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RESUMO 

 
Este estudo pretende destacar o processo de trabalho do enfermeiro e a prevenção de 

riscos ocupacionais sob a ótica dos acadêmicos de enfermagem, trazendo também uma 

análise sobre as formas de prevenção, conceitos de saúde ocupacional e as leis e 

regulamentações que mais se destacam nesta área, que são de extrema importância para 

o cotidiano de todos os profissionais. É crescente a preocupação com a saúde do 

trabalhador e a atuação do enfermeiro na saúde ocupacional, aos poucos esses temas 

foram conquistando os interesses dos profissionais da área da saúde. Observa-se que 

ainda não consta uma disciplina obrigatória sobre a temática no projeto Pedagógico do 

Curso de Enfermagem da Universidade Federal Fluminense, o que ao nosso olhar, deixa 

uma lacuna no conhecimento dos graduandos, tendo em vista a importância dos saberes 

acerca de questões relativas a direitos e deveres trabalhistas, bem como aos riscos 

ocupacionais e demais aspectos que envolvem o gerenciamento do processo de trabalho 

de enfermagem. Temos como objetivo: identificar o conhecimento do acadêmico de 

enfermagem acerca dos riscos e doenças ocupacionais, das medidas de prevenção e 

proteção frente aos riscos no trabalho e a importância da implementação de uma 

disciplina que aborde o assunto durante a graduação. Trata se de uma pesquisa com 

abordagem qualitativa, exploratória descritiva, que utiliza como técnica de coleta de 

dados uma entrevista estruturada. O local de estudo foi na Universidade Federal 

Fluminense (UFF), situada na cidade de Niterói – Rio de Janeiro, com a participação 

dos alunos da graduação em enfermagem da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso 

Costa (EEAAC). O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da Faculdade de 

Medicina da Universidade Federal Fluminense através do CAAE: 

18498113.6.0000.5243. Os dados contidos no questionário foram submetidos à análise 

do conteúdo temático, e mostrou como resultados que os alunos sabiam falar sobre os 

assuntos em questão, porém de uma forma superficial, e também que eles consideram 

importante implementar uma disciplina que aborde o assunto, tendo em vista a 

relevância dos conhecimentos a serem adquiridos pelos enfermeiros nesta área, para a 

sua atuação profissional. Conclui-se com o estudo a necessidade de ampliação do 

conhecimento do acadêmico acerca dos riscos ocupacionais e sobre medidas de 

proteção e prevenção, pois é de extrema importância para o dia a dia da nossa profissão. 

 
 
Descritores: Riscos Ocupacionais, Saúde do Trabalhador, Enfermagem do Trabalho. 



 
 

ABSTRACT 

 

This study intends to emphasize the process of nurse’s work and the prevention of 

occupational risks from the perspective of nursing undergraduates, it also brings an 

analysis of prevention forms, the concepts of occupational health and laws and 

regulations that are the most outstanding in this area, which are the extreme importance 

to all professionals’daily lives. It’s growing the concern about workers’ health and the 

nurse’s performance in the occupational health; these issues were gradually gaining the 

interests of health professionals / providers. It is observed that doesn’t yet include a 

compulsory subject on the thematic or about the theme in the Pedagogical Project of the 

Nursing Course at Fluminense Federal University (UFF), which in our view, leaves a 

gap in the students’ knowledge in view of the importance of knowledge about issues 

related the labor rights and duties, as well as occupational risks and other aspects that 

involve the management of nursing work process. Our aim is: identify the nursing 

students’ knowledge about the risks and occupational illnesses of prevention measures 

and protection front of work risks and the importance of one discipline implementation 

that approaches the subject during the graduation. This is a qualitative research 

approach, descriptive exploratory that uses a structured interview as data collection 

technique. The study site was  in Fluminense Federal University (UFF), located in 

Niterói city – Rio de Janeiro, with the participation of nursing students, Nursing School 

Aurora de Afonso Costa (EEAAC). The project was approved by the Ethics Committee 

from Medicine Faculty, Fluminense Federal University through the CAAE: 

18498113.6.0000.5243. The data contained in the questionnaire were submitted to 

analysis of thematic content and the results showed that the students know how to talk 

about the issues involved, but in a superficial way, and also that they consider important 

to implement a subject that approaches the issue, taking into the relevance of the 

knowledge to be acquired by the nurses in this area, to their professional practice. It 

concludes with the study the need to expand the academic knowledge about 

occupational risks and protection actions and prevention, because it is extremely 

important to our profession daily lives. 

     

Descriptors: Occupational Risks; Worker’s health and Nursing Job. 
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1.  INTRODUÇÃO 

  

 A saúde do trabalhador é uma área que vem crescendo cada vez mais, e aos 

poucos percebemos a sua importância no dia a dia em empresas, em hospitais, em 

diversos lugares, no entanto, apesar de ser uma área de grande importância, ainda é um 

assunto pouco explorado.  

 Durante a faculdade, enquanto acadêmica de Enfermagem, esta temática foi uma 

das que mais me chamou atenção, pois estudamos diversas áreas como: assistência 

hospitalar, saúde da criança, saúde da mulher, saúde do idoso e outras. Porém, percebi 

um distanciamento significativo de assuntos em sala de aula, abordando sobre a saúde 

do trabalhador e saúde ocupacional. Assim, podemos inferir que nós alunos da 

graduação, na instituição estudada,  não temos um conceito formado sobre tal área, 

fazendo desta forma, perguntas que não tínhamos respostas durante o cumprimento da 

grade curricular, e não conseguíamos entender o porquê deste assunto não fazer parte da 

mesma. 

 Segundo o Projeto Político Pedagógico do Curso de Enfermagem da 

Universidade Federal Fluminense, a grade curricular da enfermagem, atualmente, 

apresenta duas disciplinas optativas sobre o assunto, que é Saúde Mental do 

Trabalhador e Gerenciamento dos Agravos à saúde do trabalhador da área da saúde. No 

entanto, observa-se que ainda não consta uma disciplina obrigatória sobre a temática no 

referido projeto pedagógico, o que, ao nosso olhar, deixa uma lacuna no conhecimento 

dos graduandos, tendo em vista a importância dos saberes acerca de questões relativas a 

direitos e deveres trabalhistas, bem como aos riscos ocupacionais e demais aspectos que 

envolvem o gerenciamento do processo de trabalho de enfermagem, que, desta forma, 

apenas aqueles acadêmicos que cursarem as disciplinas optativas, terão acesso. 

 Algumas das perguntas que fazíamos eram: o que é ser um enfermeiro do 

trabalho? O que é saúde ocupacional? Quais são os riscos relacionados à saúde do 

trabalhador? Quais são as doenças relacionadas ao trabalho? O que aprendemos acerca 

do assunto durante a nossa trajetória na faculdade?  

 A Enfermagem do trabalho, de acordo com Bulhões (1986) é uma especialidade 

destinada ao cuidado daqueles que trabalham. Preocupa-se, portanto, com os 

trabalhadores. Sua atenção volta-se para os trabalhadores de todas as categorias e de 

todos os setores de ocupação, onde quer que se encontrem. 
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De acordo com a autora supracitada (Op. Cit., p. 103), a American Association 

of Occupational Health Nurses(AAOHN), definiu o enfermeiro do trabalho como: o 

enfermeiro empregado por uma empresa, indústria ou organização com o objetivo de 

promover, conservar e recuperar a saúde dos trabalhadores. Cabe a ele desenvolver 

programas de prevenção das doenças ocupacionais e dos acidentes do trabalho.  

Maeno & Carmo (2005, p. 272, apud FALCÃO, 2010) destacam que: 

 
É flagrante a carência, na rede pública, de profissionais capacitados para 

desenvolver ações de vigilância e assistência em Saúde do Trabalhador. Isto decorre 

da pouca importância dada a esta área nos cursos de graduação; da insuficiência e da 

abordagem baseada em outros paradigmas, da maioria dos cursos de especialização 

na área de segurança e saúde ocupacional; falta de uma política eficiente para 

treinamento em serviço, e das dificuldades de se promover concursos públicos 

específicos para a área. 

 

 É crescente a preocupação com a saúde do trabalhador e a atuação do enfermeiro 

na saúde ocupacional; aos poucos esses temas foram conquistando os interesses dos 

profissionais da área da saúde, e gerando nos trabalhadores o sentimento de 

reivindicação por melhores condições de trabalho, levando especialmente a área médica 

e a enfermagem a desenvolverem projetos com o objetivo de promover a saúde do 

trabalhador, o que resulta em benefícios para o trabalhador (cliente) e para a própria 

empresa, onde o qual trabalha. 

 Assim, este estudo pretende destacar o processo de trabalho do enfermeiro e a 

prevenção de riscos ocupacionais sob a ótica dos acadêmicos de enfermagem, trazendo 

também uma análise sobre as formas de prevenção, conceitos de saúde ocupacional e as 

leis e regulamentações que mais se destacam nesta área, que são de extrema importância 

para o cotidiano de todos os profissionais. 

 

1.1 Tema 

 O tema é: A prevenção de riscos ocupacionais sob a ótica dos acadêmicos de 

enfermagem. 
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1.2 Problema 

Qual é o conhecimento dos acadêmicos de enfermagem quanto aos riscos 

ocupacionais e as doenças relacionadas ao trabalho? 

 

1.3  Objeto de estudo 

A relação do conhecimento dos acadêmicos de enfermagem sobre riscos 

ocupacionais e as doenças relacionadas ao trabalho e a necessidade de implementação de 

uma disciplina durante a grade curricular que aborde os assuntos. 

 

1.4  Questões norteadoras 

Qual é o conhecimento dos acadêmicos de enfermagem quanto às interferências 

do trabalho na saúde do enfermeiro e a prevenção de danos? 

Há necessidade de implementação de uma disciplina que aborde o assunto, ou 

apenas o conhecimento que os acadêmicos possuem é suficiente? 

 

1.5  Objetivos 

1. Identificar o conhecimento do acadêmico de enfermagem acerca dos riscos e doenças 

ocupacionais, assim como medidas de proteção frente aos riscos no trabalho; 

2.  Descrever, na percepção dos sujeitos do estudo, os fatores facilitadores e os impeditivos 

(limitantes) da utilização das medidas de prevenção frente aos riscos ocupacionais; 

3. Analisar o conhecimento do acadêmico de enfermagem acerca dos riscos ocupacionais e 

das medidas de prevenção na perspectiva da saúde do trabalhador. 

4. Relacionar o conhecimento dos alunos com a necessidade da implementação de uma 

disciplina que aborde o assunto. 

 

1.6 Justificativa/ Relevância 

 Fui motivada a desenvolver este trabalho na área da saúde do trabalhador, por 

ser uma área que me interesso, e como já comentado anteriormente neste estudo, se trata 

de um assunto de extrema importância e que devemos dar mais atenção tanto quanto 

profissional como acadêmico.  Por esse motivo tive a vontade e curiosidade de me 

aprofundar mais neste assunto, trazendo no Trabalho de Conclusão de Curso as 

respostas, que eu não tinha, paras as perguntas que eu fazia durante a graduação. 

