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RESUMO 

 O presente estudo tem como objeto de pesquisa a condição de trabalho dos profissionais 

de enfermagem. As condições de trabalho e a forma como este influencia no processo de 

trabalho, pode gerar  situações de desgastes em qualquer profissão, assim como na Enfermagem. 

A profissão de enfermagem traz consigo fatores que permitem a concretização de complicações 

na saúde de seus trabalhadores. Desse modo, este trabalho tem como objetivo geral identificar o 

desgaste relacionado ao trabalho da equipe de enfermagem nos seus diversos campos de atuação 

na literatura científica produzida entre os anos de 2001 a 2011; e objetivos específicos localizar 

as causas que contribuem para o desgaste dos profissionais de enfermagem e descrever os 

principais tipos de desgastes relacionados aos profissionais de enfermagem no seu processo de 

trabalho. De acordo com os objetivos, com o objeto de estudo e com os questionamentos 

levantados, essa pesquisa é bibliográfica, do tipo integrativa. Os resultados deste trabalho trazem 

os principais tipos de desgaste divididos em causas físicas, mecânicas, químicas, biológica, 

orgânica e psicossocial. Nas causas físicas, as principais foram ruídos excessivos, baixa 

iluminação e más condições de ventilação do ambiente; as causas químicas não foram 

mencionadas com detalhes da forma como buscamos neste trabalho, sendo as declarações não 

muito específicas, assim como as causas biológicas, apesar de presente na fala dos profissionais 

apenas como o risco de infecção; as causas mecânicas foram citadas pelas condições 

inapropriadas do espaço físico do setor; as causas fisiológicas caracterizadas por cansaço e 

desmotivação e as causas psíquicas, que foram as mais relatadas, e entende-se que esta ocorre 

pelo conjunto de todas as outras.  Os tipos de desgaste aparecem caracterizados na literatura por 

Estresse e Síndrome de Burnout. Além desses dois tipos, as próprias causas do desgaste, também 

são consideradas como um tipo de desgaste, visto que estes fatores podem ser tanto causados 

através do processo de trabalho, como também agravados pelo mesmo. Com esses resultados, 

acredito que seja possível elaborar estratégias de conscientização dos profissionais e de 

intervenção na prevenção e promoção da saúde dos trabalhadores de enfermagem. 

 

Palavras-chave: 1 Enfermagem ; 2 Risco ocupacional; 3 Enfermagem do trabalho. 

 



 

ABSTRACT 

 This study aims to research the working condition of nursing professionals. The working 

conditions and how this influences the work process, may lead to situations of wear in any 

profession, as well as in nursing. The nursing profession carries with factors that enable the 

fulfillment of complications on the health of their workers. Thus, this study aims at identifying 

work-related wear of the nursing staff in their various fields of expertise in the scientific literature 

produced between the years 2001 to 2011, and aims to locate the specific causes that contribute to 

the erosion of professional nursing and describe the main types of wear related to nursing 

professionals in their work process. According to the objectives, with the object of study and the 

questions raised, this research is literature, integrative type. The results of this study bring the 

main types of wear divided into physical causes, mechanical, chemical, biological, psychosocial 

and organic. In the physical causes, the main ones were excessive noise, poor lighting and poor 

ventilation of the environment, the chemical causes were not mentioned in detail the way we seek 

in this work is not very specific statements, as well as biological causes, although This speech of 

professionals just like the risk of infection, mechanical causes were mentioned by the 

inappropriate conditions of the space sector, characterized by physiological causes fatigue and 

lack of motivation and psychological causes, which were the most reported, and it is understood 

that this is the set of all others. Types of wear appear in the literature characterized by stress and 

burnout. Beyond these two types, the very causes of wear, are also regarded as a type of wear, 

since these factors can be either caused by the process of work, but also aggravated by it. With 

these results, we believe it is possible to develop strategies to increase awareness of professionals 

and for the prevention and health promotion of nursing staff. 

 

Keywords: 1 Nursing , 2 occupational hazard,  3 Nursing work. 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 O presente estudo tem como objeto de pesquisa a condição de trabalho dos 

profissionais de enfermagem. Sendo assim, para uma aproximação maior deste objeto, 

tentamos entender primeiramente o que é “trabalho”, para a partir deste conceito entender 

como se dá o processo de trabalho na enfermagem e tentar compreender como este processo 

se comporta em nossa sociedade capitalista. 

 A palavra trabalho

 O termo “trabalho”, de acordo com Ribeiro (2008), pode ter uma dimensão dupla: a 

dimensão primária e dimensão secundária. Na dimensão primária, “o trabalho representa o 

intercâmbio do homem com a natureza para satisfação de suas necessidades vitais.” 

(RIBEIRO, 2008) 

 designa: toda e qualquer atividade exercida tecnicamente com o 

intuito de obter rendimento econômico. Esta palavra tem origem do latim tripaliare, nome 

este, dado a um aparelho de tortura ao qual eram atados os condenados, ou os animais difíceis 

de ferrar. O trabalho, na perspectiva de sobrevivência, é inerente ao homem, no sentido de 

esforço comum e de um dever a ele incumbido dentro da sociedade, pela sua dignidade, 

segurança e progresso. É toda atividade na qual o homem se apropria de suas forças, tanto 

físicas quanto mentais, para a produção de um bem ou serviço. (MAURO, 1990) 

 Na primeira dimensão o trabalho é portador de um potencial transformador do homem, 

ou seja, este pode ser utilizado e transformado pelo homem e pelas suas relações sociais de 

forma a favorecê-los, trazendo diversos benefícios para a sua própria existência, além de 

trazer conhecimento e superação das relações egoístas, que estão bastante evidentes na 

sociedade capitalista em que vivemos. 

 O trabalho é reconhecido como um processo no qual o homem transforma a natureza, 

a si mesmo, e tudo que está ao seu redor, inclusive outros homens, com o objetivo de 

construir condições necessárias para sua própria sobrevivência e da sua humanidade. Ao 

transformar a natureza, o homem passa a adquirir outras habilidades, se transformando, e 

através dessas habilidades, produz possibilidades para a concretização de seus projetos e de 

sua satisfação, modificando assim também o que está ao seu redor e produzindo 

conhecimento para os demais homens. Portanto, o trabalho não se resume simplesmente a um 
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emprego, mas sim a produção de atividades e elementos necessários para a sua vida biológica 

em todos os sentidos. 

 Na dimensão secundária, “o trabalho vital e criador é transformado em produto de 

mercadoria, força de trabalho, estranhamento e alienação, respondendo às necessidades do 

capital.” (RIBEIRO,2008) 

 Nesse segundo contexto, o trabalho apresenta um conceito aproximado ao capitalismo, 

promovendo certa divisão social do trabalho, dividindo os seres humanos em classes sociais 

através dos produtos desiguais por eles produzidos. E, além disso, traz uma visão de trabalho, 

como uma ação que gera a produção de vários recursos, recursos estes que visam status, poder 

aquisitivo, reconhecimento diante de uma sociedade, e não apenas qualidade de vida, e 

principalmente, esta visão de trabalho pode até mesmo ser causar sofrimento, já que estamos 

lidando com um conceito de exploração. 

 Este conceito de trabalho é o que encontramos na sociedade em que vivemos que se 

restringe a submissão das regras do capital principalmente por meio da divisão social. De 

acordo com Frigotto1

                                                 
1 FRIGOTTO G. Concepções e mudanças no mundo do trabalho e o ensino médio. In: Frigotto G, Ciavatta M, 
Ramos M, organizadores. Ensino Médio integrado: concepções e contradições. São Paulo (SP): Cortez; 2005. P. 
57-79. 

, apud Ribeiro (2008), “a sociedade capitalista caracteriza-se 

fundamentalmente pela divisão dos seres humanos entre aqueles que detêm a propriedade 

privada do capital e aqueles que, para se reproduzirem e manterem suas vidas e a de seus 

filhos, precisam ir ao mercado e vender sua força de trabalho, tendo em troca uma 

remuneração ou salário”. 

 Ribeiro (2008), ainda completa dizendo o seguinte: 
O trabalho, sob o capitalismo, se dá, portanto, numa relação de oposição 

entre o capitalista que detém como prioridade os meios e instrumentos de 

trabalho e a classe trabalhadora que apenas conta com a sua força de trabalho 

para vender. Desta forma, não se configura como produtor de valor-de-uso 

para os trabalhadores, ou seja, para satisfazer as suas necessidades vitais 

como ser humano e, sim, tem como premissa a produção de valores-de-troca, 

com o fim de gerar lucros para o capitalista. (RIBEIRO 2008) 

 De acordo com Mielnik (1976), o trabalho cumpre diversas funções, como atender às 

necessidades biológicas de sobrevivência (nutrição, abrigo, tratamento médico, casa própria, 

lazer, vestuário e outros), aliviar a tensão emocional, estimular a imaginação e ativar a 

criatividade, propiciar o aplauso social dos pares, além de condicionar o progresso e o bem 

estar humano. 
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 O trabalho é atividade humana de intertransformação com a natureza; é parte de um 

projeto concebido idealmente até encarnar-se em resultado prático-material que expressa 

objetivamente a subjetividade do produtor; implica tanto em realização da identidade, como 

em mercadoria, coisa a ser vendida em troca de acesso à sobrevivência; e tem dupla natureza: 

1- atividade material voltada para realização de um produto necessário aos homens, e que 

envolve instrumentos e procedimentos. Esta natureza do trabalho pode ser chamada de 

trabalho concreto, expresso através do processo de trabalho, e 2- modo de transformação 

dessa atividade em mercadoria, voltada para a realização dos interesses do capital, enfim, o 

modo como o trabalho é explorado. Essa natureza do trabalho pode ser chamada de trabalho 

abstrato, expresso através do tempo, comprado pelo capital do trabalhador. (MARX, apud 

SAVOLDI, 2004)2

Esse processo contribui para o aumento das doenças relacionadas ao trabalho e cria as 

condições que aumentam a probabilidade de acidentes causadores de incapacidades e de 

 

 Diante desses conceitos, podemos perceber que o processo de trabalho pode trazer 

diversas implicações para a saúde do trabalhador, visto que este processo em uma sociedade 

capitalista se comporta de forma a explorar os trabalhadores, e estes, se submetem às regras 

deste regime muitas vezes por necessidade, já que não detêm o poder do capital. E tentar 

aprender e compreender as implicações que este processo pode trazer à saúde do trabalhador 

requer uma compreensão da lógica que rege a intensificação do trabalho e da exploração da 

força de trabalho. (RIBEIRO, 2008) 

 Segundo Navarro, 2003: 

 uma das principais características do novo padrão de 

acumulação do capital tem sido a intensificação da exploração da força 

de trabalho, quer por meio da adoção de novas tecnologias, quer pela 

utilização de novas formas de organização da produção e do trabalho ou 

de mudanças nas próprias relações de trabalho que implicam contratos 

precários, na subcontratação, no trabalho a domicílio, no aumento 

desmedido da jornada de trabalho e, até mesmo na exploração 

criminosa do trabalho infantil.  

