

A ênfase da SAE é atender as necessidades do indivíduo, seja no âmbito individual, 

familiar ou coletivo.  Os profissionais que utilizam a SAE devem ter conhecimento técnico- 

científico e habilidades para que de forma organizada trace uma estratégia de cuidado para o 

paciente, esta assistência deve ser holística e de qualidade, garantindo ao profissional sua 

autonomia (TANNURE & PINHEIRO, 2011, p. 298). 

Deste modo, é imprescindível que o enfermeiro do trabalho deva realizar consultas de 

enfermagem periodicamente a fim de identificar os problemas desses trabalhadores e 

estabelecendo diagnósticos de enfermagem, colaborando para a prevenção, promoção e 

recuperação da saúde desse indivíduo.   

Para mostrar as principais atribuições do enfermeiro do trabalho, a seguir o quadro 2 

apresenta as atribuições técnicas, administrativas e de educação em serviço do mesmo. 

 

Atribuições técnicas 

 Realizar a consulta de enfermagem através do processo de enfermagem;  

 Identificar as necessidades dos trabalhadores utilizando como auxílio um plano de 

estratégias da assistência a ser prestada pela equipe de enfermagem do trabalho; 

 Realizar teste de acuidade visual; 

 Administrar medicações e realizar curativos de acordo com a prescrição médica; 

 Implantar a SAE para auxiliar no cuidado do profissional com o trabalhador e 

também a favor da empresa seja ela pública ou privada; 

 Promover campanhas como de diabetes, hipertensão, atualização da caderneta de 
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vacinação, tabagismo e alcoolismo, obesidade e primeiros socorros; 

 Desinfetar e Esterilizar matérias de acordo com as medidas de biossegurança 

 Fazer visitas técnicas nos locais de trabalho a fim de identificar quais as necessidades 

no âmbito da higiene e segurança; 

 Realizar o descarte e tratamento correto dos resíduos de materiais de acordo com a 

ANVISA. 

Atribuições administrativas 

 Organizar, planejar e executar as atividades inerentes do enfermeiro do 

trabalho; 

 Cooperar com outros profissionais fazendo a emissão de pareceres para 

identificação de problemas, propor soluções e elaborar projetos; 

 Organizar os registros, arquivos e documentos da empresa relacionados ao 

setor; 

 Controlar estoque de materiais, medicações e insumos; 

 Enviar para manutenção periódica equipamentos utilizados pela equipe de 

enfermagem do trabalho; 

 Fazer registros de enfermagem interno e externo; 

 Possuir uma ata para registro de reuniões, atividades realizadas, treinamentos 

e capacitação. 

Atribuições de Educação em serviço 

 Planejar e executar palestras e outras atividades relacionadas á saúde 

ocupacional; 

 Promover treinamento e capacitação com membros da CIPA como sobre 

primeiros socorros, e Nrs; 

 Criar informativos internos sobre curiosidades na saúde, sendo estes expostos 

em murais ou cartazes espalhados pelo ambiente de trabalho. 

Quadro 2 - Contribuições do profissional de enfermagem do trabalho, de acordo com a 

Associação Nacional de Enfermagem do Trabalho (ANENT). 

 

O crescimento global tem exigido cada vez mais da área da enfermagem através de 

estudos, qualificações e especializações além de quantidade de produção científica. Porém, a 

enfermagem do trabalho ainda está muito escassa em seus estudos sobre a área offshore e por 

isto deve desenvolver pesquisas relacionadas a esta temática e continuar a difundir o seu papel 

junto com a equipe de saúde do trabalhador, pois esta equipe aos poucos desperta nos 

trabalhadores sentimento de reivindicações por melhores condições de trabalho e assim 

promovendo sua qualidade de vida (SIMÕES; SOUZA; SHOJI; PEREGRINO; SILVA, 2011, 

p.105). 
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5. CONCLUSÃO 

Diante do que foi explicitado neste estudo, foi possível identificar que o 

gerenciamento de riscos ocupacionais ainda é uma barreira para a equipe multiprofissional de 

Segurança e Medicina do Trabalho. Existe uma grande preocupação desta equipe em 

promover saúde e bem-estar ao trabalhador offshore, porém, as empresas ainda estão em 

defasagem quanto á investimentos para a segurança do proletariado no setor petrolífero, 

principalmente com relação aos riscos que este ambiente oferece. 

Quanto à atuação do enfermeiro no espaço offshore podemos constatar que este tem 

um papel importante na construção do planejamento da saúde ocupacional onde, com uma 

formação voltada para o gerenciamento e com conhecimento técnico- científico e fazendo o 

uso de medidas primárias e secundárias, atua na promoção, prevenção e recuperação na saúde 

do indivíduo. Frente ao que foi exposto evidencia-se que o  enfermeiro do trabalho é o 

responsável por oferecer informação e conhecimento à classe trabalhadora para que esta 

reivindique melhores condições laborais. 

A enfermagem offshore deveria utilizar-se da SAE para identificar os problemas do 

ambiente e elaborar um plano de cuidados, traçando estratégias para o cuidado com o 

trabalhador do ramo petrolífero. Uma atribuição de grande valia do enfermeiro do trabalho é a 

realização da consulta de enfermagem que é utilizada como estratégia para acompanhamento 

da saúde dos indivíduos e de educação em serviço; nesta consulta é importante ter uma visão 

holística do trabalhador identificando suas necessidades para promover um atendimento de 

qualidade. 

Contudo, sugere-se que os profissionais de saúde, principalmente os enfermeiros do 

trabalho busquem cada vez mais conhecimento e realizem pesquisas a cerca do ambiente 

offshore para contribuir na melhora do cuidado prestado aos trabalhadores deste ramo, e 

também para agregar valores à pesquisa em enfermagem. 
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