 Esta pesquisa é de grande importância, pois, se trata de uma iniciativa acadêmica 

com o intuito de promover o assunto Enfermagem do trabalho, como é o processo de 
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trabalho do enfermeiro, no que tange as doenças de trabalho, os riscos ocupacionais e 

medidas de prevenção, para que possa facilitar futuros  pesquisadores desta área, ainda 

que ao longo da Graduação pude perceber que esta é um assunto pouco discutido pelos 

acadêmicos de Enfermagem, devido ao fato de até o presente momento não existir na 

grade curricular do curso de Graduação em Enfermagem da nossa universidade a 

disciplina de Saúde do Trabalhador e imagino que muitas outras faculdades também 

deixam passar por despercebido este assunto. Formando assim, muitos profissionais 

enfermeiros sem base para solucionar alguns problemas decorrentes do trabalho, 

inclusive para orientar a sua equipe e a si mesmo quanto a prevenção de danos á saúde 

ocupacional, o que só irá alcançar, fazendo a especialização, que ele poderá seguir 

futuramente. 

Estudos realizados sobre a temática comprovam que os profissionais de saúde estão 

expostos a fatores de riscos durante a realização de suas atividades. Castro e Farias (2008), 

em levantamento sobre a produção científica stricto-sensu acerca dos riscos ocupacionais 

em trabalhadores de enfermagem, encontraram os de natureza biológica, químicos, 

psicossociais e, em menor escala, os físicos, os acidentes e os riscos relacionados à 

ergonomia, destacando ainda a pouca ênfase dada à subjetividade do trabalhador de 

enfermagem.  

Em relação aos riscos ocupacionais existentes no ambiente de saúde, Ribeiro e 

Shimizu (2007) pesquisaram sobre a alta frequência de acidentes envolvendo trabalhadores 

de enfermagem nas unidades de clínica médica, clínica cirúrgica e maternidade e referiram 

que os achados poderiam estar associados à alta complexidade das atividades do processo 

de trabalho encontrado nessas unidades, ou seja, muitos pacientes, ritmo intenso, pessoal 

em número reduzido e característica peculiar das unidades.  

Sobre os acidentes com risco de exposição a materiais biológicos, cabe destacar 

aqueles decorrentes dos materiais perfurocortantes. Marziale e Nishimura (2003) relatam o 

crescente número de trabalhadores da área da saúde que se acidentam com materiais 

perfurocortantes e inferem que, no Brasil, faltam dados sobre a magnitude do problema, 

embora seja crescente o número de pesquisas voltadas para tais acidentes.  

Bálsamo e Felli (2006) estudaram os acidentes de trabalho com exposição a líquidos 

corporais humanos em trabalhadores da saúde de um hospital universitário. Disseram que a 

exposição dos profissionais da área da saúde aos riscos biológicos é digna de preocupação e 

citaram os materiais perfurocortantes, em especial as agulhas, como um dos principais 

dispositivos de exposição dos trabalhadores a quadros de infecção.  
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Para minimizar a ocorrência de acidentes com perfuro cortantes, Marziale e 

Nishimura (2003) propõem, como melhor estratégia, a adoção de medidas preventivas que 

deverão estar centradas na prevenção primária; na análise das práticas de trabalho; na 

identificação dos riscos; no controle de engenharia voltada aos instrumentos; e nos 

materiais construídos para impedir as lesões percutâneas.  

As autoras anteriormente citadas, também destacam que a não adoção de medidas 

preventivas de precauções universais estabelecidas pelo “Centers for Disease Control” 

(CDC), em 1987, respondem pela ocorrência das exposições ocupacionais com lesões 

percutâneas. Programas de educação, esforços de trabalhadores e gerência, mudanças de 

práticas de trabalho associadas ao uso de material de proteção e dispositivos adequadamente 

planejados têm sido considerados como estratégias na diminuição de acidentes de trabalho.  

Sob essa perspectiva, Guimarães et al. (2005) afirmam que conhecer e controlar os 

riscos é fator eficaz para impedir acidentes. Referem como fatores de risco a divisão de 

tarefas insatisfatórias; concentração excessiva de atividades; acúmulo na divisão de tarefas; 

ocupação total da carga horária durante a jornada de trabalho. Como fatores de proteção 

citam as pausas durante o trabalho; disponibilidade de Equipamento de Proteção 

Iindividual; utilização de Equipamento de Proteção Iindividual; compatibilidade entre o 

cargo e formação; e retorno da chefia quanto ao desempenho exercido e realização 

profissional. Essas variáveis devem ser consideradas pela instituição para que os 

trabalhadores possam atuar com dignidade satisfazendo as necessidades da clientela sem 

riscos de danos à saúde.  

Nessa vertente, Mauro et al. (2004, p. 340) referem que há evidências de que a 

relação entre incidência de acidentes de trabalho e mortalidade não é baixa, “o que significa 

que há um pequeno potencial de mortalidade e um grande potencial de morbidez”. Referem 

que tal situação demanda estratégias que minimizem esses agravos no ambiente de trabalho, 

tendo em vista suas repercussões para o indivíduo e para o Estado, que a nosso ver, remete a 

importância de obtenção destes conhecimentos desde a graduação, devendo continuar 

durante a vida profissional. 

Pretende-se com este estudo, contribuir para o aprendizado, formação e prática 

dos acadêmicos futuramente, além de contribuir na investigação e crescimento do saber 

da Enfermagem no campo da saúde do trabalhador, sobre riscos ocupacionais e doenças 

de trabalho, pretendo assim contribuir também para os cursos de Graduação de 

Enfermagem com o intuito de enfatizar a importância da inserção da disciplina Saúde 

do Trabalhador como obrigatória na grade curricular. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Histórico da saúde do trabalhador e a formação do enfermeiro 

 

O termo saúde do trabalhador refere-se a um campo do saber que visa compreender 

as relações entre trabalho e processo saúde-doença.  Nesta acepção, considera a saúde e 

a doença como processos dinâmicos, estreitamente articulados com os modos de 

desenvolvimento produtivo da humanidade em determinado momento histórico. Parte 

do princípio de que a forma de inserção dos indivíduos nos espaços de trabalho 

contribui decisivamente para formas específicas de adoecer e morrer (BRASIL, 2002, 

apud SARQUIS, 2004, p. 15). 

Na perspectiva de contextualizar o objeto de estudo, ressalta-se que fatores nocivos do 

trabalho já haviam sido descritos por Hipócrates (377 A.C.), porém, a repercussão mundial 

sobre as doenças relacionadas ao trabalho aconteceu em 1700 com a publicação na Itália, da 

obra “Morbis Artificum Diatriba” do médico Bernardini Ramazzini, na qual o autor, 

considerado pai da medicina do trabalho, descreveu doenças relacionadas a diversas 

profissões (HAAG, 2001).  

No Brasil, a proteção legal à saúde dos trabalhadores toma vulto em 1943 com a 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e com conquistas sociais posteriores ocorridas 

entre as décadas de 50 e 70, tais como: surgimento de institutos de aposentadoria e pensões; 

estabelecimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); criação da Fundação 

Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho e da Associação Nacional de 

Medicina do Trabalho em São Paulo, dentre outros acontecimentos que propiciaram 

mudanças nas questões relacionadas à saúde do trabalhador.  

Na atualidade, a segurança e a saúde dos trabalhadores brasileiros estão assentadas em 

instrumentos e documentos resultantes das conquistas, em âmbito nacional e em orientações 

internacionais, tais como as provenientes da Organização Mundial de Saúde (OMS), que 

tem enfatizado a necessidade de proteção e promoção da saúde e da segurança no trabalho, 

mediante prevenção e controle dos fatores de risco presentes nos ambientes de trabalho, da 

Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) e da Organização Internacional do Trabalho 

(OIT).  

Antunes (2003, p. 210) fala sobre as profundas transformações ocorridas no trabalho e 

vivenciadas pelos países capitalistas na década de 80, quando um “grande salto tecnológico, 

a automação e as mudanças organizacionais invadiram o universo fabril, inserindo-se e 
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desenvolvendo-se nas relações de trabalho [...]”. Nesse aspecto, percebe-se que tais 

mudanças também podem acontecer no processo de trabalho da equipe de enfermagem.  

Entretanto, a exposição do trabalhador aos agentes nocivos poderá, nas unidades de 

serviços de saúde, ser limitada por meio de medidas, tais como a redução do tempo de 

exposição aos agentes, treinamento específico, educação continuada, utilização de 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI), conhecimento dos riscos ocupacionais e 

medidas de prevenção de doenças relacionadas ao trabalho, entre outros.  

Sobre o assunto, o Ministério da Saúde recomenda que o trabalhador seja valorizado e 

estabelece “Medidas de Proteção da Saúde e Prevenção de Doenças e Agravos 

Relacionados ao Trabalho Aplicáveis aos Processos e Ambientes de Trabalho e ao 

Trabalhador” (BRASIL, 2001).  

O Ministério da Saúde (BRASIL, 2001) destaca que a educação e a informação são 

direitos inalienáveis do trabalhador, que deverá ser informado sobre os riscos à saúde, 

decorrentes ou presentes no trabalho, bem como das medidas que visam à redução desses 

riscos. Sobre os Equipamentos de Proteção Individual (EPI), o Ministério da Saúde 

considera que podem ser úteis e necessários em algumas circunstâncias, porém não devem 

ser nem a única nem a mais importante medida de proteção. Preconiza ainda as medidas 

organizacionais, o controle médico, rastreamento, monitoramento e vigilância das situações 

que poderão acarretar riscos à saúde do trabalhador.  

Durante as atividades assistenciais de enfermagem os profissionais estão expostos aos 

riscos, biológico, químico, físico, ergonômico e os aos riscos de acidentes; logo é necessário 

que conheçam os riscos ocupacionais presentes no seu ambiente de trabalho para que, 

valendo-se das medidas de proteção aos referidos riscos, possam prevenir-se de doenças 

relacionadas ao trabalho. 

Assim, durante a formação profissional do acadêmico de enfermagem, espera-se que a 

temática biossegurança faça parte das disciplinas a cumprir pelo aluno, proporcionando-lhe 

habilidades e conhecimento sobre riscos ocupacionais e medidas de proteção à saúde na 

prevenção de doenças relacionadas ao trabalho.  

Sob esse foco, Mauro et al. (2004, p. 340) destacam que o ambiente de trabalho pode 

converter-se em elemento agressor do indivíduo, considerando que “qualquer que seja a 

origem do desequilíbrio, existe a possibilidade de dano para a saúde do trabalhador que 

deve ser protegido pela adoção de medidas adequadas”.  

Nesse aspecto, Penteado (2003) propõe que entidades formadoras de recursos humanos 

na área da saúde incorporem nos seus conteúdos de ensino, essa temática e lembra que as 

instituições não devem descuidar da formação permanente de seus profissionais, sugerindo 
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que os formuladores das políticas públicas atentem para a qualidade dos serviços levando 

em conta o cuidado dos seus trabalhadores. 

 

2.2 A Enfermagem do Trabalho 

 

Não há pretensão de estabelecer, aqui, uma histórica rigorosa para a 

Enfermagem do Trabalho. A idéia é destacar alguns fatos com o propósito de favorecer 

a compreensão sobre a importância da atuação do enfermeiro do trabalho em empresa 

de grande porte. 