                                                 
2 SAVOLDI, Nina Aurora Mello. Condições de Trabalho e saúde dos Trabalhadores de enfermagem da UTI 

pediátrica. 2004. 136 f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) – Faculdade de Enfermagem, Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2004. 
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mortes de trabalhadores evidenciando o “vínculo causal entre saúde e trabalho”. (NAVARRO, 

2003). 

 De acordo com Pires e Gelbcke (2001), citados por Ribeiro (2008), os impactos das 

transformações no mundo do trabalho repercutem no perfil de morbidade que ainda mantém 

os casos de silicose, acidentes fatais, e amputações de membros superiores dos tradicionais 

modos de produção e acrescem outros, tais como, os casos de LER-DORT (lesões por 

esforços repetitivos- doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho). Esses autores 

apontam varias causas para o crescimento desses problemas, tais como: ritmos intensos de 

trabalho; longas jornadas de trabalho; ritmo mecânico do trabalho com repouso insuficiente; 

condições de trabalho e mobiliário inadequado; tensão para apresentar-se como produtivo, 

com vistas à manutenção do emprego, entre outras. Afirmam que essas doenças são 

provocadas pelas formas de organização do trabalho e pelas condições de trabalho impostas, 

que quanto mais intensas e precárias. Mais desgastam o trabalhador, anulando-o enquanto 

sujeito e cidadão. (RIBEIRO, 2008) 

 Esses fatos citados acima são fatos reais em diversas profissões, assim como na 

Enfermagem. A profissão de enfermagem traz consigo diversos fatores que permitem a 

concretização dessas complicações na saúde de seus trabalhadores. Como a dupla ou tripla 

jornada de trabalho, o trabalho noturno, o trabalho na interação com pessoas em diversas 

condições de saúde, a responsabilidade de lidar com vidas, a superação e o enfrentamento 

diante de situações conflituosas como a morte, a baixa remuneração salarial, a cobrança dos 

serviços prestados, tanto pelos chefes quanto pela própria clientela, entre outros.  

 Além disso, existe ainda o ambiente de trabalho, que nem sempre consegue 

proporcionar uma boa qualidade na assistência e na prestação dos serviços, assim como os 

recursos para a prestação desses serviços, que cada vez mais se mostram escassos, 

dificultando assim, todo o trabalho desenvolvido pelos profissionais de enfermagem. 

Desse modo, este trabalho tem como objetivo geral analisar o desgaste relacionado ao 

trabalho da equipe de enfermagem nos seus diversos campos de atuação com base na 

literatura científica nos últimos dez anos; como objetivos específicos identificar as causas que 

contribuem para o desgaste dos profissionais de enfermagem e descrever os principais tipos 

de desgastes relacionados aos profissionais de enfermagem no seu processo de trabalho. 

 A justificativa se dá à medida que, uma vez identificado os problemas na atuação dos 

trabalhadores de enfermagem nos seus diversos campos de atuação, podemos traçar 

intervenções que amenizem o desgaste e que permitam uma melhora na atenção à saúde da 
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clientela desses profissionais, contribuindo assim, a qualidade do processo de trabalho das 

equipes de enfermagem.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 O processo de trabalho, de acordo com Marx, independente da estrutura social em que 

está inserido, é um processo no qual o homem, com sua própria ação, impulsiona, regula e 

controla seu intercâmbio material com a natureza, apropriando-se dos recursos de natureza e 

imprimindo-lhe forma útil às necessidades humanas. Nesse processo, “a atividade do homem 

opera transformação, subordinada a um determinado fim, no objeto sobre o qual atua por 

meio do instrumental de trabalho (...)”. Sendo assim, o trabalho materializa-se através do 

processo de trabalho que engloba as condições objetivas (os instrumentos e materiais 

utilizados) e as condições subjetivas, que dizem respeito às aspirações, desejos e 

possibilidades exercitadas pelo trabalhador de acordo com o significado e o sentido que o 

trabalho adquire em sua vida. (MARX, 1983 e TITTONI, 1994, apud RIBEIRO, 2008, p.13)

2.1 Processo de Trabalho 

3

                                                 
3 MARX, K. O capital. São Paulo (SP): Abril Cultural; 1983.  TITTONI, J. Subjetividade e trabalho. Porto 
Alegre (RS) Ortiz; 1994. 

  

 A organização do trabalho pode ser entendida como o conjunto de práticas 

articuladoras de processos de trabalho historicamente determinados, associados à 

incorporação da força de trabalho ao capital. (EID e NEVES, 1998). Na organização do 

processo de trabalho, três elementos estão relacionados: o conteúdo do trabalho (o que se faz), 

o método do trabalho (como se faz) e as relações interpessoais (relações de poder, de 

hierarquia, de controle, de competitividade, de cooperação, etc.). As diferentes formas de 

articulação desses três elementos configuram os diferentes modelos de organização do 

trabalho. (RIBEIRO, 2008) 

 “Saúde, no contexto das modificações nos processos de trabalho, de vida e do mundo, 

é conceituada como resultante da influência dos fatores socioeconômicos, culturais, 

alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, 

liberdade, acesso e posse de terra e acesso a serviços de saúde”. Esses fatores podem gerar 

grandes desigualdades no níveis da vida, que irão interferir na saúde individual e coletiva. 

(KAWAMOTO; SANTOS; MATOS, 1995, p.346) 
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 A profissão de enfermagem se insere cada vez mais no contexto capitalista, visto que 

os seus trabalhadores ofertam a sua força de trabalho de acordo com a demanda. A formação 

de enfermagem está baseada na teoria de Taylor, na qual se exige do trabalhador uma 

dedicação extremada e onde seu trabalho encontra-se monitorado constantemente por 

supervisores, profissionais da equipe de saúde, família e doentes. (FIGUEIREDO; 

FRANCISCO; SILVA, 1996) 

 Os profissionais de enfermagem vendem sua força de trabalho para produzir um 

serviço a uma determinada clientela e estão expostos aos riscos do processo de trabalho e de 

postos de trabalho inadequados que implicam em doenças profissionais. (VEIGA, 2007) 

 

2.2 Os riscos presentes no processo de trabalho 

 Os riscos presentes no ambiente de trabalho variam de acordo com o tipo de bem ou 

serviço produzido, podendo ser atenuados por medidas de proteção coletiva e ou 

equipamentos de proteção individual, mas não inerentes aos processos produtivos. 

Atualmente o movimento sindical considera seis grupos de agentes que oferecem risco: os 

agentes químicos, físicos, biológicos, mecânicos (ou risco de acidentes), ergonômicos e 

psicossociais. O Ministério do Trabalho reconhece cinco grupos (expressos no Mapa de 

riscos): químicos, físicos, biológicos, de acidentes e ergonômicos. E o Ministério da Saúde 

agrupa os riscos em cinco: físicos, químicos, biológicos, mecânicos e de acidentes e o grupo 

de ergonômicos e psicossociais. (RIBEIRO, 2008) 

    

  2.2.1 Riscos Químicos 

 São as substâncias, compostos ou produtos que podem ser absorvidos através da pele 

ou por ingestão ou ainda penetrar por via respiratória na forma de poeiras (partículas sólidas 

formadas por ruptura mecânica de um sólido), fumos (partículas sólidas formadas pela 

condensação de vapores), névoas (partículas líquidas formadas pela ruptura mecânica de um 

líquido), neblinas (partículas líquidas formadas por condensação de vapores), gases 

(substâncias químicas no estado gasoso) ou vapores (fase gasosa de uma substância que existe 

normalmente no estado líquido ou sólido). O efeito clínico da exposição a esses riscos 

depende da toxicologia da substância química. (RIBEIRO, 2008) 

 

  2.2.2 Riscos Físicos 



 

 

19 

 São formas de energia representadas por ruído, vibração, pressões anormais, 

temperaturas extremas, radiação ionizante, radiação não ionizante, infra e ultra-som, umidade, 

luminosidade. (RIBEIRO, 2008) 

 Dentre os riscos físicos, com relação ao trabalho de enfermagem, o que se destaca é a 

exposição a radiações ionizantes na área da saúde especificamente na hospitalar, sendo 

essencial que os indivíduos que nelas trabalhem, conheçam os riscos a que estão expostos, 

bem como as formas de prevenção. (OLM, 1986 apud MONTEIRO, 2001)4

 Outro risco físico que afeta bastante os profissionais de enfermagem, principalmente 

os atuantes na área hospitalar são os ruídos. A Organização Mundial de Saúde (OMS, 1985, 

apud VEIGA, 2007)

 

5

 Além dos ruídos, a iluminação também é um risco físico de bastante relevância, e é 

também citado por Santos (2001) como um dos fatores que têm prejudicado o trabalho da 

equipe de enfermagem,  até mesmo agravando e provocando doenças relacionadas à visão. 

 considera 55 decibéis o conforto acústico durante o dia; e de 45 a 50, à 

noite, considerando que o início do estresse auditivo se dá quando o ouvido humano está sob 

exposições acima de 55 dB. 

 De acordo com a pesquisa de Santos (2001) realizada em um setor de hemodinâmica 

no Instituto Estadual Aloízio de Castro, no Rio de Janeiro, foi possível identificar a pressão 

sonora em alguns locais do setor, na realização de algumas atividades. Na sala de exames 

durante o procedimento de cateterismo, se observou uma pressão de 70,0 dB(A), com um ar 

condicionado no local; na sala de laudos, no preparo do exame identificou-se 70,5 dB(A) com 

6 pessoas na sala e um ar condicionado, e na realização do exame encontroou-se 67,5 dB(A) 

com 4 pessoas e um ar condicionado; na sala de repouso, no preparo dos pacientes e materiais 

identificou-se 66,3 dB(A), com o rádio ligado, ventilador de teto e 5 pessoas no local; e por 

último no posto de enfermagem, na execução de diversas atividades como lavagem, secagem 

e preparo de diversos materiais, preparo de medicações, arrolamento de cateteres para envio 

de esterilização, observou-se 63,5 dB(A), com o rádio ligado, sendo este, o único local do 

setor estudado que não ultrapassou o limite esperado. 

                                                 
4 MONTEIRO, A.B.C. Biossegurança no preparo, administração e descarte de agentes antineoplásicos injetáveis 

pela equipe de enfermagem. (Mestrado em Enfermagem) – Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto/ USP, São 

Paulo, 2001. 

 
5 VEIGA, Andréia Rodrigues. Condições de trabalho, fatores de risco e problemas de saúde percebidos pelo 

trabalhador de enfermagem hospitalar. 2007. 118 f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) – Faculdade de 

Enfermagem, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2007. 
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  2.2.3 Riscos Biológicos 

 Representados por parasitas, bactérias, vírus e outros microorganismos. (RIBEIRO, 

2008) 

 De acordo com Bulhões (1998) os riscos biológicos não se limitam ao corpo do 

paciente, podendo ocorrer infestação nos edifícios hospitalares por ratos, baratas, formigas, 

moscas, pombos e até gatos, que são hospedeiros de germes, causando doenças. Há ainda os 

aspiradores, nebulizadores, pias, bicas de torneiras, limpezas mal feitas, vasos de plantas, 

flores que não deveriam ser permitidas nos estabelecimentos de saúde. 

 A autora afirma ainda que os riscos biológicos podem resultar em doenças 

transmissíveis agudas e crônicas, parasitoses, reações tóxicas e alérgicas a plantas e animais. 

Para o trabalhador hospitalar, esse risco é representado principalmente pelas infecções 

causadas por bactérias, vírus, rickettsias (parasitas intracelulares encontrados normalmente em 

alguns insetos), clamídias, fungos e, em menor grau, pelas parasitoses produzidas por 

protozoários, helmintos e artrópodes. 

 Levando em consideração que o profissional de enfermagem tem contato direto com 

todas essas superfícies que podem eventualmente transmitir esses riscos biológicos, percebe-

se a importância e a responsabilidade destes em realizar os seus procedimentos de forma 

limpa e com a troca dos equipamentos de proteção individual, principalmente entre os 

cuidados com um e outro paciente. 

 No contato com diferentes pacientes, deve-se trocar as luvas e após removê-las lavar 

as mãos. Enquanto permanecer enluvado, durante e após realização de algum procedimento 

com material biológico, é importante que o profissional não tenha contato direto com outras 

superfícies como porta, telefonas, ou na manipulação de qualquer objeto, para evitar a 

disseminação de contaminação. (LACERDA, 2000) 

 

  2.2.4 Riscos Mecânicos 

 São fatores ou situações potencialmente causadoras de acidentes, como arranjo físico 

inadequado, máquinas e equipamentos sem proteção, ferramentas inadequadas, eletricidade, 

probabilidade de incêndio ou explosões, armazenamento inadequado, animais peçonhentos, 

falta de sinalização. (RIBEIRO, 2008) 

 De acordo com a Lei nº 8213, de 24-07-91 Art.19, o Ministério de Trabalho e 

Previdência Social traz a definição de acidente de trabalho como sendo “ aquele que ocorre 

pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação 
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funcional que cause a morte ou a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade 

de trabalho. (BRASIL, 2001, p.153) 

 

  2.2.5 Riscos Ergonômicos 

 São aqueles resultantes da falta da adaptação do trabalho ao homem, gerando 

sobrecarga nas estruturas musculoesqueléticas como esforço físico intenso, levantamento e 

transporte manual de peso, exigência de posturas inadequadas, repetitividade, controle rígido 

de produtividade, imposição de ritmos excessivos, trabalho em turno e noturno, jornada de 

trabalho prolongada. (RIBEIRO, 2008) 

 De acordo com Savoldi, (2004) no grupo dos fatores ergonômicos, encontram-se as 

posições incômodas causadoras de dores lombares e de varizes que, aliadas aos agentes 

físicos, como a exposição frequente aos raios X, que complementam a longa lista de fatores 

de risco a que o profissional de enfermagem está sujeito no seu dia a dia de trabalho. 

  

  2.2.6 Riscos Psicossociais 

São aqueles resultantes das relações e organização do trabalho desfavorável ao 

trabalhador e que produzem sobrecarga psíquica como pressão da chefia, acúmulo de tarefas, 

tarefas monótonas, tarefas perigosas, possibilidade de perda de emprego, quota de produção 

pré-estabelecido, grau de atenção exigido, proibição de comunicação entre os trabalhadores 

durante a jornada. (RIBEIRO, 2008) 

 

 O Ministério da Saúde utiliza a denominação “doença relacionada ao trabalho” para 

referir aos agravos à saúde decorrentes do exercício do trabalho. Para facilitar o 

reconhecimento do vínculo epidemiológico entre a atividade laboral e o agravo à saúde, o 

2.3 Classificação dos agravos resultantes da exposição aos riscos do ambiente de 

trabalho 

 A saúde do trabalhador utiliza a “classificação de Schilling” para classifica os agravos 

relacionados ao trabalho. Essa classificação considera três grupos de agravos: aqueles em que 

o trabalho é causa necessária (Schilling I), ou seja, causa direta, como por exemplo, a silicose 

ou uma intoxicação com benzeno; aqueles em que o trabalho é um fator contributivo, não 

causa direta (Schilling II), como por exemplo as doenças osteomusculares; aqueles agravos 

em que o trabalho é uma causa concomitante, ou iniciando o distúrbio ou agravando um 

distúrbio pré existente (Schilling III) como, por exemplo, as dermatites de contato. 

(RIBEIRO, 2008) 
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Ministério elaborou duas listas: uma onde constam os agentes de natureza ocupacional e as 

respectivas doenças a eles atribuídas e, uma segunda lista, onde as doenças são agrupadas 

conforme a CID-10 e relacionadas com agentes de natureza ocupacional. As listas foram 

elaboradas no ano de 1999 (Portaria nº 1.339). Posteriormente, essa mesma listagem foi 

adotada pela Previdência Social, constando no anexo II do Decreto nº 3.048/99 (Regulamento 

da Previdência Social) com a finalidade de utilização para o estabelecimento de nexo causal, 

ou melhor, nexo epidemiológico. (RIBEIRO, 2008) 

 Na legislação previdenciária, os agravos à saúde do trabalhador são classificados em 

acidente do trabalho, doença profissional e doença relacionada ao trabalho. A classificação 

aqui utilizada é a que consta na Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os planos de benefícios da 

Previdência Social, e no decreto nº 3.048/99, que aprovou o regulamento da Previdência 

Social. (RIBEIRO, 2008) 

 Acidente do trabalho: é um acontecimento imprevisto que ocorre durante o exercício 

do trabalho e que provoca lesão corporal e/ ou perturbação funcional, resultando em perda ou 

redução da capacidade para o trabalho ou, ainda resultando em morte. A alteração da 

capacidade para o trabalho pode ser temporária ou permanente. (RIBEIRO, 2008) 

 Doença profissional: é o agravo produzido pelo exercício do trabalho peculiar à 

determinada atividade (corresponde ao Schilling I). nessa situação, o trabalho é considerado 

causa direta do agravo, ou seja, se o agente causal for eliminado, o agravo poderá se 

completamente prevenido. Por exemplo, a silicose em trabalhadores de marmorarias. 

(RIBEIRO, 2008) 

 Doença relacionada ao trabalho

 Nem sempre é possível, de forma imediata, atribuir os problemas de saúde tão 

frequentes como estresse, depressão, hipertensão arterial, insônia, doenças psicossomáticas, 

doenças mentais a causas diretas do trabalho, até porque cada trabalhador apresenta 

mecanismos distintos de resistência e defesa à intensificação do ritmo de trabalho, às 

exigências de novas aptidões e aprendizagens, às regras disciplinares impostas, à 

competitividade na equipe, entre outros aspectos comuns no mundo do trabalho 

contemporâneo. (RIBEIRO, 2008) 

: é o agravo que ocorre em função das condições em 

que o trabalho é realizado (classificação Schilling II e III), ou seja, o trabalho é um dos fatores 

de risco para a ocorrência do agravo, sendo necessário estabelecer o nexo causal a partir de 

dados epidemiológicos. A retirada do fator de risco reduzirá a incidência do agravo e/ou 

modificará a evolução da doença. Por exemplo, a ocorrência de problemas osteomusculares 

nos profissionais da enfermagem. (RIBEIRO, 2008) 
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 Em 1923 a Lei Elói Chaves – Decreto nº 4.682 de 24 de janeiro – criou uma Caixa 

Aposentadoria a Pensões (CAP) para cada empresa ferroviária. As CAPs eram financiadas por 

contribuições obrigatórias dos empregados e dos empregadores e administradas por um 

Conselho formado pelo dirigente da empresa e representantes dos empregados. Os 

empregados tinham direito a “socorro médico em caso de doença em sua pessoa ou pessoa da 

família, medicamentos obtidos por preço especial, aposentadoria (ordinária ou por invalidez) 

e pensão para os herdeiros em caso de morte”. Nos anos seguintes, até 1934, a lei foi 

estendida para outros tipos de empresas, sendo previsto que a CAPs se organizassem por 

empresa: portuários e marítimos; trabalhadores dos serviços telegráficos e radiotelegráficos; 

serviços de força, luz e bondes; serviços públicos concedidos ou explorados pelo Poder 

Público; empresas de mineração, aeroviários, trabalhadores em tapiches e armazéns, 

2.4 Normas Regulamentadoras 

 

  2.4.1 Breve histórico da atenção à Saúde do Trabalhador no Brasil 

 

As questões relacionadas à assistência à saúde do trabalhador estiveram, ao longo dos 

anos, quase sempre associadas às questões da previdência social. 

  A primeira lei que trata dos acidentes de trabalho é de 1919 – o Decreto Legislativo nº 

3.724 de 15 de janeiro de 1919 – a trata da indenização a ser paga pelo empregador em casos 

de acidente do trabalho, incluindo também nessa definição “as moléstias contraídas pelo 

exercício do trabalho”. A indenização de que trata a lei é destinada apenas aos operários de 

“construções, reparações e demolições de qualquer natureza, como de prédios, pontes, 

estradas de ferro e de rodagem, linhas de transmissão elétrica, redes de esgotos, de 

iluminação, telegráficas e telefônicas, bem como na conservação de todas essas construções; 

operários de transportes, de carga e descarga; e nos estabelecimentos industriais e nos 

trabalhos agrícolas em que se empreguem motores inanimados”. A indenização deve ser 

calculada com base nas consequências produzidas sobre a capacidade para o trabalho e é 

custeada apenas pelo empregador, que é obrigado também a prestar assistência médica, 

inclusive hospitalar e farmacêutica ao acidentado. Em casos de incapacidade total e 

permanente, o valor total da indenização corresponde à soma dos salários de três anos e assim 

será considerada resolvida. Todo acidente que obrigue o trabalhador a suspender seu trabalho 

deve ser comunicado à autoridade policial, que comparecerá no local para lavrar o auto da 

ocorrência. (RIBEIRO, 2008) 
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estivadores. A Lei Elói Chaves previa que, enquanto a CAPs não tivesse fundos suficientes 

para custear os benefícios, os acidentados do trabalho poderiam optar por receber a 

indenização prevista no Decreto nº 3724/1919. (RIBEIRO, 2008) 

 Em 1933 foi criado, pelo Decreto nº 22.872 de 29 de junho, o Instituto de 

Aposentadoria e Pensões (IAP) dos Marítimos, de âmbito nacional e por atividade econômica, 

sendo obrigatoriamente associados e contribuintes os capitães, oficiais, marinheiros e pessoal 

de escritório das empresas afins. O instituto tinha como receitas as contribuições dos 

empregados, das empresas e do Estado; foi criado como autarquia e subordinado ao 

Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, tendo as seguintes atribuições: em caso de 

acidente do trabalho custear as despesas médicas, hospitalares, farmacêuticas, pagar 

indenização em caso de incapacidade temporária ou permanente; pagar aposentadoria 

ordinária ou por invalidez; custear assistência médica ambulatorial e hospitalar e farmacêutica 

aos seus empregados e familiares em casos de doenças que não decorriam de acidentes do 

trabalho. As empresas também deveriam recolher ao Instituto, além da contribuição já citada, 

um percentual sobre os salários dos empregados para custear os acidentes do trabalho. 

Seguindo modelo semelhante continuaram a ser criados IAPs por categoria profissional e de 

âmbito nacional. (RIBEIRO, 2008) 

 Em relação aos direitos trabalhistas, aí concluídos aqueles relacionados à segurança e 

saúde no trabalho, o grande marco da década de 40 foi promulgação da Consolidação das Leis 

do Trabalho – CLT, no governo Getúlio Vargas.  