Existem vários acontecimentos significativos que marcaram a história da 

Enfermagem do Trabalho, dentre eles: o primeiro título de enfermeira do trabalho a 

norte-americana Phillipa Flowerday, em 1878, uma vez que suas ações dirigiam-se aos 

trabalhadores na fábrica, bem como nas suas residências. (ZEITOUNE, 1990). 

No Reino Unido da Grã-Bretanha, desde 1934, o Royal College of Nursing – 

RCN realiza cursos para enfermeiros da indústria. Após a reunião do Comitê OIT/OMS 

sobre saúde ocupacional, em 1952, o curso tornou-se mais abrangente destinando-se à 

enfermagem para a saúde dos trabalhadores, onde quer que estes se encontrassem.  

(BULHÕES, 1986). 

 Bulhões (1986 apud SILVA, 2005, p.25) afirma que na França, o enfermeiro do 

trabalho tem presença obrigatória nos serviços de saúde ocupacional desde 1946. E 

desde o ano de 1969 a legislação francesa já previa a participação de um enfermeiro, a 

partir de 500 trabalhadores. A legislação francesa assegura, ainda, aos trabalhadores a 

presença de, ao menos, um enfermeiro do trabalho durante todos os horários de 

funcionamento da indústria. 

Em 1942, é fundada, nos Estados Unidos da América (USA), a Associação 

Americana de Enfermeiros de Saúde Ocupacional (American Associationof 

Occupational Health Nurses - AAOHN), inicialmente denominada de Associação 

Americana de Enfermeiros da Indústria (AAIN). Esse órgão é o principal realizador dos 

programas de educação continuada, disponibilizados para a categoria, além de promover 

encontros profissionais (SILVA, 2005, p. 26). 

A AAOHN assim definiu o enfermeiro do trabalho: É o enfermeiro empregado 

por uma empresa, indústria ou organização, com o objetivo de promover, conservar e 

recuperar a saúde dos trabalhadores. Cabe a ele desenvolver programas de prevenção 
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das doenças ocupacionais e dos acidentes do trabalho. (BULHÕES, 1986, apud SILVA, 

2005, p. 27). 

Na Holanda, segundo a autora supracitada (Op. Cit), a Associação de 

Enfermeiros do Trabalho foi criada em 1946 por quatro enfermeiros que trabalhavam 

em postos de primeiros socorros de grandes empresas. Em 1980, este órgão já 

congregava 350 membros. Na Suécia, em 1957, foi criada a Associação Sueca de 

Enfermeiros do Trabalho e em 1980, os seus 2.000 membros representavam a quase 

totalidade dos enfermeiros de saúde ocupacional existentes no país. Na Austrália, em 

1976, criou-se a Associação de Enfermeiros de Saúde Ocupacional da Austrália, 

integrando a Federação Australiana de Enfermagem.  

A Associação Finlandesa de Enfermeiros do Trabalho tinha, em 1980, 

aproximadamente 1.200 membros, o que representava, na época, 88% do total dos 

enfermeiros do trabalho existentes no país. Nesta época, na Suécia, os enfermeiros do 

trabalho integram a equipe de saúde ocupacional, e seu trabalho desenvolve-se em 

estreita relação com o engenheiro de segurança. As visitas aos locais de trabalho são 

regularmente realizadas pelos dois, em conjunto, para observação das condições de 

trabalho. Isto evidenciou a interação do enfermeiro do trabalho com os demais 

elementos da equipe de saúde e segurança do trabalho. (SILVA, 2005, p. 27). 
 

2.3 A Enfermagem do Trabalho no Brasil 

 

A Enfermagem do Trabalho, no Brasil, de acordo com Silva (2005), teve seu 

marco histórico anos depois do ingresso dos enfermeiros do trabalho em outros países 

do mundo.  

Somente na década de 1940 é que os problemas causados pelo trabalho 

começaram a ser estudados no Brasil. É dessa época que data a fundação da Associação 

de Prevenção de Acidentes do Trabalho. (HAAG; SCHUCK & LOPES, 1997). 

De acordo com o autor supracitado, no governo Getúlio Vargas, em 1943 que a 

Consolidação das Leis do Trabalho – CLT entra em vigor, constituindo um marco 

importante no campo da proteção legal dos trabalhadores. É também nesse período 

(1945), que surge a Organização Mundial de Saúde – OMS. (HAAG; SCHUCK & 

LOPES, 1997). 

Na década de 50, de acordo com Haag, Schuck & Lopes (1997), iniciam-se as 

contribuições aos institutos de aposentadorias e pensões. E uma década depois, nos anos 
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60, o FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) foi criado. Os institutos são 

unificados, surgindo o (Instituto Nacional de Previdência Social) INPS, hoje (Instituto 

Nacional de Seguridade Social ) INSS e o acidente de trabalho é assegurado. 

No período que antecedeu a legislação que tornou a enfermagem do trabalho 

uma especialidade, compreendido desde 1953 a 1972, contávamos com a presença da 

enfermagem em empresas de diversos campos de atividade em alguns estados da 

federação, dentre eles: Rio de Janeiro, Amapá, São Paulo e Minas Gerais. Empresas 

ligadas à fabricação de cimento, indústrias de minério, produção agrícola e petrolífera. 

E atribui-se à enfermeira Delzuite de Souza Cordeiro ser a precursora da enfermagem 

do trabalho no Brasil (BULHOES, 1986 apud SILVA, 2005, p. 27). 

De acordo Com Silva (2005), nessa fase que antecedeu à especialização da 

enfermagem, foi ela a responsável pelo planejamento, organização e implantação dos 

serviços de enfermagem do trabalho, sobretudo nas empresas de mineração 

(BULHÕES, 1986; ZEITOUNE, 1990; MAURO, 1998). Além das experiências 

vivenciadas, na prática, Cordeiro in Mauro apud Zeitoune (1990) relata a presença de 

enfermeiras na Petrobrás desde 1953, na Esso Brasileira de Petróleo, na Companhia 

Siderúrgica Nacional (RJ) e em outras empresas no Estado de São Paulo. 

Em 1972, pelas Portarias 3.236 e 3.237 do Ministério de Trabalho, tornou-se 

obrigatório nas empresas com mais de 100 empregados, a existência de um Serviço 

Ocupacional, composto pelos seguintes profissionais: médico de trabalho, engenheiro 

do segurança, técnico em segurança e auxiliar de enfermagem do trabalho.  

Em 1974, um fato importante na história da enfermagem do trabalho no Brasil, 

foi a criação do primeiro Curso de Especialização para Enfermeiros do Trabalho, pela 

Escola Ana Néri - UFRJ. 

A precursora da enfermagem do trabalho no Brasil foi a enfermeira Delzuite de 

Souza Cordeiro, uma das mais conhecidas enfermeiras sanitaristas e autora de vários 

trabalhos, cursou a Especialização em Enfermagem do trabalho na Escola Ana Néri, em 

1975, aos 61 anos de idade. (BULHÕES, 1986). 

Segundo Bulhões (1986), no Rio de Janeiro, em 1974, após a realização do 

primeiro curso de especialização para enfermeiros do trabalho, umas poucas 

enfermeiras desse campo passaram a se reunir e a manter um maior contato profissional. 

Este grupo foi denominado de GENT (Grupo de Enfermagem do Trabalho). Foi esse 

grupo o primeiro a se mobilizar, em 1981, para a realização do I Encontro Nacional de 
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Enfermagem do Trabalho (I ENET), onde os trabalhos foram desenvolvidos no Campus 

da UERJ (Universidade Estadual do Rio de Janeiro). 

As empresas em âmbito nacional somente começaram a se preocupar em atender 

a legislação com a fiscalização e as multas, na década de 80. Segundo Hagg, Schuck e 

Lopes (1997, p. 4): a realidade mostra que existe, ainda hoje, empresas que contratam 

técnicos somente para cumprir a lei, dificultando o acesso à informações do tipo: fatores 

nocivos, as matéria primas envolvidas na produção, entre outras.   

Segundo Bulhões (1986, p. 99), a enfermagem do trabalho no Brasil conta, hoje, 

sem dúvida, com enormes desafios profissionais a vencer, na luta pelo direito e dever de 

prestação de uma assistência em prol da saúde dos trabalhadores. 

 

2.4 Riscos ocupacionais a saúde do trabalhador 

 
No contexto de trabalho, na sua maioria senão na sua totalidade, sempre há riscos 

ocupacionais e estes por sua vez podem levar os trabalhadores às doenças relacionadas ao 

trabalho. Ferreira (2008) define a palavra risco como perigo ou possibilidade de perigo. 

Entretanto, o MS (BRASIL, 2001, p. 37), em seu Manual de Procedimentos para os 

Serviços de Saúde, adota o conceito de risco derivado da palavra “harzard”, que, em 

português, significa perigo, ou fator de risco ou situação de risco. Uma situação ou fator de 

risco é “uma condição ou conjunto de circunstâncias que tem o potencial de causar um 

efeito adverso, que pode ser: morte, lesões, doenças ou danos à saúde, à propriedade ou ao 

meio ambiente”.  

Acerca dos riscos ocupacionais, Farias, Mauro e Zeitoune (2005, p. 56) salientam 

que a palavra risco tem origem no latim, ou seja, “riscus” que se refere a perigo, dano 

eventual, provável e até previsível e que o homem sempre esteve sujeito aos riscos no seu 

ambiente de trabalho. As autoras referem que o risco existente no ambiente de 29 trabalhos 

podem estar oculto, por desconhecimento ou por desinformação do trabalhador, ou latente, 

manifestando-se ou causando danos em situações de emergência ou estresse. Direcionando 

os conceitos emitidos pelas autoras aos trabalhadores deste estudo, concorda-se com as 

mesmas, quando afirmam que a equipe de enfermagem deve se conscientizar dos riscos 

presentes no ambiente de trabalho e modificar sua atitude frente ao trabalho a ser realizado.  

Nessa linha de raciocínio, a Organização Pan-Americana de Saúde (2007) cita 

relatório realizado pela OMS/2005 sobre a contribuição dos riscos ocupacionais à carga 

mundial de doenças do trabalho e informa que, no ano de 2000, em todo o mundo, os riscos 

ocupacionais ocasionaram 850.000 mortes, ou seja, quase 40% do total de 2,2 milhões de 
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falecimentos totais estimado pela OIT. A referida organização destaca que nos países em 

desenvolvimento estima-se que apenas 5% a 10% das doenças ocupacionais são notificadas, 

porém, em alguns países, incluindo-se o Brasil, interesses políticos e processos de 

integração conduziram mudanças legislativas importantes e fortalecimento dos sistemas de 

vigilância ocupacional.  

Sobre a exposição aos riscos ocupacionais, Mendes (2005, p. 241) diz que: “a 

exposição do trabalhador resulta da convergência de vários fenômenos, todos sujeitos a 

variações de tempo e espaço”. Segundo o autor, os trabalhadores poderão estar expostos a 

agentes ambientais durante a realização de tarefas que envolvem diretamente tais agentes, 

ou por contato acidental (contaminação), que não tem relação direta com a tarefa realizada. 