 Em 1944, foi criado o Serviço de assistência Médica Domiciliar e de Urgência 

(SAMDU), que era mantido pelos institutos e prestava assistência à população urbana 

beneficiária dos Institutos. 

 A partir de 1950, foram editadas algumas leis criando regulamento único para os 

Institutos de Aposentadoria e Pensões. Em 1966, os Institutos e o SAMDU foram reunidos 

numa autarquia da União denominada Instituto Nacional de Previdência Social – INPS, que 

manteve as atribuições no que se refere à assistência à saúde dos trabalhadores e previdência. 

 Em 1977, em uma das reformulações da Previdência Social, o governo criou duas 

autarquias – Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social – INAMPS e o 

Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social – IAPAS que, 

juntamente com o INPS e outras entidades, constituíram o Sistema nacional de Previdência e 

Assistência Social – SINPAS, controlado pelo Ministério da Previdência e Assistência Social. 

 Com a Constituição de 1988, a assistência à saúde, inclusive a assistência ao 

trabalhador passa a ser responsabilidade do Ministério da Saúde. Por isso, o INAMPS foi 
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vinculado ao Ministério da Saúde em 1990. No mesmo ano foi criado o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, mediante a fusão do IAPAS com o INPS, vinculado ao Ministério do 

Trabalho e Previdência Social. Em 1993, o INAMPS foi extinto, sendo suas unidades e 

serviços absorvidos pelo SUS nas três esferas de governo. (RIBEIRO, 2008) 

 O SUS passou assim a se responsabilizar pelo atendimento do trabalhador vítima de 

acidente do trabalho ou de doenças relacionadas ao exercício do trabalho, bem como pelo 

atendimento de patologias comuns que também acometem os trabalhadores, além da 

vigilância à saúde do trabalhador, que pode ser entendida como um conjunto de ações que 

englobam aspectos da vigilância epidemiológica, vigilância sanitária e vigilância ambiental.  

 

  2.4.2 As Normas Regulamentadoras (NR) 

 

No Brasil, os contratos de trabalho são regidos pela Consolidação das Leis do 

Trabalho – CLT , exceção feita aos órgãos públicos (municipais, estaduais ou federais) que 

podem ter estatutos próprios, norteados pelos princípios da Constituição Federal. 

 Na CLT, as questões relacionadas à segurança e medicina do trabalho estão presentes 

nos 48 artigos do capítulo V (Da segurança e da Medicina do trabalho) do título II (Das 

normas gerais de tutela do Trabalho), cujo texto foi dado pela Lei nº 6.514 de 22 de dezembro 

de 1977. (RIBEIRO, 2008) 

 As determinações da lei nº 6.514/77, para serem colocadas em prática, são detalhadas 

pelo ministério do Trabalho e Emprego a forma de norma regulamentadora (NR), portanto, 

elas regulamentam o que está determinado na CLT. Assim, elas somente aplicam-se aos 

trabalhadores regidos pela CLT. 

 A portaria nº 3.214 de 08 de junho de 1978 aprovou 28 NR. Depois novas normas 

foram acrescidas pelo Ministério do Trabalho. Atualmente existem 33 normas 

regulamentadoras (NR) e mais 5 normas regulamentadoras do trabalho rural (NRR – norma 

regulamentadora rural) (RIBEIRO, 2008) 

 É importante ressaltar que os trabalhadores do serviço público com vínculo estatutário 

somente serão regidos por alguma dessas NR, se houver portaria, lei ou decreto do poder 

público correspondente autorizado a aplicação da norma. Caso contrário, esses trabalhadores 

terão normas próprias relativas à medicina e segurança do trabalho. Caso não tenham, são 

aplicadas as legislações nacionais como a Constituição Federal e as leis orgânicas da saúde, 

além do que constar em códigos de saúde municipais e ou estaduais. 
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  Cada norma regulamentadora trata de um assunto específico de saúde e ou segurança 

do trabalho. 

  2.4.3 Normas Regulamentadoras de interesse da Enfermagem 

 

 A autora Ribeiro (2008) faz uma síntese muito interessante das NR’s de interesse da 

Enfermagem, trazendo resumidamente o que cada uma traz como legislação. 

 

NR 4: Serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho – 

SESMT 

 Essa NR obriga as empresas manterem um serviço especializado em medicina e 

segurança no local de trabalho destinado a promover a saúde do trabalhador e manter sua 

integridade física. Porém o dimensionamento do serviço está vinculado ao grau de risco da 

atividade principal da empresa e ao número de trabalhadores. O grau de risco refere-se ao 

potencial que o trabalho tem de causar acidentes ou doenças e varia de 1 (menor risco) a 4 

(maior risco). Empresas com menos de 50 funcionários não são obrigadas a ter SESMT, 

independente do grau de risco. A NR estabelece os profissionais que devem compor tal 

serviço: técnico em segurança do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, auxiliar de 

enfermagem do trabalho, enfermeiro do trabalho e médico do trabalho. A NR traz, além de 

outros, dois quadros importantes: o quadro I classifica o grau de risco das empresas de acordo 

com as atividades realizadas e o quadro II traz o dimensionamento do SESMT de acordo com 

o grau de risco e o número de empregados no estabelecimento. Entre as atribuições dos 

profissionais do SESMT constam: determinar o uso de EPI quando esgotadas outras soluções 

para a eliminação dos riscos; promover atividades de conscientização e orientação aos 

trabalhadores sobre prevenção de acidentes e doenças ocupacionais; analisar e registrar os 

acidentes e doenças ocupacionais; treinar os componentes da Comissão Interna de Prevenção 

de Acidentes – CIPA; estudar e propor soluções para problemas apontados pela CIPA; 

realizar atividades essencialmente preventivas, embora não seja vedado o atendimento de 

emergências quando necessário. (RIBEIRO, 2008) 

 

NR 5: Comissão interna de prevenção de acidentes – CIPA  

 Estabelece a criação de uma comissão interna com o objetivo de prevenir acidentes e 

doenças decorrentes do trabalho para compatibilizar o trabalho com a preservação da vida, 

composta de representantes do empregador (os titulares e suplentes são por ele designados) e 

dos empregados (os titulares e suplentes são eleitos pelos trabalhadores por voto secreto). A 
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NR estabelece o dimensionamento da CIPA de acordo com o número de empregados e a 

atividade econômica da empresa, trazendo 3 quadros que devem ser consultados para saber o 

número de representantes. O quadro I traz o dimensionamento da CIPA, mostrando por grupo 

de atividade econômica e número de funcionários qual deve ser a quantidade de membros 

titulares representando o empregador e quantos representarão os empregados, assim como o 

número de suplentes para cada representação; o quadro II traz o agrupamento de setores 

econômicos de acordo com a classificação nacional de atividades econômicas (CNAE), onde 

as empresas são agrupadas por setor de atividades econômica, sendo atribuídos números para 

cada agrupamento de CNAE; o quadro III traz a relação de CNAE com o respectivo 

agrupamento para o dimensionamento da CIPA. Com menos de 20 funcionários, 

independente da atividade da atividade econômica, não é necessária a formação da CIPA. O 

mandato dos membros eleitos terá duração de 1 ano e é permitida uma reeleição; os 

representantes do empregador podem ser mantidos indefinidamente, mas devem ser 

representados com poder de decisão e de encaminhamento das soluções discutidas na CIPA. 

São atribuições da CIPA, entre outras: identificar os riscos do trabalho e elaborar o Mapa de 

Riscos com assessoria do SESMT; participar da análise das causas dos acidentes e doenças 

ocupacionais ocorridos; informar os trabalhadores sobre as atividades; promover anualmente, 

junto com o SESMT, a Semana interna de prevenção de acidentes de trabalho – SIPAT; 

colaborar na discussão e implementação dos programas de prevenção de riscos ambientais – 

PPRA e do controle médico de saúde ocupacional – PCMSO; participar anualmente de 

campanhas de prevenção da aids na empresa. A NR traz detalhamentos sobre o processo 

eleitoral, as funções do presidente, vice-presidente e secretário e sobre as obrigações de cada 

segmento na empresa em relação à existência da CIPA. Além dos 3 quadros mencionados, a 

portaria do Ministério do Trabalho nº 25, de 29 de  dezembro de 1994, acrescenta o anexo IV 

à NR-5 e, nesse anexo, constam as informações para elaboração do Mapa de Riscos. 

(RIBEIRO, 2008) 

 

NR 6: Equipamento de Proteção Individual – EPI 

 É todo dispositivo que, usado individualmente pelo trabalhador, protege dos riscos 

presentes no ambiente de trabalho; quando o equipamento é composto por vários dispositivos 

associados para proteger de um ou mais riscos é denominado equipamento conjugado de 

proteção individual. A NR estabelece a obrigatoriedade do EPI ter certificado de aprovação – 

CA do Ministério do Trabalho e Emprego. Estabelece ainda que a empresa deverá fornecer 
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gratuitamente o EPI sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção 

contra os riscos ou enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas. É 

de competência do SESMT (e na ausência, da CIPA) recomendar ao empregador o EPI 

adequado ao risco existente. É obrigação do empregador fornecer o EPI, orientar e treinar o 

trabalhador para o uso adequado, exigir seu uso e responsabilizar-se pela sua higienização e 

manutenção periódica; é obrigação do trabalhador utilizar o EPI conforme as orientações do 

empregador e responsabilizar-se pela sua guarda e conservação. Além disso, a NR detalha os 

procedimentos para a solicitação de CA, bem como as competências para a fiscalização do 

cumprimento da NR. No anexo I da NR, são listados os EPI para proteção por segmentos do 

corpo humano. (RIBEIRO, 2008) 

 

NR 7: Programa de Controle Médico de saúde Ocupacional – PCMSO 

 Essa NR estabelece a obrigatoriedade do empregador instituir um programa de 

controle médico (PCMSO) destinado à prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos 

agravos à saúde relacionados ao trabalho, planejado e implantado com base nos riscos à saúde 

dos trabalhadores existentes no ambiente de trabalho. Prevê a realização de exames médicos 

admissional, periódico, demissional, no retorno após afastamento por 30 dias ou mais e na 

mudança de função do empregado. Os exames incluem avaliação clínica e exames 

complementares de acordo com situações previstas na própria NR ou em outras normas 

regulamentadoras. Traz dois quadros e um anexo: o quadro I traz os parâmetros para controle 

biológico da exposição a alguns agentes químicos; o quadro II traz parâmetros para 

monitorização da exposição a alguns riscos à saúde como, por exemplo, radiações ionizantes, 

e o anexo I traz as diretrizes e parâmetros para acompanhamento da audição em trabalhadores 

expostos em níveis de pressão sonora elevados. A NR estabelece também os prazos para a 

realização para a realização dos exames médicos admissionais (realizar antes que o 

trabalhador assuma suas atividades), periódicos (em portadores de doenças crônicas e para 

aqueles expostos a situação de risco que possa desencadear ou agravar doenças ocupacionais 

realiza-los pelo menos anualmente; em trabalhadores expostos a condições hiperbáricas 

realiza-los de acordo com o estabelecido na NR 15; para os demais trabalhadores realizar 

anualmente nos menores de 18 anos e nos maiores de 45 anos e, para as outras faixas etárias a 

cada 2 anos), demissionais (realiza-los quando o último exame periódico ocorreu há mais de 