Destaca a importância de se conhecerem os agravos à saúde e os determinantes dos riscos, 

para que sejam definidas estratégias de intervenção com vista à diminuição ou prevenção 

dos danos à saúde.  

No que diz respeito ao ambiente e à saúde do trabalhador, Ferreira Junior (2000) 

fala que, nas últimas décadas, tem havido maior preocupação com o meio ambiente, quer no 

país quer em âmbito internacional. Segundo o autor (2000, p. 19), “inúmeras situações de 

risco ambiental têm sua origem nos ambientes e em processos de trabalho que, constituem 

também condições de risco para a saúde dos trabalhadores”.  

Entretanto, reconhecer as condições de riscos no ambiente de trabalho implica o 

desenvolvimento de vários procedimentos com o objetivo de definir se existe ou não um 

problema para a saúde do trabalhador. Se existir qualquer tipo de risco, deverá ser 

determinada sua provável magnitude, estabelecendo-se os agentes potenciais de risco e 30 

as possibilidades de exposição, pois essa etapa servirá de base para o estabelecimento de 

prioridades e decisão quanto às ações a serem adotadas. O reconhecimento do risco 

equivale à identificação do mesmo no ambiente de trabalho, ou seja, se existe possibilidade 

de dano, enquanto que a avaliação do risco está associada à probabilidade e à gravidade de 

que o dano aconteça (BRASIL, 2001). 

Nesse aspecto, o MS (BRASIL, 2001, p. 27) destaca que a relação causal 

(saúde/doença/trabalho) pode se iniciar pela identificação e controle dos fatores de riscos 

que se encontram nos ambientes, nas condições de trabalho e/ou através do diagnóstico, 

tratamento e prevenção dos danos ou lesões provocados pelo trabalho no indivíduo e no 

coletivo dos trabalhadores.  

Em relação aos riscos do ambiente de trabalho, Silva e Zeitoune (2002, p. 82) 

propõem a utilização do mapa de risco trazido ao Brasil no final da década de 70 pelas áreas 

sindical e acadêmica e que “[...] tem como finalidade básica fazer uma representação 
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gráfica do reconhecimento dos riscos existentes nos diversos locais de trabalho [...]”. As 

autoras tecem considerações sobre limitações na metodologia de construção do mapa de 

riscos, hoje adotada e reconhecida pelo MS, ressaltando que ele deve ser instrumento de um 

processo educativo e organizativo a ser desenvolvido pelos trabalhadores.  

Identificam-se no mapeamento e no controle dos riscos ocupacionais elementos 

importantes para a implementação das medidas que visem à redução ou à eliminação destes 

riscos e, consequentemente, à diminuição das doenças relacionadas ao trabalho. 

Para uma melhor compreensão sobre a identificação e o controle dos fatores de risco 

no ambiente de trabalho, é oportuno citar os tipos de riscos a que estão expostos os 

trabalhadores de enfermagem.  

De acordo com classificação adotada pelo MS (BRASIL, 2001), os riscos são 

representados por cinco grandes grupos:  

- Físicos: ruídos, vibração, radiação ionizante e não ionizante, temperaturas extremas (frio e 

calor), pressão atmosférica anormal entre outros;  

- Químicos: agentes e substâncias químicas, sob as formas líquida, gasosa ou de partículas 

e poeiras minerais e vegetais comuns nos processos de trabalho; 

- Biológicos: vírus, bactérias, parasitas, geralmente associados ao trabalho em hospitais, 

laboratórios, na agricultura e pecuária;  

- Mecânicos e de Acidentes: ligados à proteção das máquinas, arranjo físico, ordem e 

limpeza do ambiente de trabalho, sinalização, rotulagem de produtos e outros que podem 

levar aos acidentes do trabalho.  

- Ergonômicos e Psicossociais: decorrentes da organização e da gestão do trabalho, como 

exemplo, cita-se a utilização de equipamentos, máquinas e mobiliário inadequados, levando 

à postura e a posições incorretas; locais adaptados com más condições de iluminação, 

ventilação e de conforto para os trabalhadores; trabalho em turnos e noturno; monotonia ou 

ritmo de trabalho excessivo, exigências de produtividade, relações de trabalho autoritárias; 

falhas no treinamento e supervisão dos trabalhadores, entre outros;  
 

Mendes (2005, p.1722), considerando o campo das ciências ambientais e do risco, 

refere que a prevenção técnica dos riscos ocupacionais consiste em utilizar estratégias e 

ações que evitem a ocorrência de acontecimentos indesejáveis tais como, acidentes ou 

doenças relacionadas com o trabalho. Ressalta que a situação de risco corresponde a um 

contexto em que “um dado risco encontra-se presente num dado momento e processo de 

trabalho em funcionamento normal antes que um efeito ou disfunção mais grave ocorra”, 

paralisando a produção ou afastando o trabalhador. Esse risco pode variar em função das 

dimensões técnicas e organizacionais do trabalho, do local de trabalho, das pessoas expostas 
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e de qual tempo se está falando. Quando conceitua evento de risco, diz que este se 

estabelece se uma situação de risco se transforma gerando algum dano observável.  

Sob a mesma perspectiva, o MS coloca ser desafiador eliminar ou reduzir a 

exposição às condições de risco e a melhoria dos ambientes de trabalho, quando se pretende 

promover e proteger a saúde do trabalhador. Considera que esse desafio ultrapassa o âmbito 

de atuação dos serviços de saúde, exigindo soluções técnicas, às vezes complexas e de custo 

elevado. Porém, admite que, em certos casos, medidas simples e pouco onerosas podem ser 

instituídas, com impactos positivos e protetores para a saúde do trabalhador e o meio 

ambiente (BRASIL, 2001).  

Na prevenção dos riscos, é necessária a adoção de intervenções técnicas em níveis 

diferenciados, ou seja, indivíduo, posto de trabalho, empresa e sociedade. Essas 

intervenções se darão nas formas de produtos que são projetos ou reprojetos dos meios de 

produção, Equipamento de Proteção Coletiva (EPC) e Equipamentos de Proteção Individual 

(EPI), e os que acontecem na forma de soluções de regulação ou gestão que se relacionam 

com requisitos legais, incentivos econômicos, entre outras formas de atuação do Estado 

sobre condições de trabalho e formas de organização do trabalho nas empresas (MENDES, 

2005).  

O autor anteriormente referido, diz que as intervenções, quando analisadas 

separadamente, possuem vantagens e desvantagens, os EPI e EPC, por exemplo, embora 

economicamente mais viáveis, não eliminam os agentes de risco.  

Logo, para o controle das condições de riscos à saúde e melhoria dos ambientes de 

trabalho, o MS sugere as seguintes etapas: “identificação dos riscos para a saúde presentes 

no trabalho; caracterização da exposição e quantificação das condições de risco; discussão e 

definição das alternativas de eliminação ou controle das condições de risco e 

implementação e avaliação das medidas adotadas”. Ainda, de acordo com o MS, a 

participação dos trabalhadores nesse processo é importante, pois, muitas vezes, a despeito 

do uso de todos os recursos técnicos, apenas os trabalhadores são capazes de informar 

pequenas diferenças entre o trabalho prescrito e o real (BRASIL, 2001, p.37). 

Sobre o assunto, ressalta-se que no país, por força da lei e por intermédio de ações 

normatizadora e fiscalizadora do Ministério do Trabalho e Emprego ( MTE ) , as medidas 

de proteção à saúde do trabalhador são exigidas do empregador e do trabalhador.  

Neste contexto, e em relação à saúde do trabalhador de enfermagem, conquistaram-

se, com a Portaria nº 485 de 11/11/2005 do MTE, avanços voltados à saúde do profissional 

de saúde. Esta portaria criou a Norma Regulamentadora 32 (NR 32), que estabeleceu 

diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos 
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trabalhadores dos serviços de saúde e dos que exercem atividades de promoção e assistência 

à saúde em geral.  

Para fins de aplicação da NR 32, entende-se que serviço de saúde é qualquer 

edificação destinada à prestação de assistência à saúde da população e todas as ações de 

promoção, recuperação, assistência, pesquisa e ensino em saúde em qualquer nível de 

complexidade. As diretrizes desta NR estão voltadas aos riscos biológicos, químicos, 

físicos, dos resíduos e ergonômicos (BRASIL, 2005b).  

Contudo, apesar de a NR 32 exercer papel fundamental no direcionamento de 

medidas que visam à proteção dos trabalhadores dos riscos ocupacionais existentes nas 

unidades de saúde, é relevante citar Ferreira Junior (2000), que destaca a importância da 

educação em saúde dos trabalhadores que, além de atender ao princípio do direito de saber 

sobre os riscos do ambiente laboral, irá desencadear um processo de consciência sanitária 

traduzido por ação individual e coletiva num movimento contínuo de percepção, reflexão e 

ação, onde é devolvida à população a responsabilidade primária e principal sobre o cuidado 

com sua saúde pessoal e coletiva.  

Na mesma linha de raciocínio, o MS diz que a educação e a informação são direitos 

inalienáveis do trabalhador, que deverá conhecer a informação correta acerca dos riscos à 

saúde decorrentes ou presentes no trabalho, bem como das medidas que visam à redução 

desses riscos. 

   

2.5 Doenças relacionadas ao trabalho  
 

As doenças relacionadas ao trabalho estão associadas ao risco ocupacional, contudo 

cabe resgatar o que se entende por doenças ocupacionais e como se dá esse processo no 

contexto de trabalho. Nos primórdios da história universal, já se conhecia sobre as formas 

de adoecer, de sofrer ou de morrer por causa do trabalho.  

Sobre o adoecimento dos trabalhadores e sua relação com o trabalho, o MS 

(BRASIL, 2001) diz que os trabalhadores compartilham os perfis de adoecimento e morte 

da população em geral; entretanto, “[...] podem adoecer ou morrer por causas relacionadas 

ao trabalho, como consequência da profissão que exercem ou exerceram, ou pelas 

condições adversas em que seu trabalho é ou foi [...]”.  

O MS (BRASIL, 2001), cita Mendes e Dias (1999), ao referir que o adoecimento ou 

morte destes trabalhadores é resultante de quatro grupos de doenças:  

1. Doenças comuns, aparentemente sem qualquer relação com o trabalho;  

2. Doenças comuns crônico-degenerativas, infecciosas, neoplásicas, traumáticas, entre 

outras, eventualmente modificadas no aumento da frequência de sua ocorrência ou 
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na precocidade de seu surgimento em trabalhadores, sob determinadas condições de 

trabalho. Ex: hipertensão arterial em motoristas de ônibus urbano nas grandes 

cidades;  

3. Doenças comuns que tem o espectro de sua etiologia ampliado ou tornado mais 

complexo pelo trabalho. Ex: asma brônquica, dermatite de contato alérgica, perda 

auditiva induzida pelo ruído (ocupacional), doenças musculoesqueléticas e alguns 

transtornos mentais, que, em decorrência do trabalho, somam-se ou multiplicam-se 

as condições provocadas ou desencadeadoras destes quadros nosológicos; 

4.  Agravos à saúde específicos, tipificados pelos acidentes do trabalho e pelas doenças 

profissionais. Ex: a silicose e a asbestose.  