135 dias para empresas de grau de risco 1 ou 2 e, há mais de 90 dias para empresas com grau 

de risco 3 ou 4), no retorno ao trabalho (obrigatoriamente no primeiro dia) e em caso de 

mudança de função (antes da data da mudança). Ao constatar exposição excessiva a riscos à 
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saúde, sem alteração da situação de saúde, o médico deve afastar o trabalhador de tal situação 

até que medidas de controle do ambiente de trabalho tenham sido tomadas; se constatar 

alteração do estado de saúde (mesmo que apenas reveladas pelos exames complementares e 

sem sintomatologia), além do afastamento da situação de risco, o médico deve solicitar a 

emissão de CAT – Comunicação de acidente de trabalho e encaminhar o empregado ao INSS 

– Instituto Nacional do Seguro social. A NR também estabelece que toda empresa deve estar 

equipada com material de primeiros socorros pertinentes às possíveis situações de emergência 

que o ambiente de trabalho posso propiciar a deve ter pessoa treinada para atender essa 

situação. A NR traz ainda detalhamentos como, por exemplo, os dados que devem estar 

presentes no ASO, situações que dispensam a existência do coordenador do PCMSO, 

elaboração de relatórios, etc. O programa deve  conter um planejamento das ações que serão 

executadas durante o ano e, ao final deste, deve ser feito um relatório anual sobre as ações 

realizadas. (RIBEIRO, 2008) 

 

NR 15: Atividades e operações insalubres 

 Essa NR define o que são atividades insalubres e determina o pagamento de adicional 

de insalubridade quando o trabalho é realizado em tais condições. A NR traz 14 anexos (o 

anexo 4 foi revogado). São considerados insalubres as atividades realizadas acima dos limites 

de tolerância previstos nos anexos 1 (ruído contínuo ou intermitente), 2 (ruído de impacto), 3 

(exposição ao calor), 5 (radiações ionizantes), 11 (agentes químicos com insalubridade 

caracterizada por limite de tolerância e inspeção no local de trabalho) e 12 (poeiras  minerais); 

também são insalubres as atividades mencionadas nos anexos 6 (trabalho sob condições 

hiperbáricas), 13 (agentes químicos) e 14 (agentes biológicos). São insalubres as atividades 

comprovadas por laudo de inspeção no local de trabalho que constam nos anexos 7 (radiações 

não ionizantes), 8 (vibrações), 9 (frio) e 10 (umidade). Limite de tolerância é aquele que não 

causará danos à saúde do trabalhador e depende da concentração máxima ou mínima e do 

tempo de exposição no trabalho. O adicional de insalubridade é calculado sobre o salário 

mínimo e varia de 10% (grau mínimo) a 40 % (grau máximo). (RIBEIRO, 2008) 

 

NR 17: Ergonomia 

 A ergonomia estuda os métodos para adaptação das condições de trabalho às 

características psicofisiológicas do trabalhador de forma a proporcionar o máximo de 

conforto, segurança e desempenho eficiente. Essa NR estabelece os parâmetros para tornar as 

condições de trabalho ergonômicas. Estabelece que o empregador deve realizar a análise 
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ergonômica do trabalho (Laudo ergonômico) e nessa análise devem ser abordados, no 

mínimo, os seguintes aspectos: levantamento, transporte e descarga individual de materiais; 

mobiliário dos postos de trabalho; equipamentos dos postos de trabalho; condições ambientais 

de trabalho; organização do trabalho. Há uma série de detalhamentos sobre as condições 

adequadas para digitação, transporte de cargas, tipo de assentos, adequação do mobiliário. A 

NR traz dois anexos, bem detalhados, sendo o primeiro sobre o trabalho dos operadores de 

checkout (caixas de supermercados e atacadistas) e o segundo sobre trabalho em 

teleatendimento/ telemarketing.(RIBEIRO, 2008) 

 

NR 32: Segurança e saúde no trabalho em estabelecimentos de saúde 

 Essa NR foi publicada no anexo I da portaria nº 485 de novembro de 2005 do 

Ministério do Trabalho e Emprego com o título “Segurança e saúde no trabalho em serviços 

de saúde” (em vez de estabelecimentos de saúde como consta no texto da portaria). A NR 

estabelece diretrizes para a implementação de medidas de proteção à saúde e à segurança dos 

trabalhadores em estabelecimentos de prestação de serviços de saúde em geral, incluindo 

aqueles de promoção à saúde e define serviço de saúde como qualquer edificação destinada à 

prestação de serviços de promoção, recuperação, assistência, pesquisa e ensino em saúde em 

qualquer nível de complexidade. A NR considera três agentes de risco: biológicos, químico e 

radiação ionizante. E para cada um deles, estabelece uma série de medidas de segurança e 

controle. Traz dois anexos: a nexo I agrupa os agentes biológicos em 4 classes,. Tendo em 

vista o risco individual e a possibilidade de disseminação para a coletividade, sendo a classe 

de risco 1 a mais baixa e a 4 a mais elevada para o trabalhador e com elevada probabilidade 

de disseminação para a coletividade; o anexo II traz uma classificação dos agentes biológicos, 

considerando os grupos do anexo I. além de trazer determinações sobre os riscos, a NR 

normatiza as questões relacionadas aos resíduos dos serviços de saúde, às condições de 

conforto por ocasião das refeições, às lavanderias, ao serviço de limpeza, Às máquinas e 

equipamentos utilizados e, nas disposições finais, traz alguns itens relativos aos riscos 

ergonômicos. (RIBEIRO, 2008) 
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3. METODOLOGIA 
 
  
 De acordo com os objetivos, com o objeto de estudo e com os questionamentos 

levantados, essa pesquisa será bibliográfica, do tipo integrativa.  

  A pesquisa bibliográfica ou fonte secundária abrange toda bibliografia já publicada 

relacionada ao tema em estudo, desde livros, jornais, revistas, monografias, dissertações, 

teses, incluindo outras fontes como eventos científicos, debates, meios de comunicação como 

televisão, rádio, vídeo e filmes, etc. (FIGUEIREDO e SOUZA, 2005) 

 Ainda de acordo com Figueiredo e Souza, (2005), a pesquisa bibliográfica é 

desenvolvida a partir de material já elaborado didaticamente, e é através desse tipo de 

pesquisa que é possível a investigação de todos os dados de uma questão, oferecendo assim a 

fundamentação teórica para o problema. 

Para Mendes, Silveira e Galvão (2008) “a revisão integrativa da literatura consiste na 

construção de uma análise ampla da literatura, contribuindo para discussões sobre métodos e 

resultados de pesquisas, assim como reflexões sobre a realização de futuros estudos”. 

  

Etapas da Pesquisa Bibliográfica 

  

A pesquisa bibliográfica iniciou-se na pesquisa de descritores que pudessem favorecer 

o tema e facilitar a pesquisa na Biblioteca Virtual de Saúde. Através das definições dos 

descritores foi possível compreender o que estes significavam e a que estavam relacionados.  

Sendo assim, após o estudo de cada descritor, trabalhamos com os seguintes: 

Enfermagem, Estresse Ocupacional, Enfermagem do Trabalho, Riscos Ocupacionais e 

Doenças do Trabalho. 

 A partir desses descritores, utilizados isolados ou combinados entre si, selecionamos o 

material para ser utilizado. A primeira seleção de material para a pesquisa foi feita a partir da 

combinação dos descritores “enfermagem” e “estresse ocupacional”. De acordo com o quadro 

1, esta pesquisa teve as seguintes características: 

 

Quadro 1 – características das pesquisas na BVS. 
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Além das características presentes no quadro 1, optamos também por trabalhar apenas 

com conteúdos que estivessem disponíveis “on line” na íntegra, para facilitar o contato direto 

com os mesmos para a leitura e estudo aprofundado dos dados.  

Os resultados obtidos através dessa primeira seleção foram significativos e estão 

apresentados abaixo na tabela 1. 

          Tabela 1 - resultados da primeira seleção na BVS. 

Artigos e/ou teses encontrados 77 
Artigos e/ou teses com texto completo 8 
Artigos e/ou teses selecionados 4 
Artigos e/ou teses repetidos 1 

    

 Nessa seleção foram encontrados 77 trabalhos relacionados ao tema, sendo eles artigos 

e/ou teses, e desses foram encontrados apenas 1  trabalho repetido. Após a leitura dos resumos 

destes trabalhos, foram selecionados apenas 4, dos 8 que tinham disponível o trabalho na 

íntegra na internet. 

A segunda seleção foi realizada com o descritor “enfermagem do trabalho” isolado, e 

teve as mesmas características da primeira, relatadas no quadro 1. Os resultados também 

foram bastante significativos e estão descritos abaixo na tabela 2. 

 

         Tabela 2 – resultados da segunda seleção na BVS 

Artigos e/ou teses encontrados 4.136 
Artigos e/ou teses com texto completo 141 
Artigos e/ou teses selecionados 12 
Artigos e/ou teses repetidos 4 

    

  

Os resultados da segunda seleção, através desse descritor foi a mais significativa, visto 

que foram encontrados 4.136 trabalhos referentes ao tema. Destes, apenas 141 estavam 

Idiomas: Português, Inglês e Espanhol 
Questão (ões) que norteia (m) a busca dos artigos: O desgaste dos profissionais de 
enfermagem: as principais causas e os tipos de desgastes sofridos no seu processo 
de trabalho. 
Recorte Temporal: 2001 a 2011 
Bases de Dados Pesquisadas: BVS (MEDLINE. LILACS, IBECS, Scielo, 
Biblioteca Cochrane). 
Bases de Dados em que foram encontrados os artigos: LILACS e SCIELO 
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disponíveis na íntegra “on line”. Após a leitura e análise dos resumos destes, foram 

selecionados 12 trabalhos. No total dos trabalhos disponíveis “on line”, foram achados apenas 

4 repetidos. 

 Na terceira seleção, combinamos os descritores “enfermagem” e “riscos 

ocupacionais”, que também teve as mesmas características que as anteriores presentes no 

quadro 1, obtivemos os resultados representados na tabela 3. 
 

Tabela 3 – resultados da terceira seleção na BVS. 

Artigos e/ou teses encontrados 35 
Artigos e/ou teses com texto completo 10 
Artigos e/ou teses selecionados 1 
Artigos e/ou teses repetidos 1 

     

 Os resultados da terceira seleção da pesquisa foram bastante escassos, visto que 

encontramos apenas 35 trabalhos relacionados ao tema, e destes, apenas 10 na íntegra “on 

line” e 1 repetido. Destes, apenas 1 trabalho foi selecionado pra fazer parte da pesquisa.  

Na quarta e última seleção, combinamos também dois descritores, “enfermagem” e 

“doenças ocupacionais”, mais uma vez com as características apresentadas no quadro1, com 

os resultados abaixo representados na tabela 4. 

 

Tabela 4 – resultados da quarta seleção na BVS. 

Artigos e/ou teses encontrados 255 
Artigos e/ou teses com texto completo 41 
Artigos e/ou teses selecionados 5 
Artigos e/ou teses repetidos 2 

     

Este último resultado já não foi tão escasso quanto anterior. Tivemos 255 trabalhos 

encontrados, destes apenas 45 na íntegra e 2 repetidos. Dos disponíveis na íntegra, foram 

selecionados 5 trabalhos, finalizando assim essa etapa da pesquisa bibliográfica. 

 No total foram selecionados, através da análise dos resumos, 22 trabalhos para a 

realização do estudo (ANEXO 1). Destes 22, 13 são artigos e 9 dissertações de mestrado. 

 

 

Análise de Dados   
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 A análise dos dados do material selecionado foi feita com base na Análise de 

Conteúdo. Após a leitura exaustiva do material, estes foram agrupados e interpretados, 

gerando os resultados pertinentes aos objetivos propostos neste estudo.  

De acordo com Bardin (apud, FIGUEIREDO e SOUZA, 2008), a análise de conteúdo 

é definida como:  
um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam interferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 

inferidas) dessas mensagens. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Os trabalhos analisados foram primeiramente divididos em artigos e dissertações. 

Foram 13 artigos, dos quais, a maioria estava em português, com exceção de dois que estavam 

disponíveis somente em espanhol. As metodologias foram predominantemente qualitativas 

com sete desses artigos, dos demais, três eram de abordagem quantitativa, especificando que 

um era uma pesquisa longitudinal e outro transversal, além de um quantiqualitativo e uma 

pesquisa bibliográfica. Apenas um artigo não deixou clara a metodologia utilizada. Já as 

dissertações, que foram nove, sete foram pesquisas qualitativas, um pesquisa de campo e um 

pesquisa quantitativa. 

 Todas as dissertações, com exceção de uma, foram realizadas aqui no Rio de Janeiro e 

uma em Porto Alegre, na Universidade do Rio Grande do Sul. Todas as teses produzidas e 

realizadas no Rio de Janeiro, foram dissertações de Mestrado em Enfermagem na 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Os artigos já foram realizados em diversos lugares, 

como Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, centro-oeste e sul do Brasil, e uma pesquisa apenas 

fora do país, sendo esta realizada com a população de Valência, na Espanha.   

 Com relação ano de publicação das pesquisas, dos artigos estudados, cinco foram do 

ano de 2010, quatro de 2009, dois de 2008 e um de 2001 e outro de 2007. Já as teses, quatro 

foram do ano de 2009, duas em 2007, duas em 2008 e uma em 2001. 

Para contemplar os objetivos específicos da pesquisa, identificar as causas que 

contribuem para o desgaste dos profissionais de enfermagem e descrever os principais tipos 

de desgastes relacionados aos profissionais de enfermagem no seu processo de trabalho, 

analisamos o material estudado e o dividimos nos seguintes tópicos: 

• Principais causas do desgaste 

 Físicas 

 Químicas 

 Biológicas 

 Mecânicas 

 Orgânicas 

 Psicossociais 
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• Principais tipos de desgaste 

 

 

 

 4.1 Principais causas do desgaste 

  

 O desgaste do trabalhador de determinado grupo social é decorrente das cargas de 

trabalho presentes no seu processo de trabalho, que interagem entre si e com o corpo do 

trabalhador, potencializando seus efeitos negativos na saúde. (LAURELL; NORIEGA, 1989) 

 Sendo assim, nesta categoria, os dados encontrados foram agrupados, e cada um 

desses grupos corresponde ao tipo de cargas que os profissionais de enfermagem sofrem e que 

foram relatados por eles mesmos em cada pesquisa estudada. 

 Na análise dos artigos, encontramos na fala dos profissionais e nos resultados das 

pesquisas as cargas físicas, químicas, biológicas, mecânicas, fisiológicas e psíquicas. 

 

  4.1.1 

 Outros fatores presentes nas pesquisas desses mesmos autores, são a baixa iluminação, 

que provoca dificuldades na realização de várias atividades, como na preparação da 

Físicas 

 

 As cargas físicas foram identificadas nas falas dos sujeitos das pesquisas e algumas 

foram encontradas nos resultados das pesquisas, e estas foram bastante mencionadas, 

principalmente quando se tratava de pesquisas realizadas em Centro de Terapia Intensiva 

(CTI).  

 Alguns autores como Guido L.A., et al (2009); Veiga, (2007); Santos (2001); Campos 

(2008); Ramos (2009); Queiroz (2008) e Paz (2009), foram estudados e analisados, e suas 

pesquisas trazem bem caracterizado esses riscos físicos aos quais os profissionais de 

enfermagem estão expostos. Eles são identificados principalmente por ruídos de aparelhos 

e/ou de qualquer outra razão, já que somente a pesquisa de Veiga (2007) não foi realizada em 

um setor de tratamento intensivo e a pesquisa de Paz (2009) não identifica o setor realizado, 

possibilitando enxergar que todas as outras foram realizadas em setor de UTI e CTI, onde há a 

presença de muitos aparelhos que produzem ruídos quase que o tempo todo. Além disso, os 

fatores físicos também são caracterizados por temperatura ambiente, que os profissionais se 

queixam de frio, e relatam que esse fator interfere até mesmo na execução das atividades, e 

este fator também é uma característica do setor de CTI e UTI. 
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medicação, além de fazer com que os profissionais forcem as suas vistas, podendo provocar 

e/ou agravar problemas de visão; a climatização do setor, faltando a circulação de ar, 

climatização desfavorável, além da presença de gases, aerossóis, e outros poluentes do ar, 

assim como relatam os profissionais nas pesquisas. 

 O ambiente de trabalho pode desencadear doenças ocupacionais, devido à ventilação e 

iluminação inadequadas, barulho excessivo, pisos lisos e escorregadios, temperaturas elevadas 

ou muito baixas, entre outros. (BULHÕES, 1998) 

 A postura do profissional de enfermagem também é outro problema relacionado nos 

artigos, que geram muitas vezes dores musculares, doenças osteomusculares, além de 

deficiências específicas na coluna vertebral.  

 Além de Veiga (2007), Santos (2001), Campos (2008) e Paz (2009), outros autores 

como Sá (2009) e Leite e Silva (2007), trazem em suas pesquisas os relatos bem 

característicos de dor nas costas e na coluna, dor nos ombros, dor nos membros inferiores e 

superiores, além do cansaço físico, que não está presente só nessas pesquisas, mas 

praticamente em todas analisadas. 

O ambiente de trabalho foi relatado como um problema, pois este nem sempre tem 

disposições corretas, e muitas vezes os profissionais precisam percorrer longas distâncias por 

diversas vezes para a execução de uma simples técnica, além de este ambiente não ter espaço 

suficiente para e realização destas caminhadas, correndo o risco de ocasionar um acidente de 

trabalho, não só por estas razões, mas também pelo fato desses ambientes de trabalho não 

possuírem um piso adequado para a proteção deste profissional. Este problema foi 

evidenciado principalmente nas pesquisas dos autores Paz (2009), Cruz (2009), Sá (2009), 

Veiga (2007), Nunes, et al (2010),Hanzelmann e Passos (2010), Stacciarini e Tróccoli (2001) 

e Dalmolin, Lunardi e Lunardi Filho, (2009).  

Além dessas cargas encontradas, uma pouco relatada, principalmente pela falta de 

conhecimento e reconhecimento dos profissionais foi a exposição à radiações. 

 Os principais efeitos dos ruídos no trabalho são a perda auditiva, o estresse, a 

interferência nas comunicações, doenças subjetivas e os acidentes de trabalho (GARCÍA, 

GARCÍA, 2004, apud PAZ, 2009)6

 Grandjean (1998) afirma que o ruído pode provocar perturbações da atenção, do sono, 

e sensações de incômodos. Além disso, o ruído perturba a comunicação das pessoas. Essa 

  

                                                 
6 PAZ, Andreia Fontes. Relação entre os fatores de risco no ambiente hospitalar e a saúde dos trabalhadores de 
enfermagem 2009. 104f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) – Faculdade de Enfermagem, Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro, rio de Janeiro, 2009. 
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dificuldade de compreensão de uma conversa é prejudicial para o desenvolvimento do 

trabalho em equipe, já que o trabalho de enfermagem é desenvolvido em equipe e a 

comunicação é essencial para a obtenção de um bom resultado. O autor afirma ainda que os 

ruídos prejudicam os trabalhos mentais complexos, bem como determinadas produções com 

grandes exigências na destreza e na análise de informações. Além disso, o ruído pode 

dificultar o aprendizado, e altos níveis de ruído (acima de 90 dB) podem diminuir o 

desempenho mental. 

 De acordo com a Norma Regulamentadora 17, nos locais de trabalho onde são 

executadas atividades que exijam solicitação intelectual e atenção constantes, os níveis de 

ruído, estabelecidos pela NBR 10152, não deverão ultrapassar a 65 dB. 

 A temperatura é um fator que causa bastante desconforto. Iida (2005) enfatiza que a 

primeira condição para o conforto é o equilíbrio térmico, que é influenciado por diversos 

fatores de natureza ambiental, pessoal e ocasional, caracterizado pela temperatura do ar, 

temperatura radiante média, umidade e velocidade do ar, vestimenta e intensidade do esforço 

físico. 

  O relato da temperatura como um fator físico no desgaste dos profissionais de 

enfermagem foram principalmente nas pesquisas realizadas no CTI. E a baixa temperatura é 

uma característica marcante neste setor, também pelo fato deste ser um setor totalmente 

fechado. De acordo com a fala dos profissionais e dos resultados das pesquisas, a temperatura, 

seja ela baixa ou alta, tem sido motivo e fator de desgaste dos profissionais de enfermagem. 

 Com o aumento do calor no ambiente, podem acontecer gradativamente perturbações 

psíquicas (como desconforto, aumento da irritabilidade, falta de concentração e queda de 

capacidade para trabalhos mentais), a seguir, perturbações psicológicas (aumento das falhas, 

queda da produção e aumento de acidentes) e, por último, podem ocorrer até perturbações 

fisiológicas (fadiga aumentada, elevação da frequência cardíaca e pressão arterial, diminuição 

da atividade dos órgãos de digestão, aumento da temperatura da pele e da produção de calor). 

(GRANDJEAN, 1998) 

 Daí evidencia-se a necessidade de uma qualidade na ventilação e na climatização do 

ambiente de trabalho, visto que tanto o aumento como a diminuição da temperatura são 

totalmente prejudiciais ao trabalhador e consequentemente às práticas realizadas por ele, 

prejudicando assim o atendimento ao cliente e podendo gerar até acidentes de trabalho. 

 Grandjean (1998) sugere a adoção de medidas técnicas de redução do calor, que 

incluem a instalação de equipamentos de ventilação e a melhoria das condições naturais de 

ventilação.  
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 Ainda de acordo com a Norma Regulamentadora  17, os locais de trabalho, no que diz 

respeito ao conforto quanto à temperatura, deve encontrar-se em torno de 20 e 23 ºC.  