 

Sherwin (apud MENDES, 2005, p. 49) destaca que, para a Academia Nacional de 

Ciências (National Academy of Science) dos Estados Unidos da América ( EUA ), “um 

efeito adverso à saúde é provocar, promover, facilitar ou exacerbar uma anormalidade 

estrutural e/ou funcional, com a implicação de que a anormalidade tem o potencial de 

abaixar a qualidade de vida, causar doença incapacitante ou levar à morte prematura”. 

Porém, para a classificação dos agravos à saúde, relacionados ao trabalho, há de se 

caracterizar em primeiro lugar um grupo de agravos que representa ruptura nas relações 

entre a saúde do trabalhador e as condições e/ou ambientes de trabalho, às vezes 

denominado condições de risco acidentes do trabalho e intoxicações agudas de origem 

profissional (MENDES, 2005).  

Respondendo ao questionamento de como o trabalho pode se tornar nocivo ou 

perigoso, Mendes (2005, p. 100) afirma que “existem processos de trabalho que são per si, 

nocivos ou perigosos”, ou seja, objetos de trabalho intrinsecamente nocivos ou perigosos 

como matérias-primas de alta toxicidade; meios de trabalho inadequados, desconfortáveis, 

nocivos ou perigosos como tecnologias perigosas; ambientes de trabalho desconfortáveis, 

incômodos nocivos ou perigosos exemplo, ambientes de trabalho com ruído excessivo; e 

condições de trabalho como os fatores sociotécnicos e organizacionais do processo de 

produção exemplo, a organização do trabalho.  

Nesse contexto, sobre as doenças relacionadas ao trabalho, a Organização Mundial 

da Saúde (apud MENDES, 2005, p. 52) menciona serem agravos à saúde que, em adição às 

doenças profissionais típicas ou específicas8, ocorrem em trabalhadores de determinadas 

profissões ou categorias econômicas, definindo perfis de morbidade ou mortalidade 

distintos dos da população geral ou de outras categorias profissionais. “São doenças 
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comuns, cuja incidência ou prevalência é mais elevada, excessiva, em relação à população 

geral, ou a outros grupos profissionais”.  

Nessa perspectiva, é oportuno considerar os acidentes de trabalho que, conforme 

artigo 19 da Lei nº 8213/91, são os que “ocorrem, pelo exercício de trabalho a serviço da 

empresa ou pelo exercício do trabalho [...] provocando lesão corporal ou a perturbação 

funcional que cause a morte ou a perda ou a redução permanente ou temporária da 

capacidade para o trabalho” (BRASIL, 1991b). 

 

2.6 Normas Regulamentadoras (NRs) de Atenção à Saúde do Trabalhador 

  
Em 1978, o Ministério do Trabalho publica através da Portaria nº 3214, de 08 de 

junho de 1978, as normas regulamentadoras relativas à medicina, higiene e segurança 

do trabalho, como conseqüência das políticas voltadas para á área do trabalho. As 

normas regulamentadoras – NR´s, dentre uma série de recomendações técnicas, 

estabelece a obrigatoriedade das empresas em constituírem o SESMT (Serviço 

Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho) e as categorias profissionais 

integrantes desses serviços. São elas: médico do trabalho; engenheiro do trabalho; 

técnico de segurança do trabalho; enfermeiro do trabalho e o auxiliar de enfermagem do 

trabalho. Todos necessitando de formação específica para atuarem nestes serviços 

(SILVA, 2005, p.31). 

 Essas normas são relativas à Segurança e Medicina do Trabalho e na prática 

normatiza a obrigatoriedade das empresas em proteger os trabalhadores de todo o país 

(RIBEIRO, 2008). 

Nos estabelecimentos industriais são as NRs que determinam as condições de 

saúde e trabalho aceitáveis. Além disso, elas vão sendo periodicamente atualizadas 

conforme a necessidade e essas modificações são regulamentadas por uma nova Portaria 

do Ministério do Trabalho (HAAG; SCHUCK & LOPES, 1997). 

Atualmente existem 33 normas regulamentadoras e mais 5 normas 

regulamentadoras do trabalho rural (NRR). Sendo que, no âmbito da enfermagem, é 

importante ressaltar algumas, dentre elas, segundo Ribeiro (2008): 

 

NR4: Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho 

– SESMT 
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 Obriga as empresas a 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. 

A equipe dos SESMT deve ser composta pelos seguintes recursos humanos: 

engenheiro de segurança do trabalho em nível de pós-graduação, médico do trabalho 

com residência na área de saúde do trabalhador e em nível de pós-graduação, e 

enfermeiro do trabalho com especialização em enfermagem do trabalho e em nível de 

pós-graduação. Esses três profissionais devem cumprir 3 ou 6 horas diárias (depende se 

é tempo parcial ou integral) para os SESMT. Além destes, também deve trabalhar na 

equipe auxiliar de enfermagem do trabalho com qualificação em enfermagem do 

trabalho reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), e técnico de segurança do 

trabalho com registro reconhecido pelo MTE. Esses profissionais devem destinar 8 

horas diárias para as atividades dos SESMT.  

O financiamento dos SESMT é de responsabilidade do empregador, tanto no que 

se refere à instalação como manutenção dos serviços. 

 

NR 5: Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA

A função da CIPA é “a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do 

trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação 

da vida e a promoção da saúde do trabalhador”. Devem ser constituídas pelos 

estabelecimentos que admitam trabalhadores como empregados, definidas de acordo 

com setores econômicos específicos. 

)  

É composta por representantes do empregador e dos empregados, sendo que o 

número de titulares e suplentes é também definido pelo setor econômico. O mandato 

tem a duração de 1 ano, sendo permitida a reeleição. Neste período e até 1 ano após o 

final do mandato, os trabalhadores eleitos não podem ser demitidos ou dispensados 

arbitrariamente ou sem justa causa. 

 

Estabelece e define os tipos de Equipamentos de Proteção Individual - EPI’s - 

que as empresas estão obrigadas a fornecer aos seus empregados, sempre que as 

NR6: Equipamento de Proteção Individual (EPI) 
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condições do trabalho exigirem, a fim de resguardar a saúde e a integridade física dos 

trabalhadores. 

Para os fins de aplicação desta Norma Regulamentadora considera-se EPI, todo 

dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à 

proteção de riscos a que está submetido que ameacem a segurança e a saúde do 

trabalhador. 

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 

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. 

 

Esta norma regulamentadora vai estabelecer a obrigatoriedade por parte dos 

empregados e instituições a elaborar e implementar o Programa de Controle Médico de 

Saúde Ocupacional (PCMSO), objetivando manter e promover a saúde de seus 

trabalhadores. 

NR 7: Programa de controle médico de saúde ocupacional. 

O PCMSO considerará questões incidentes sobre o indivíduo e a coletividade de 

trabalhadores, tendo caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos 

agravos à saúde relacionados ao trabalho, além de constatar casos de doenças 

profissionais, ou danos irreversíveis a saúde dos trabalhadores. 

Prevê a realização de exames médicos admissional, periódico, demissional, no 

retorno após afastamento de 30 dias ou mais e na mudança de função do empregado. Os 

exames incluem avaliação clínica exames complementares de acordo com a situação 

prevista na própria NR ou em outras NRs. 

 

 Outra norma regulamentadora que articula as questões relacionadas à saúde do 

trabalhador é a NR 9. Esta norma tem por objetivo preservar a saúde dos trabalhadores 

com a antecipação, reconhecimento, avaliação e desencadeamento de medidas de 

controle dos riscos existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo 

em vista também a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. 

NR9: Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) 
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São considerados riscos ambientais objeto de controle os agentes físicos, 

químicos e biológicos presentes no ambiente de trabalho e que possam causar danos à 

saúde do trabalhador. 

 

Descreve as atividades, operações e agentes insalubres, inclusive seus limites de 

tolerância, definindo assim as situações que, quando vivenciadas nos ambientes de 

trabalho pelos trabalhadores, ensejam a caracterização do exercício insalubre, também 

os meios de proteger os trabalhadores de tais exposições nocivas à sua saúde e 

determina o pagamento de adicional de insalubridade quando o trabalhado é realizado 

em tais condições. 

NR 15: Atividades e operações insalubres 

 

 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. 

NR 17: Ergonomia 

 Essa NR estabelece os parâmetros para tornar as condições de trabalho 

ergonômicas. Estabelece que o empregador deve realizar a análise ergonômica do 

trabalho (laudo ergonômico) e nessa análise devem ser abordados os seguintes aspectos 

(no mínimo):  levantamento, transporte e descarga individual de materiais; mobiliário 

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

trabalho; organização do trabalho. 

 

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

Ministério do Trabalho e Emprego. Esta NR estabelece as diretrizes básicas para 

implementação de medidas de proteção à segurança e saúde do trabalhador em 

estabelecimentos de assistência à saúde, seja qual for o nível de complexidade, em 

regime de internação ou não. 

NR 32 – Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde 

A NR considera três agentes riscos: biológico, químico e radiação ionizante. E 

para cada um deles estabelece uma séria de medidas de segurança e controle. Além de 

trazer determinações sobre os riscos, a NR 32 normatiza as questões relacionadas aos 

resíduos dos serviços de saúde, as condições de conforto por ocasião das refeições, às 
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lavanderias, ao serviço de limpeza, às máquinas e equipamentos utilizados e, nas 

disposições finais, traz alguns itens relativos aos riscos ergonômicos.  

As normas regulamentadoras (NR´s) dão um direcionamento para o 

desenvolvimento das ações e obrigações das empresas. Em especial as ações relativas às 

medidas de prevenção, controle e eliminação de riscos, inerentes ao trabalho e à 

proteção da saúde do trabalhador (BRASIL, 1978 apud SILVA, 2005, p. 32). 

 

2.7 Prevenção das doenças relacionadas ao trabalho  
 

A prevenção das doenças relacionadas ao trabalho guarda relação importante com as 

medidas de proteção aos riscos ocupacionais, pois se entende que a adoção destas 

medidas irá impedir ou reduzir o aparecimento das doenças quando o trabalhador se 

expuser aos riscos ocupacionais.  

De acordo com os autores Lefevre e Lefevre (2004, p. 37), a prevenção difere da 

promoção, pois esta se caracteriza por uma intervenção ou um conjunto de intervenções 

que, diferente da prevenção, teria como meta ou ideal a eliminação permanente ou 

duradoura das doenças, pois buscaria atingir suas causas básicas, e não simplesmente 

evitar que elas se manifestem nos indivíduos e nas coletividades.  

Sobre a prevenção das doenças relacionadas ao trabalho, Rogers (1997) descreve-a 

em três níveis - na prevenção primária, busca-se eliminar ou reduzir o risco de doença 

com medidas de proteção específicas, tais como, as imunizações no local de trabalho; 

aconselhamento em relação à nutrição, a fim de se evitar o aparecimento de doenças, e 

orientação quanto à importância do uso dos equipamentos de proteção individual na 

redução dos riscos à saúde.  

Na prevenção secundária, pretende-se detectar e diagnosticar precocemente 

indivíduos doentes para que, através de intervenções rápidas, seja detida a evolução da 

doença e limitada a incapacidade, por intermédio de procedimentos, tais como exames 

na admissão e periódicos e vigilância clínica e de saúde para que se identifiquem 

doenças ou lesões e sejam introduzidas medidas para eliminar o problema (ROGERS, 

1997).  

Ao se referir à prevenção terciária, a autora aponta as ações que se destinam à 

reabilitação e ao restabelecimento do nível ótimo de saúde e funcionamento do 

indivíduo com problema de saúde ou incapacidade, quer fixado, estabilizado ou 

irreversível.  
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A NR9 considera riscos ambientais, os agentes físicos, químicos e biológicos 

existentes nos contextos de trabalho que, em função de sua natureza, concentração ou 

intensidade e tempo de exposição são capazes de causar dano à saúde do trabalhador.  

Nesse sentido, fica estabelecida, na NR9, a obrigatoriedade da elaboração e da 

implementação (por parte de todos os empregadores e instituições que admitam 

trabalhadores como empregados) do PPRA visando à preservação da saúde e da 

integridade dos trabalhadores, antecipando, reconhecendo, avaliando e controlando a 

ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de 

trabalho, considerando, para isso, a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais.  

Focando a questão da prevenção às doenças relacionadas ao trabalho decorrentes da 

exposição aos riscos ocupacionais presentes no ambiente de trabalho da enfermagem, 

encontra-se no Código de Ética de Enfermagem, Resolução 311/07 (seção IV – das 

relações com as organizações empregadoras) o seguinte:  

Artigo 61 - Suspender suas atividades, individual ou coletivamente, quando a instituição 

pública ou privada para a qual trabalhe não oferecer condições dignas para o exercício 

profissional ou que desrespeite a legislação do setor saúde, ressalvadas as situações de 

urgência e emergência, [...];  

Artigo 63 - Desenvolver suas atividades profissionais em condições de trabalho que 

promovam a própria segurança e a da pessoa, família e coletividade sob seus cuidados, e 

dispor de material e equipamentos de proteção individual e coletiva, segundo as normas 

vigentes;  

Artigo 64 - Recusar-se a desenvolver atividades profissionais na falta de material ou 

equipamentos de proteção individual e coletiva definidos na legislação específica. 

(COFEN, 2010)  

Desta maneira, entende-se como direito do trabalhador de enfermagem ter em 

seu ambiente de trabalho condições dignas para o exercício profissional, ou seja, 

ambiente seguro, material e equipamentos de proteção individual e coletiva que evitem 

sua exposição ao risco e às doenças relacionadas ao trabalho.  
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3.   METODOLOGIA 

  

3.1  Tipo de Pesquisa e Abordagem Metodológica 

 

Para Gil (1999, p.42), a pesquisa “é um processo formal e sistemático de 

desenvolvimento do método científico. O objetivo fundamental da pesquisa é descobrir 

respostas para problemas mediante o emprego de procedimentos científicos.”  

Segundo Bauer e Gaskell (2003, pág. 31) a metodologia da pesquisa é uma 

preocupação instrumental. Trata das formas de se fazer ciência. Cuida dos 

procedimentos, das ferramentas, dos caminhos.  

Trata se de uma pesquisa com abordagem qualitativa exploratória descritiva, que 

utilizara como técnica de coleta de dados uma entrevista estruturada.  

O estudo é exploratório, de natureza descritiva. Este tipo de estudo tem como 

característica construir o quadro de um fenômeno ou explorar acontecimentos, pessoas 

ou situações, à medida que eles ocorrem naturalmente. Por meio deste tipo de estudo, 

pode-se obter uma riqueza de dados sobre o fenômeno de interesse do pesquisador 

(LOBIONDO-WOOD; HABER, 2001).  

A abordagem do estudo é qualitativa que, segundo Minayo (2007), responde às 

questões particulares, se ocupando nas Ciências Sociais de uma realidade que não pode 

ou não deve ser quantificada e, desta forma, trabalha com o universo dos significados, 

dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes. Minayo (2007, p. 

22) destaca que, pelo fato de a abordagem qualitativa se aprofundar no mundo dos 

significados, “esse nível de realidade não é visível, precisa ser exposta e interpretada, 

em primeira instância, pelos próprios pesquisados”. 

Lobiondo-Wood e Haber (2001) referem que a pesquisa qualitativa é adequada ao 

estudo da experiência humana sobre saúde, que é uma preocupação da enfermagem, e, 

por concentrar-se no todo da experiência humana e no sentido atribuído pelos 

indivíduos que vivem a experiência, esse método permite uma ampla compreensão a 

respeito dos comportamentos humanos. Também comentam que métodos qualitativos 

“têm relevância direta para a prática de enfermagem por se moverem sob a superfície de 

resultados para revelar processos de vida que contribuíram com os resultados”, 

fornecendo compreensão deste processo de vida e bases para intervenções que possam 

melhorar a qualidade de vida (LOBIONDO-WOOD; HABER, 2001, p. 126). 
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O local de estudo foi na Universidade Federal Fluminense (UFF), situada na cidade 

de Niterói – Rio de Janeiro, com a participação dos alunos da graduação da enfermagem 

da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa ( EEAAC ). Através deste estudo, 

fez-se a abordagem qualitativa dos jovens da instituição, sobre a enfermagem, o 

trabalho e a necessidade da implantação de uma disciplina que aborde este assunto, uma 

vez que consideramos que o conhecimento sobre a temática tem relevância no dia-a-dia 

da nossa profissão. Foram escolhidos aleatoriamente 30 jovens graduandos de 

enfermagem da EEAAC, durante os intervalos de aula na instituição. 
Os critérios de inclusão foram: alunos que estavam cursando a partir do 6º período, 

que quiseram participar da pesquisa e que assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido. 

Os critérios de exclusão, são os alunos que cursavam abaixo do 6º período, pelo fato 

de que a partir deste período, os acadêmicos passam a realizar atividades práticas de 

gerenciamento de serviços de saúde e necessitam conhecer acerca da saúde do 

trabalhador, para melhor gerenciar e orientar as equipes. 

A pesquisa foi aplicada de modo aos critérios estabelecidos pela resolução 466/12, 

do Conselho Nacional da Saúde, o qual estabelece as Diretrizes e Normas 

Regulamentadoras de Pesquisas envolvendo Seres Humanos. Todos os Comitês de Ética 

e Bioética em pesquisa com seres humanos orientam suas ações, fundamentadas nesta 

Resolução. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal Fluminense através do CAAE: 18498113.6.0000.5243. 

Os dados foram transcritos e categorizados para análise temática de conteúdo, com 

base em Minayo (2011). 

Para a análise dos dados foram selecionadas três categorias, sendo a primeira delas, 

O conhecimento dos acadêmicos sobre os riscos ocupacionais e as doenças relacionadas 

ao trabalho, a segunda, é discutido sobre Os fatores facilitares e impeditivos frente aos 

riscos ocupacionais e por último, O conhecimento sobre medidas de segurança. Em 

todas elas observamos e discutimos as respostas dos acadêmicos sobre as perguntas 

referentes aos temas.  
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4.   RESULTADOS 
 
4.1 Análise e discussão dos dados 
 

Neste tópico, são apresentados e analisados os dados encontrados no estudo, 

procurando responder às questões que o orientam. Discuto então, os aspectos levantados 

na entrevista com os acadêmicos de enfermagem da Escola de Enfermagem Aurora de 

Afonso Costa. Desta forma, foram construídas três categorias, como obsevamos a 

seguir: 

 

1 Conhecimento dos acadêmicos sobre riscos ocupacionais e as doenças 

relacionadas ao trabalho 

Esta categoria apresenta aspectos relacionados ao conhecimento dos acadêmicos 

sobre os riscos ocupacionais e sobre as doenças relacionadas ao trabalho, a fim de 

identificar o conhecimento sobre o assunto. 

 

2 Conhecimento sobre medida de segurança 

Com esta categoria, procuramos analisar o que os acadêmicos entendem sobre as 

medidas de segurança, buscando entender também o que eles sabem sobre a  

prevenção de doenças relacionadas ao trabalho e quais são os tipos de prevenção. 

 

3 Fatores facilitadores e impeditivos frente aos riscos ocupacionais e a 

necessidade de implementação de uma disciplina 

Desta categoria, descrevemos o conhecimento do acadêmico sobre os fatores 

facilitadores e impeditivos aos riscos ocupacionais e o a opinião deles sobre a 

necessidade de uma disciplina sobre saúde do trabalhador que aborde o conteúdo em 

discussão. 

 

4.1.1 Conhecimento dos acadêmicos sobre riscos ocupacionais e as doenças 

relacionadas ao trabalho 

Nesta categoria, buscou-se nos depoimentos dos entrevistados o conhecimento 

acerca dos riscos ocupacionais e sobre as doenças relacionadas ao trabalho. Mauro e Veiga 

(2008), afirmam que existe uma preocupação atual da sociedade em relação à saúde dos 

trabalhadores, que, segundo as autoras, tem sido alvo de discussões e investigações, pois as 

condições de trabalho e de vida dos trabalhadores geram impactos e repercussões nos 
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aspectos político, econômico e social da população, podendo até mesmo traduzir o grau de 

desenvolvimento de uma nação. 

Desta maneira, podemos observar  o quanto é  importante o conhecimento sobre a 

saúde do trabalhador e sobre os riscos ocupacionais, uma vez que estes componentes geram 

impacto na sociedade, então, isso me faz pensar e repensar sobre a importância de sabermos 

sobre tais assuntos durante a nossa formação de acadêmica. 

Nesta perspectiva, ao identificar as respostas dos alunos ao questionário da pesquisa 

(ANEXO 1),  podemos apreender o conhecimento que eles apresentavam sobre o assunto, o 

que pude perceber é que os  alunos não desconheciam sobre as perguntas propostas, porém 

respondiam de uma forma básica e superficial, às vezes, deixando  respostas incompletas, 

conforme os depoimentos a seguir: 

 

“São riscos que as pessoas correm em seu horário de trabalho. Não sei.” 
“São doenças causadas pelos trabalhos das pessoas.”  (ACAD. V) 

 
“Riscos que corremos durante o exercício da profissão.” 

“Doenças que podem ocorrer durante a prática do exercício profissional.” (ACAD. XV) 
 

“Risco ocupacional é a possibilidade do trabalhador sofrer um acidente. Os riscos são lesões.” 
“Doenças adquiridas a partir do trabalho do indivíduo.” (ACAD. IXX) 

 

O fato de os alunos não saberem mais aprofundado sobre o que é o risco 

ocupacional e as doenças relacionadas ao trabalho, implica em uma carência de 

conhecimentos sobre o assunto, estando assim, a meu ver,  associado à necessidade de 

implementar o conteúdo de saúde do trabalhador no  currículo teórico-prático, durante o 

referido curso. 