 Os ambientes termicamente confortáveis favorecem a maximização da qualidade de 

sérvios, pois o trabalhador se sente mais atraído pelo posto de trabalho, por sua atividade e 

pelos resultados positivos das tarefas. (BAUMAN, 1999, apud RAMOS, 2009) 

 Estudos comprovam que os Centros de Terapia Intensiva apresentam iluminação 

inadequada nos postos de enfermagem e nos leitos dos pacientes, o que dificulta a 

visualização. Isso implica o desgaste visual da equipe e, ainda, pode acarretar baixo 

rendimento dos trabalhadores, como também ser responsável por erros humanos ou acidentes 

de trabalho. (RAMOS, 2009) 

 Ao sentir-se bem e o ser capaz de desempenhar uma tarefa, sem queixas e sintomas de 

enfermidade, são importantes não só para o empregado, mas também para o empregador, pois 

assim evitam-se as faltas no trabalho, obtendo-se continuidade de produção e um bom clima 

social (BORG, 2000) 

 

  4.1.2 

 Outro risco químico bastante comum e despercebido é a luva de látex, a qual é 

diariamente utilizada pelos profissionais de enfermagem. De acordo com Crespo, (1997) o 

látex é um fator de grande preocupação para os estudiosos da área da Saúde do Trabalhador, 

visto que o trabalhador acaba desenvolvendo dermatite alérgica de contato, que é a dermatose 

ocupacional não imunológica mais comum ao uso de luvas.  

Químicas 

 

 As cargas químicas, segundo Veiga, (2007) são encontradas na forma sólida, líquida 

ou gasosa. Podem ocasionar efeitos irritantes, anestésicos, sistêmicos, cancerígenos, 

inflamáveis, explosivos e corrosivos. As vias de ingresso no organismo são a inalação, a 

absorção, a via cutânea e a ingestão.  

 Este tipo de carga não esteve presente na fala dos profissionais pesquisados nos 22 

trabalhos, nem nos resultados encontrados. Esta carga foi apenas citada e definida nos 

trabalhos que falaram dos tipos de cargas e fatores de desgastes. 

 Xelegati e Robazzi (2000) citados por Veiga (2007), destacam as drogas citostáticas, 

os agentes químicos em geral da área hospitalar, tais como: a exposição aos gases anestésicos, 

aos vapores de formaldeído/glutaraldeído e aos gases esterilizantes, manipulação de certos 

medicamentos (cefalosporina, propacetamol, ribavarina), entre outros, como os principais 

riscos químicos que os profissionais de enfermagem estão expostos. 
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  4.1.3 Biológicas 

   

 As cargas biológicas também foram pouco relatadas, sendo estas sempre referidas 

como “risco de infecção” pelos profissionais estudados. 

 Os agentes biológicos são representados pelos microorganismos e parasitas 

infecciosos vivos, bem como os seus produtos, que são agentes patogênicos de doenças 

profissionais. Os trabalhadores da área de saúde estão frequentemente expostos aos riscos 

biológicos. Dentre as infecções de maior exposição, encontram-se as transmitidas por sangue 

e fluidos corpóreos – hepatite B, hepatite C e HIV; e as de transmissão aérea – tuberculose, 

varicela-zoster e sarampo. (RESENDE; FORTALEZA, 2001) 

 Pinheiro e Zeitoune, (2008) dizem que a equipe de enfermagem é muito sujeita a 

exposição por material biológico e apresenta um número elevado de exposições. Essa situação 

se torna possível devido ao fato dos trabalhadores terem contato direto e constante com os 

pacientes e devido ao tipo e a frequência de procedimentos realizados. 

 De acordo com Paz, (2009): 
O contato do trabalhador de enfermagem com sangue, secreções e materiais 

contaminados expõe este grupo aos riscos biológicos diariamente. Para a 

proteção dos trabalhadores, é necessário programar e adotar medidas de 

precaução padrão através do uso de EPI (luvas, capotes, máscaras, óculos, 

gorro, etc), sempre que necessário, independentemente do diagnóstico do 

paciente. 

  

Para se ter um controle maior sobre os riscos biológicos, é de extrema importância o 

cumprimento da Norma Regulamentadora 32, que dispõe sobre a segurança e saúde do 

trabalhador em serviços de saúde, que é a primeira regulamentação específica de proteção à 

saúde dos trabalhadores em estabelecimentos de saúde, no Brasil e no mundo oficializada em 

2005. Esta NR visa estabelecer diretrizes básicas para a implementação de medidas de 

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

que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral, discutindo todas as 

medidas necessárias para o controle desses riscos. Além disso, ressalta a importância da 

vacinação contra tétano, difteria, hepatite B e outros para os trabalhadores. (BRASIL, 2008) 

  

  4.1.4 

 

Mecânicas 
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 As cargas mecânicas estiveram muito presente nas falas dos profissionais pesquisados 

e também nos resultados dos trabalhos estudados. É interessante ressaltar que em algumas 

teses, estas foram relatadas como fatores causadores de desgaste e como consequência de 

outros agentes de desgaste. Pesquisas, como a de Paz (2009) e Queiroz (2008) possibilitaram 

e distinção dessas cargas considerando-as como agravadas e como ocasionadas pelo trabalho.  

 Os riscos e cargas mecânicas foram mencionados relatando as dificuldades no 

ambiente de trabalho, dificuldades estas que trazem diversas consequências ruins para a saúde 

do trabalhador. Um dos relatos mais encontrados foi a disposição dos setores onde foram 

realizadas as pesquisas, sendo estes descritos sempre como ambientes  apertados, distâncias 

entre os leitos e o posto de enfermagem, com materiais sem manutenção, e em locais 

inapropriados, fazendo-se necessário o transporte destes, até próximo ao paciente, e vale 

ressaltar nessa situação o peso excessivo desses recursos materiais. Além disso, temos 

também a disposição dos móveis, que acabam atrapalhando a circulação dos profissionais, 

dificultando o atendimento dos pacientes em caso de emergência por exemplo.  

 Em algumas pesquisas, há também o relato da dificuldade na limpeza e na ordem dos 

setores, e estes problemas podem ocasionar acidentes de trabalho. Em relatos dos 

profissionais estudados, havia em alguns o sentimento de insegurança e medo com relação ao 

transporte e à locomoção pelo setor devido ao risco de quedas. 

 De acordo com Secco, (2006): “as cargas mecânicas têm sido, aparentemente 

potencializadas, dado o desgaste e o envelhecimento dos trabalhadores, chegando a 

impossibilitar parte do grupo de continuar na atividade laboral plena”. 

 Ramos (2009) ressalta que as cargas mecânicas estão muito presentes no processo de 

trabalho do pessoal de enfermagem no cenário do estudo, repercutindo de maneira evidente 

no corpo dos trabalhadores. Estas cargas muitas vezes são materializadas da necessidade dos 

trabalhadores se autoprotegerem contra agressões dos pacientes com distúrbios de 

comportamento, da necessidade de manuseio de materiais e equipamentos pesados, da 

utilização de cadeiras de rodas com defeito nos rodízios, das manobras utilizadas para passar 

em corredores apertados e repletos de mobiliários. A autora ainda completa dizendo que, a 

disposição do mobiliário e o espaço físico nos setores são fatores que contribuem para 

Qualidade de Vida no Trabalho, e dependendo da forma como se configurem podem resultar 

numa melhora das condições ou trazer riscos para a saúde. 

 

  4.1.5 

 

Fisiológicas 
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 As cargas fisiológicas foram principalmente ressaltadas nas falas dos profissionais nas 

pesquisas, sendo relatadas como desmotivação no trabalho, cansaço, e desatenção nas 

atividades. A desmotivação foi principalmente citada devido à baixa remuneração salarial, 

sendo esta relatada em grande parte dos trabalhos. O cansaço se configura principalmente por 

canta das longas jornadas de trabalho e pela cobrança das chefias, principalmente nos setores 

de instituições privadas. Inclusive em uma das pesquisas, foi relatado que era totalmente 

proibido o descanso dos trabalhadores do turno da noite, sendo estes obrigados a trabalhar 

durante todo o período, sem ter nem ao menos a possibilidade de descansar algumas horas ou 

de revezar os cuidados com outro profissional, como de costume em algumas instituições. 

Esses problemas foram evidenciados em pesquisas, como as de Neves, et al (2010), 

Stacciarini e Tróccoli (2001), Dalmolin, Lunardi e Lunardi Filho (2009), Preto e Pedrão 

(2009), Magnago, Lisboae Griep (2009), Alberola, et al (2009), Trindade (2007), Campos 

(2008), Ramos (2009) e Sá (2009). 

 Bulhões (1998) diz que a dupla jornada de trabalho é considerada um fator de 

influência negativa na saúde do trabalhador, quando se considera a carga horária semanal 

trabalhada ultrapassada dos limites toleráveis ao equilíbrio do organismo humano. 

 Já a desatenção nas atividades, se configura basicamente por conta do cansaço das 

atividades realizadas durante todo o turno de trabalho. 

 Para Ramos, (2009) a desatenção e desmotivação do trabalhador podem estar ligados a 

fatores como o trabalho em turnos, a dupla ou tripla jornada de trabalho, sobrecarga de 

trabalho, dentre outros. Esses fatores são identificados como cargas fisiológicas do trabalho. 

 Secco (2006) caracteriza as cargas fisiológicas da seguinte forma: 
As cargas fisiológicas apresentam-se expressivamente na atividade de 

enfermagem e são consequências da sobrecarga de peso que é necessário 

sustentar na prestação da assistência de enfermagem, da necessidade de se 

manter em vigilância, especialmente no caso do pessoal que atua no serviço 

noturno, do fato de trabalhar em pé assumindo posições inadequadas do 

mobiliário inadequado para a execução das tarefas, da falta de tempo para ir 

ao banheiro, da sobrecarga física pelas horas extras necessárias para 

completar renda, devido aos baixos salários, entre outros. 

 

As principais cargas fisiológicas relatadas foram dor na coluna, lombalgias, dor nos 

membros inferiores e superiores, posturas inadequadas, manipulação excessiva de peso, 

esforço físico excessivo, dores osteomusculares, varizes, entre outros. 
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  4.1.6 

 De acordo com Ramos, (2009) outro fator que pode também ameaçar a integridade 

psíquica do trabalhador é a instabilidade do emprego, decorrente da globalização na 

organização do trabalho, das exigências crescentes de  maior qualificação profissional, da 

competitividade e da precarização do trabalho. O trabalhador tende a se adaptar ao seu 

ambiente de trabalho e não exterioriza a sua insatisfação perante a organização, por temer a 

perda do emprego, já que possui uma família e precisa sustentá-la. 

Psíquicas 

 

 As cargas psíquicas foram as mais relatadas, podendo ser identificadas em quase todas 

as pesquisas, tanto nas falas dos profissionais, como nos resultados finais dos trabalhos. É 

interessante perceber através da leitura dos 22 trabalhos analisados, que todas as outras 

cargas, biológicas, químicas, mecânicas, físicas e fisiológicas de uma certa forma influenciam 

nas cargas psíquicas se tornando agentes causadores de problemas psíquicos, ou seja, acabam 

sendo identificados como agentes estressores que geram as diversas enfermidades de cunho 

psicossocial relatada pelos próprios profissionais. 

 Souza e Lisboa (2005) classificam o ritmo laboral de enfermagem como frenético, 

contribuindo significativamente para o desgaste psíquico no ambiente hospitalar, interferindo 

no processo saúde-doença, e conduzindo-os ao adoecimento físico e/ou psíquico.  