Durante nossa formação, realizamos estágios práticos em serviços de saúde, como 

por exemplo, em hospitais, o que leva a nós alunos ficarmos expostos a riscos ocupacionais 

durante esse período. Por este motivo, se faz necessário e indispensável conhecer as 

medidas de biossegurança, para que possamos adotá-las na prática assistencial.  Como 

também, para sabermos proceder futuramente, quando algo ocorrer em nosso ambiente 

de trabalho. Podendo assim, agir corretamente sobre nossos diretos e deveres na saúde 

do trabalhador, bem como orientar adequadamente aos trabalhadores sob nossa 

responsabilidade. 

Sobre a biossegurança, cabe frisar que ela faz parte dos conteúdos programáticos 

dos cursos de formação profissional em enfermagem no nível técnico, e tal fato pode ser 

ratificado nas Diretrizes Curriculares Nacionais, que determinam que sejam construídas, 

durante o curso de formação do técnico em enfermagem, dentre outras competências, a 
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capacidade de aplicar normas de biossegurança e princípios ergonômicos na realização 

do trabalho (BRASIL, 1999).  

Em relação ao assunto, identificou-se que a escola de enfermagem, vinculada ao 

campo deste estudo, atendia às orientações emitidas pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais, pois em seus currículos a temática era abordada durante as disciplinas 

Fundamentos de Enfermagem, Microbiologia e Parasitologia e Biossegurança e 

Controle de Infecção Hospitalar. A presença de tais disciplinas nos cursos tem como 

objetivo geral “avaliar as ações e procedimentos de enfermagem, visando prevenir e/ou 

minimizar os riscos de acidentes físicos, químicos e biológicos ao cliente, família e 

comunidade” (BRASIL, 2007a) 

Sobre a temática biossegurança, Gir et al. (2008) esclarecem que ela é 

imprescindível na formação profissional de estudantes da área da saúde para que eles 

ingressem no ambiente de trabalho mais conscientes sobre a prevenção de acidentes e 

possam adotar comportamentos seguros no ambiente de trabalho.  

No mesmo foco, Penteado (2003) propõe que entidades formadoras de recursos 

humanos na área da saúde incorporem nos seus conteúdos de ensino, a biossegurança, 

asseverando que as instituições e, em particular os hospitais, não devem descuidar da 

educação continuada de seus profissionais, e sugere que os formuladores das políticas 

públicas atentem para a qualidade dos serviços, levando em conta o cuidado dos seus 

trabalhadores.  

Sob o mesmo olhar, Azambuja, Kerber e Kirchhof (2007) referem que, quando 

os alunos de enfermagem são envolvidos precocemente com questões referentes à saúde 

do trabalhador, irão desenvolver nas aulas práticas e nos estágios ações direcionadas à 

própria saúde e, desta maneira, reproduzirão tais ações quando na condição de 

trabalhadores e coordenadores de saúde.  

Nessa vertente, Cavalcante et al. (2006) comentam que a falta de formação em 

assuntos relativos à saúde do trabalhador pode colaborar no aumento da vulnerabilidade 

do profissional de enfermagem e do pessoal de saúde aos riscos. Frente a tal situação, 

estarão reforçados fatores como a ignorância do risco e a dificuldade para compreender, 

aceitar e cumprir as medidas de saúde e segurança no trabalho, logo o risco ocupacional 

estará ampliado.  
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4.1.2. Conhecimento sobre medida de segurança 

Com esta categoria, procuramos analisar o que os acadêmicos entendem sobre a  

prevenção de doenças relacionadas ao trabalho e quais são os tipos de prevenção, de 

acordo com as respostas obtidas, a maioria definiu o que significa a prevenção, 

embora não saibam dizer quais são os três níveis, o que pode ser observado nas 

respostas a seguir, transcritas dos questionários respondido pelos acadêmicos. 
 

“Ações que reduzam ou eliminem os riscos de desenvolver doenças relacionadas ao 
trabalho. Não sei quais  são os 3 níveis.” (ACAD VI) 

 
 

“São métodos que ajudam a amenizar a ocorrência de doenças no ambiente de trabalho. 
Quanto aos níveis, não sei responder, pois desconheço.” (ACAD VIII) 

 
 

“Não me vem nada construtivo na mente que defina isto. Não sei os níveis de 
prevenção.” (ACAD XXI) 

 
 

“São medidas elaboradas para evitar acidente de trabalho. Prevenção individual, prevenção 
coletiva e prevenção ambiental.” (ACAD XXV) 

 
 

“Medidas que podem ser tomadas no trabalho, com o objetivo de evitar ou diminuir o 
risco de ter algum tipo de doença que possa ser adquirida no trabalho. Não sei os 

níveis de prevenção.” (ACAD IXXX) 
 
 

Existem três níveis de prevenção das doenças relacionadas ao trabalho, é de grande 

importância o conhecimento do enfermeiro sobre o assunto, a fim de reduzir essas 

doenças, uma vez que nós trabalhadores estamos expostos a riscos em nosso cotidiano. 

Trabalhando com a prevenção podemos evitar que trabalhadores adoeçam, assim 

mantendo um nível satisfatório de trabalho, com uma equipe completa, evitando 

sobrecarga nos profissionais. 

Segundo AAOHN apud BULHÕES, (1986), o enfermeiro do trabalho é o 

enfermeiro empregado por uma empresa, indústria ou organização com o objetivo de 

promover, conservar e recuperar a saúde dos trabalhadores. Cabe a ele desenvolver 

programas de prevenção das doenças ocupacionais e dos acidentes do trabalho.  

O cuidado da enfermagem, não requer atitude preventiva apenas em riscos 

ambientais, por vezes evidentes no próprio local de trabalho, mas também aos 

comportamentos manifestos dos trabalhadores sobre o sentido desta prevenção em sua 

própria vida. 
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Tendo-se como referência a Lei 7498/86 que dispões sobre a regulamentação do 

exercício da enfermagem e considerando-se que a grande maioria dos profissionais de 

enfermagem atua em unidades de saúde, cabe ressaltar a recomendação do Ministério da 

Saúde (BRASIL, 2001), onde orienta que o trabalhador seja valorizado por intermédio do 

estabelecimento de “Medidas de Proteção da Saúde e Prevenção de Doenças e Agravos 

Relacionados ao Trabalho Aplicáveis aos Processos e Ambientes de Trabalho e ao 

Trabalhador”. 

 O Governo Federal tem oficializado Leis, Normas Regulamentadoras e Portarias 

Ministeriais, dando um passo importante na área de prevenção de doenças e acidentes 

relacionados ao trabalho, assim como na promoção da saúde do trabalhador, visando ao 

aumento do potencial de mão de obra, que é o alicerce onde se assenta o desenvolvimento 

econômico de um país. 

 No Brasil, a NR–5 aborda as relações entre o trabalho e o homem, objetivando 

melhoria das condições de trabalho, prevenção de acidentes e doenças decorrentes do 

trabalho. É através da CIPA que a NR-5 se concretiza, pois a mesma tem por atribuição 

identificar os riscos do processo de trabalho, e elaborar o mapa de risco, com participação 

dos trabalhadores.  

 

4.1.3 Fatores facilitadores e impeditivos frente aos riscos ocupacionais e a 

necessidade de implementação de uma disciplina 

 

Nesta categoria, descrevemos o conhecimento dos alunos sobre fatores facilitadores 

e impeditivos frente aos riscos ocupacionais e a importância de uma disciplina sobre 

enfermagem do trabalho durante a graduação.  

Observamos que muitos alunos souberam responder sobre os fatores, conforme 

observamos nas falas seguintes: 

 
“Facilitadores: empresa compromissada com a saúde do trabalhador e não permite faltar 

equipamento e curso de capacitação. 
Impeditivo: a crenças que as pessoas tem que nunca acontecerá com elas tais problemas,   

falta de equipamento e instruções e profissionais mal qualificado.” (ACAD II) 
 

“Facilitador: a própria consciência do trabalhador, educação contínua de determinadas 
empresas. 

Impeditivo: ausência de recurso, vício da população no trabalho”. (ACAD III) 
 

“Facilitadores: podem ser cartazes ilustrativos que chamem a atenção e rodas de 
conversa.  

Impeditivo: é a intensa carga horária além da estrutura do ambiente.” (ACAD VIII) 
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De acordo com os fatores de proteção frente aos riscos ocupacionais, podemos 

citar que o uso de EPI  é o mais importante. Sobre os Equipamentos de Proteção 

Individual, o Ministério do Trabalho e Emprego, através da sua Norma Regulamentadora Nº 

6 (NR6) estabelece que Equipamento de Proteção Individual (EPI) “[...] é todo dispositivo 

ou produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos 

suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho” (ATLAS, 2010).  

Guimarães et al. (2005), quando se referem aos EPI, os colocam entre os fatores de 

proteção contra os acidentes de trabalho e indicam que a instituição e o apoio gerencial são 

importantes no treinamento e na aderência por parte dos profissionais de enfermagem, no 

que diz respeito ao uso adequado desses equipamentos. Os autores apontam também a 

importância dos supervisores da equipe na orientação e no fortalecimento das práticas 

adequadas contra os riscos de acidentes.  

Nesse aspecto, é oportuno ressaltar conceitos de Mauro et al. (2004) que, em relação ao 

risco, ambiente de trabalho e o trabalhador, referem que medidas que assegurariam a saúde 

do trabalhador de forma mais ampla ficam restritas a intervenções pontuais sobre os riscos 

mais evidentes, ou seja, enfatiza-se o uso dos EPIs em detrimento dos que poderiam 

representar proteção coletiva assim como são normatizadas maneiras de se trabalhar com 

segurança que, em algumas circunstâncias, caracteriza tão somente um quadro de prevenção 

simbólica.  

Nessa linha de raciocínio e em relação à medida de proteção coletiva aos riscos, 

entende-se que o número adequado de profissionais para a realização do trabalho de 

enfermagem é essencial na manutenção da saúde do trabalhador, um  maior número de 

profissionais escalados para o trabalho de enfermagem foi considerado como elemento 

facilitador na diminuição dos riscos e doenças ocupacionais. 

Segundo Guimarães et al. (2005), o déficit de pessoal interfere em outros fatores de 

risco, pois o profissional estará sujeito a uma maior concentração de atividades assim como 

a um acúmulo concomitante de tarefas que podem aumentar a probabilidade da ocorrência 

de acidentes. 

De acordo com o assunto, dentre as normas regulamentadoras, podemos enfatizar  a  

Normas Regulamentadoras, a NR32, que tem como foco a saúde do trabalhador e, a partir 

de 2005, estabeleceu as “[...] diretrizes básicas para a implementação de medidas de 

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

que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral” (ATLAS, 2010). 
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Ao analisarmos as respostas dos questionários, sobre se consideravam importante a  

implementação de uma disciplina  que abordasse a saúde do trabalhador durante a grade 

curricular na graduação, a maioria dos acadêmicos responderam que achavam importante, 

pois essa área da enfermagem vem crescendo cada dia mais e conquistando mais espaço no 

mercado de trabalho. Podemos observar nas respostas a seguir. 

 

“Sim. Porque o enfermeiro atua em uma diversidade de área entre elas a saúde do 
trabalhador. O enfermeiro deve ter conhecimento sobre a área, a fim de intervir de 

forma a prevenção de agravos.” (ACAD III) 
 

“ Sim. Devido a ser um profissional exposto a vários agravos e por isso é importante 
abordar a saúde do trabalhador para que o mesmo tenha condições de prevenir.” 

(ACAD IV) 
 

“ Sim. Pois podemos notar que é um dos campos de trabalho que o enfermeiro esta 
atuando com mais frequência, seria importante a abordagem de temas ligados ao 
trabalhador e sua saúde. Como também com sua equipe nos hospitais, portanto é 

importante estar atenta a saúde de sua equipe.”(ACD VII) 
 

“Sim, pois é uma área da saúde pouco falada e estudada na graduação, sendo de suma    
importância o ser aprendizado em virtude de nós, pois estaremos propícios a diversos riscos no 

ambiente de trabalho.”(ACAD VIII ) 
 

“Sim. Nós acadêmicos em nenhum momento da graduação vemos algo relacionado a 
saúde do trabalhador, ficando leigos no assunto e sem saber como prevenir alguns 

acidentes de trabalho.” (ACAD IX) 
 
De acordo com as falas acima, podemos destacar que (MENDES, 2005) nos 

últimos 20 anos, no mundo ocidental, mudanças progressivas vêm ocorrendo na 

organização do trabalho, nas condições de trabalho, nos processos de trabalho e 

respectivas tecnologias e no meio ambiente de trabalho, com o objetivo de que seja 

resgatado o sentido maior do trabalho, ou seja, trabalhar sem necessariamente adoecer 

ou morrer em decorrência do trabalho. Nesse contexto, vem se instituindo uma maior 

preocupação com a Saúde do Trabalhador, cujas características básicas são: 

compreensão das relações (do nexo) entre o trabalho e a saúde-doença dos 

trabalhadores; possibilidade/necessidade de mudança dos processos, condições e 

ambiente de trabalho na busca pela humanização do trabalho.  

O MS (BRASIL, 2001) destaca que a educação e a informação são direitos 

inalienáveis do trabalhador, que deverá ser informado sobre os riscos à saúde, 

decorrentes ou presentes no trabalho, bem como das medidas que visam à redução 

desses riscos. Sobre os Equipamentos de Proteção Individual (EPI), o MS considera que 

podem ser úteis e necessários em algumas circunstâncias, porém não devem ser nem a 
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única nem a mais importante medida de proteção. Preconiza ainda as medidas 

organizacionais, o controle médico, rastreamento, monitoramento e vigilância das 

situações que poderão acarretar riscos à saúde do trabalhador. 

O profissional de saúde, em seu trabalho, está exposto a diversos tipos de situações 

desgastantes, tanto físicas quanto psíquicas. O enfermeiro enquanto profissional do 

cuidado deve atentar que o cuidar de si mesmo está diretamente relacionado à maneira 

como cuida do outro. Nesta perspectiva ao cuidar de si o trabalhador enfermeiro torna-

se sujeito da ação no que se refere à sua própria saúde. Em um momento singular como 

o presente, de expansão profissional e socioeconômica, a enfermagem deve se 

preocupar seriamente em ser direcionada para consolidar-se como a profissão do 

cuidado e, cada vez mais, deve primar por cuidar de seus próprios cuidadores 

(COSTENARO; LACERDA, 2002). 

 Como podemos observar nos assuntos discutidos acima, nós acadêmicos saímos da 

graduação sem uma carga suficiente de conhecimentos nestes assuntos, quando observamos 

as respostas sobre o que sabem sobre riscos ocupacionais e doenças relacionadas ao 

trabalho podemos perceber que os participantes da pesquisa respondem, porém não sabendo 

aprofundar quais são os tipos de riscos e doenças existentes. Assim, podemos perceber o 

mesmo conhecimento quanto aos fatores facilitadores e impeditivos, frente ao uso de 

medidas de prevenção aos riscos ocupacionais e o que é prevenção e quais são os tipos.  

Nesta perspectiva, quando é perguntado aos acadêmicos sobre a necessidade de conter 

na grade curricular uma disciplina que aborde o assunto, a maioria  respondeu  que achava 

necessário, e como justificativa, colocaram diversos fatores, como podemos observar nas 

falas citadas acima no texto. 

Desta maneira finalizo a discussão, ressaltando a importância de uma disciplina que 

abordem temas relacionados à enfermagem do trabalho, como, riscos ocupacionais, 

prevenção dos riscos e doenças, direitos e deveres trabalhistas, assim oportunizando que os 

acadêmicos saiam da graduação mais preparados quanto a este tema para o mercado de 

trabalho,  para uma especialização e para prestar concurso para a área afim. O profissional 

irá também usar estes conhecimentos no dia a dia da sua profissão independente do local 

que esteja trabalhando, diminuindo fatores agravantes a saúde do trabalhador em seu local 

de trabalho, assim contribuindo com a equipe e com a prevenção de riscos no local de 

trabalho. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Em nossa vida profissional, independente do local que trabalhamos, estamos sujeitos a 

diversos acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Portanto, é de grande importância 

que seja proporcionado para nós acadêmicos disciplinas que abordem o assunto, para que 

assim possamos trabalhar mais a prevenção e assim evitar que certos agravos ocorram. 

A enfermagem do trabalho é uma área que está crescendo cada vez mais no mercado, 

compondo uma importante área de atuação; no entanto, nós acadêmicos saímos da 

faculdade ainda com carência de conhecimento relativo ás questões inerentes ao mundo do 

trabalho, no tocante a saúde do trabalhador. Apesar de ser considerada uma especialização, 

não é uma escolha que fazemos em trabalhar ou não com  riscos ocupacionais, com as 

prevenções e com as  doenças relacionadas ao trabalho, pois são assuntos que nos 

deparamos no dia a dia da nossa profissão, que se não soubermos a melhor maneira de lidar 

com cada um deles, a situação vai se agravar, assim trazendo complicações para a equipe de 

trabalho e para a empresa que trabalhamos. 

Por meio do roteiro que norteou a entrevista junto aos sujeitos participantes, 

acreditamos que os objetivos traçados foram alcançados, ou seja, na análise do resultado, 

foram encontrados falas que permitem que se chegue a conclusão de que há uma lacuna na  

aprendizagem dos acadêmicos de enfermagem sobre a saúde do trabalhador. 

Observamos que os estudantes de enfermagem terminam a graduação com uma falha 

neste aprendizado, não por  não terem o interesse de aprender este assunto, e sim porque 

não há uma disciplina obrigatória sobre o tema no Projeto Político Pedagógico, embora 

aspectos relacionados a Biossegurança estejam presentes em algumas disciplinas. Neste 

aspecto, acreditamos que a temática deve compor um tema transversal, que percorra toda a 

grade curricular, pois o enfermeiro é o profissional que atua na gerência de serviços 

diversos, bem como educando os demais trabalhadores das equipes onde atua, e necessita, 

portanto, conhecer bem todas as questões relacionadas a saúde do trabalhador. 

Podemos observar que no nosso cotidiano, nós profissionais nos deparamos com 

diversos pacientes e doenças contagiosas, que muitas vezes, nem mesmo sabemos que 

estamos expostos; então, cabe ao enfermeiro o cumprimento das medidas de proteção à 

saúde e a prevenção de doenças, observando não apenas a sua saúde, como também a dos 

membros de sua equipe e de outros pacientes, logo, é necessário uma formação profissional 

adequada, que nos prepare com informações sobre riscos ocupacionais, medidas de 

proteção, para que, no ambiente de trabalho, possamos prevenir as doenças e agravos a 

saúde do próprio trabalhador. 
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Conclui-se com o estudo que os entrevistados tinham um conhecimento limitado 

quanto aos assuntos relacionados a saúde do trabalhador, o que aponta a necessidade de 

inclusão de uma disciplina sobre a saúde do trabalhador, para que nós acadêmicos possamos 

sair  mais preparados na graduação, para enfrentar o mercado de trabalho nesta área cada 

vez mais promissora, mas também tão permeada por riscos ocupacionais. 
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7 APÊNDICES  A – Instrumento de Coleta de Dados 

 

QUEATIONÁRIO PARA PESQUISA DE CAMPO 

COLETA DE DADOS PARA TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

LOCAL: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – NITERÓI – RJ 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

 

NOME:____________________________________________________________ 

MATRÍCULA: ______________________________________________________ 

PERÍODO QUE ESTA CURSANDO:____________________________________ 

 

I) O que você entende sobre Risco Ocupacional?  Quais são os tipos de risco existentes? 

 

II) O que você entende sobre doenças ocupacionais? 

 

III) O que você entende sobre prevenção de doenças relacionadas ao trabalho? Quais 

são as três níveis de prevenção? 

 

IV) Na sua  percepção, quais são os fatores facilitadores e os impeditivos (limitantes) da 

utilização das medidas de prevenção frente aos riscos ocupacionais? 

 

V) Você considera importante ter no projeto político pedagógico do curso de graduação 

de enfermagem uma disciplina que aborde a saúde do trabalhador? Por que ? 
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APÊNDICE B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(Resolução nº 466/12 – CNS) 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE  

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA  

 

Você está sendo convidado a participar da pesquisa intitulada: Riscos Ocupacionais e as 

Doenças Relacionadas ao Trabalho sob a Ótica do Acadêmicos de Enfermagem, com 

os objetivos: Identificar o conhecimento dos acadêmicos de enfermagem acerca dos riscos e 

doenças ocupacionais e das medidas de proteção frente aos riscos no trabalho; Descrever, 

na percepção dos sujeitos do estudo, os fatores facilitadores e os impeditivos (limitantes) da 

utilização das medidas de prevenção frente aos riscos ocupacionais; e Analisar o 

conhecimento dos acadêmicos de enfermagem acerca dos riscos ocupacionais e das medidas 

de prevenção, na perspectiva da saúde do trabalhador. Sua participação nesta pesquisa 

consistirá em responder a um questionário. Não haverá riscos para sua saúde física e 

psíquica e nenhuma compensação financeira. Suas respostas serão tratadas de forma 

anônima e confidencial, isto é, em nenhum momento do estudo será divulgado o seu nome. 

A sua participação é voluntária isto é, poderá recusar-se a responder a qualquer pergunta do 

roteiro ou desistir de participar e retirar seu consentimento, sem sofrer qualquer tipo de 

punição ou constrangimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo na sua relação com o 

pesquisador ou com a Instituição. Você receberá uma cópia deste Termo onde consta o 

telefone do pesquisador principal, podendo tirar dúvidas agora ou em outro momento sobre 

a pesquisa e sua participação. É importante lembrar que o bom êxito da pesquisa dependerá 

em grande parte do seu desejo em contribuir para o avanço do conhecimento e das medidas 

de proteção à saúde do trabalhador.  

 

Niterói, _____ de _________________ de 2013. 
 

_________________________________ 
 

Samanta Ferreira Brock – Acadêmica de Enfermagem 

Telefone: (21) 8099-3454 

Declaro estar ciente do teor deste TERMO DE CONSENTIMENTO, estando de 
acordo em participar da pesquisa proposta.  
Assinatura do Entrevistado: _________________________________________ 


	O financiamento dos SESMT é de responsabilidade do empregador, tanto no que se refere à instalação como manutenção dos serviços.
	UNR 5: Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPAU)