 Na maioria das vezes, o ritmo intenso da enfermagem se deve ao acúmulo de funções, 

devido à inadequação dos recursos humanos e materiais, que exige do trabalhador uma 

energia muito maior para desenvolver as suas atividades, gerando, desse modo, uma 

sobrecarga com repercussões físicas e psíquicas no corpo do trabalhador. (PAZ, 2009) 

 De acordo com o Instituto Sindical do Trabalho Ambiente e Saúde (2005), os riscos 

psicossociais são agravados geralmente nas mulheres pela dupla jornada de trabalho. Isso 

acontece visto que a mulher é responsável por grande parte do trabalho doméstico e familiar, 

o que implica exigências que deve assumir de forma simultânea com as do trabalho 

remunerado. 

 Brandão (2000) diz o seguinte: 
A carga psíquica do trabalho resulta da confrontação do desejo do (a) 

trabalhador (a), que possui uma história pessoal, motivações e necessidades 

psicológicas, que conferem a cada indivíduo características únicas, à injunção 

do empregador contida na organização do trabalho. Quando não há mais 

arranjo possível da organização do trabalho pelo (a) trabalhador (a), quando a 

relação do (a) trabalhador (a) com a organização do trabalho (conflito coma 

tarefa) é bloqueada, o sofrimento começa. 
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 É interessante perceber que nos achados dos 22 trabalhos analisados, encontramos 

basicamente a mesma realidade, profissionais na sua grande maioria mulheres, casadas e com 

filhos, tendo que assumir uma dupla jornada de trabalho e muitas vezes tripla, visto que 

algumas tem dois vínculos empregatícios, mais o trabalho doméstico. Além disso, foi 

percebido também falas dos profissionais com relação a instabilidade do vínculo 

empregatício, chegando a relatar a dificuldade de se promover e do sentimento de medo de 

perder o emprego. 

 Outro fator também reparado foram as queixas quanto a dura jornada de trabalho, e 

muitas delas, por estarem em dois empregos diferentes, sem ao menos o direito de descanso. 

 O fato de lidar com seres humanos a maior parte do tempo no serviço de enfermagem 

também foi entendido como um fator que agride o profissional de enfermagem, 

principalmente quando estes trabalham e lidam diretamente com paciente sem leito de morte. 

Estes profissionais nem sempre estão preparados para encarar esta situação, e muitos deles 

acabam criando vínculos com os pacientes, e sentem bastante a sua perda. 

 

 4.2 Principais tipos de desgaste 

 

Após a análise dos principais tipos de desgaste que se apresentaram nos trabalhos 

estudados, percebeu-se que na grande maioria este desgaste dos profissionais resultava em 

estresse e dois deles chegaram a relatar o desenvolvimento e o aparecimento da Síndrome de 

Burnout. Além dessas duas enfermidades, as mesmas causas do desgaste que foram 

apresentadas no tópico anterior, também se apresentaram como tipos de desgaste, porque ao 

mesmo tempo que alguns profissionais podem ter suas enfermidades agravadas devido ao 

trabalho, outros passam a adquirir e desenvolver algumas enfermidades por questões 

diretamente envolvidas com o trabalho. 

 Sendo assim, nos resultados dos tipos desgaste, encontramos também as dores nos 

membros inferiores, dificuldades na visão, dor na coluna, desgaste emocional e físico, 

depressão, dor nos ombros, dor de cabeça, entre outras queixas. 

 

  4.2.1 Estresse 

 O estresse tem sido algo muito discutido nos últimos anos, principalmente no meio da 

saúde, visto que muitos profissionais, nãos só enfermeiros, tem sofrido com relação a esta 

questão.  
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 O estresse é considerado o mal do século, como uma epidemia semelhante àquelas que 

em épocas como a Idade Média dizimou populações. Na área da saúde, esse poder de 

disseminação é até considerado exagerado, pois os profissionais estão tão envolvidos com o 

assistir aos pacientes que, muitas vezes, não conseguem diagnosticar suas próprias 

vulnerabilidades ao referido mal. (BIANCHI, 1999) 

 Nas entrevistas realizadas nas pesquisas analisadas, é interessante ressaltar que alguns 

profissionais se queixavam bastante à respeito do estresse, porém quando questionados por 

métodos ou recursos que eles utilizavam para diminuir esse estresse, muitos eram displicentes 

e diziam que deixavam a desejar e que muitas vezes não faziam nada para o alívio do estresse. 

Foram dadas em algumas pesquisas como possibilidade de resposta a realização de exercício 

físico, passeios entre família, cinema, desabafo com amigos, enfim, opções que poderiam ser 

utilizadas por eles, independente de situação econômica, porém muitos deles não se 

preocupam e não se interessam em buscar recursos para o alívio deste estresse. 

 Selye, (1956) citada por Guerrer e Bianchi (2008), diz que “a primeira definição de 

estresse foi dada em 1956, e é entendido como uma reação inespecífica do corpo a qualquer 

demanda, interna ou externa.” O autor ainda enfatiza que o estresse é uma parte normal do 

funcionamento do corpo, sendo uma consequência do ato de viver. 

 Couto (1987) e Alves (1992) conceituam estresse como um estado em que ocorre um 

desgaste anormal do corpo humano e/ou uma diminuição da capacidade de trabalho 

ocasionado basicamente por uma incapacidade prolongada de o indivíduo tolerar, superar ou 

se adaptar, às exigências de natureza psíquica existentes no seu ambiente de vida. É 

observado em todas as faixas etárias e geralmente está relacionado ao estilo de vida do 

indivíduo. 

  

  4.2.2 Síndrome de Burnout 

 

Atualmente, a definição mais aceita do Burnout é trazida por Maslach e seus 

colaboradores, sendo esta fundamentada na perspectiva social-psicológica e constituída de 

três dimensões: exaustão emocional, despersonalização e baixa realização pessoal no trabalho. 

(CARLOTTO, 2002) 

Maslach, Schaufeli e Leiter (2001) definem as três dimensões da síndrome da seguinte 

forma: exaustão emocional, caracterizada por uma falta ou carência de energia, entusiasmo e 

um sentimento de esgotamento de recursos; despersonalização, caracterizada por tratar os 

clientes, colegas e a organização como objetos; e diminuição da realização pessoal no 
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trabalho, tendência do trabalhador a se auto-avaliar de forma negativa. As pessoas sentem-se 

infelizes consigo próprias e insatisfeitas com seu desenvolvimento profissional.  

 Esses autores ainda pontuam que embora existam várias definições do Burnout e com 

diversas divergências, todas encontram no mínimo cinco elementos comuns: 

1) Existe a predominância de sintomas relacionados a exaustão mental e emocional, 

fadiga e depressão; 

2) A ênfase nos sintomas comportamentais e mentais e não nos sintomas físicos; 

3) Os sintomas do Burnout são relacionados ao trabalho;  

4) Os sintomas manifestam-se em pessoas “normais” que não sofriam de distúrbios 

psicopatológicos antes do surgimento da síndrome; 

5) A diminuição da efetividade e desempenho no trabalho ocorre por causa de atitudes e 

comportamentos negativos. 

Não objetivamos diagnosticar a Síndrome de Burnout na população estudada nos 

artigos analisados, mas é fácil a observação de que muitos relatos dos profissionais 

caracterizam os sintomas da síndrome. Existiam relatos de queixas do ambiente de trabalho, 

com relação ao cansaço, desânimo, os profissionais relatavam que não tinham mais vontade 

de ir trabalhar, sintomas depressivos, alguns não acreditavam mais em si mesmos, além da 

questão da despersonalização, que existe a hipótese destes profissionais não ter relatado por 

conta da vergonha, e de outros vários fatores. 

Como foi dito  neste trabalho, os profissionais estudados em sua maioria não procuram 

recursos nem métodos simples para evitar o agravo do estresse, sendo assim, este pode ser 

facilmente agravado, podendo gerar a síndrome em questão, dificultando e piorando o quadro 

de saúde deste profissional. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Nos últimos anos tem sido crescente o interesse na pesquisa com relação ao desgaste 

dos profissionais de enfermagem, inclusive com uma certa preocupação, visto que esse 

desgaste tem influenciado direta e indiretamente na assistência, e o mais importante também, 

visando a saúde do trabalhador de enfermagem. Este trabalho vem trazer mais uma 

confirmação de como este desgaste no processo de trabalho tem sido crescente, e como isso 

tem afetado a saúde do trabalhador de enfermagem. 

 Podemos perceber com os resultados apresentados neste trabalho que os profissionais 

de enfermagem têm estado expostos a muitos riscos ocupacionais e por muitas vezes nem eles 

próprios têm a noção de como e quanto estão expostos, quais os riscos, nem estão conscientes 

de como lidar com essa situação. 

 É evidente que a profissão de enfermagem está sujeita a todos esses riscos 

ocupacionais, mas isso não quer dizer que não devemos nos preocupar e intervir na vida 

desses trabalhadores, ensinando e conscientizando-os dos riscos que eles correm e de que 

forma eles podem impedir o agravo de tantas enfermidades e doenças, tanto ocasionadas, 

como agravadas pelo processo de trabalho. 

 Depois que passamos a ter uma vivência maior na prática de enfermagem, percebemos 

que assim como os nossos clientes têm a necessidade de nos ter como cuidadores durante um 

período de suas vidas, principalmente quando estão enfrentando algum problema de saúde, 

nós, os trabalhadores de enfermagem, também precisamos de cuidadores que consigam 

compreender as nossas dificuldades, as nossas limitações relacionadas ao processo de 

trabalho, e consigam assim como para um cliente, estabelecer práticas que permitam a 

prevenção de doenças, de enfermidades, de lesões, para que os trabalhadores de enfermagem 

possam ter uma boa qualidade de vida. 

 Depois da leitura, do estudo e da análise de tantos trabalhos, foi possível identificar 

que este processo de desgaste precisa de uma interação com diversos fatores, e esses fatores 

são do ambiente de trabalho, os riscos a que os trabalhadores de enfermagem estão expostos e 

os próprios trabalhadores de enfermagem. Todos esses fatores estão diretamente relacionados 

entre si, e contribuem para o início do desgaste no processo de trabalho. 
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 Assim, podemos dizer que os objetivos deste trabalho foram alcançados, já que 

conseguimos identificar que o cansaço físico e mental, o ambiente de trabalho de forma geral, 

o relacionamento interpessoal são as principais causas de desgaste no processo de trabalho e 

que o desgaste nos estudos produzidos nos últimos dez anos aparecem caracterizado por 

estresse e síndrome de Burnout. Além desses dois tipos, as próprias causas do desgaste, 

também são consideradas como um tipo de desgaste, visto que estes fatores podem ser tanto 

causados através do processo de trabalho, como também agravados pelo mesmo.  

 Diante desta realidade, pretendo poder contribuir com os estudos sobre a saúde do 

trabalhador, podendo criar estratégias para intervir na saúde desses trabalhadores, tentando 

minimizar a agressão à saúde destes, intervir na sua qualidade de vida e diminuir o grande 

número de doenças e enfermidades ocupacionais, podendo proporcionar uma melhoria na 

qualidade de vida e de forma indireta na qualidade da assistência e do trabalho prestado aos 

nossos clientes. 
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