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RESUMO

Os acidentes de trabalho são causados pela exposição aos riscos ocupacionais. Estes riscos
podem afetar a segurança, a saúde humana, a integridade profissional e a imagem
institucional. Apesar da crescente demanda de atividades desenvolvidas por profissionais na
Atenção Básica a Saúde, evidenciou-se uma produção incipiente acerca dos riscos
ocupacionais a que estão submetidos os profissionais que atuam neste cenário. Neste sentido,
é fundamental a implementação de ações educativas como estratégia interventiva voltadas à
conscientização e capacitação dos profissionais para o desenvolvimento de práticas
preventivas no seu local de trabalho. Assim sendo, o presente estudo propôs a implementação
de uma intervenção educativa com profissionais de enfermagem na Atenção Básica a Saúde,
com a aplicação de uma tecnologia educacional visando à diminuição da exposição destes
profissionais aos riscos ocupacionais. Hipóteses: H1: Existe melhora nos saberes e mudança
nas práticas dos profissionais de enfermagem do grupo experimental após a implementação de
intervenção educativa na atenção básica; H0: Os saberes e as práticas dos profissionais de
enfermagem do grupo experimental após a implementação de intervenção educativa é igual ao
do grupo controle. Objetivos: Caracterizar os riscos ocupacionais aos quais os profissionais de
enfermagem que atuam nas unidades de Atenção Básica de Jurujuba estão expostos; levantar
ossaberes e práticas dos profissionais de enfermagem frente aos riscos ocupacionais
encontrados nas unidades de atenção básica estudadas; construir e implementar uma
tecnologia educativa para profissionais de enfermagem da atenção básica de saúde; e avaliar o
impacto das ações interventivas referentes ao saberes e as práticas da equipe de enfermagem,
após aplicação da tecnologia educativa. Método: O estudo teve abordagem quantitativa,
quase-experimental com desenho pré-teste/pós-teste com grupo controle não equivalente.
Teve como cenários de estudo duas unidades de Atenção Básica a Saúde de baixa e média
complexidade assistencial, localizadas no bairro de Jurujuba no município de Niterói/RJ
(Brasil). Os participantes da pesquisa (n=14) foram todos os profissionais que compõe a
equipe de enfermagem dos cenários de estudo. A coleta de dados ocorreu no período de 14 a
24 de setembro de 2015. Os dados coletados foram tratados utilizando dois softwares, o
SPHINX® versão 2011 e IBM SPSS Statistics. Resultados: 93% dos participantes são do sexo
feminino e a idade variou de 31 a 57 anos. No que se refere à jornada de trabalho, a carga
horária trabalhada pelos profissionais é heterogênea, com predomínio de profissionais com
quarenta horas semanais (n= 10; 71,4%). Evidenciou-se uma correlação positiva forte entre a
aplicação da intervenção educativa e a melhora dos saberes (r=0,858) e mudança nas práticas
preventivas (r=0,992) acerca dos riscos ocupacionais pelos profissionais de enfermagem do
grupo experimental, que atuam na Atenção Básica de Saúde, após sua implementação.
Conclusão: Os resultados do estudo demonstraram a eficácia da intervenção educativa
realizada. Confirmam também que, a capacitação de profissionais constitui em estratégia
eficaz, pois a aquisição de saberes propicia a adoção de práticas preventivas que evitam
acidentes e agravos à saúde dos profissionais. Recomenda-se a replicação do estudo em outras
unidades de atenção básica e o desenvolvimento de outras pesquisas para validação da
tecnologia educativa.
Palavras-chave: Enfermagem. Riscos Ocupacionais. Atenção Primária à Saúde. Educação
Continuada. Tecnologia Educacional.

ABSTRACT

Work accidents are caused by exposure to occupational hazards. These risks may affect the
safety, human health, professional integrity and corporate image. Despite the growing demand
for activities carried out by professionals in Primary Health Care, evidence of an incipient
production about occupational risks they face professionals who work in this scenario. In this
sense, it is essential to implement educational measures as interventional strategy aimed at
awareness and training of professionals for the development of preventive practices in your
workplace. Therefore, the present study proposed the implementation of an educational
intervention with nursing professionals in Primary Care Health, with the application of
educational technology in order to reduce the exposure of these professionals to occupational
risks. Hypotheses: H1: There is improvement in knowledge and change the practices of the
experimental group nursing professionals after the implementation of educational intervention
in primary care; H0: The knowledge and practices of the experimental group nursing
professionals after the implementation of educational intervention are the same as the control
group. Objectives: To characterize the occupational risks to which the nursing professionals
who work in Jurujuba primary care units are exposed; raise the knowledge and practices of
nursing staff to occupational hazards found in the studied primary care units; build and
implement an educational technology for the basic health care nursing professionals; and
assess the impact of interventional actions relating to the knowledge and the nursing team
practice, after application of educational technology. Method: The study was quantitative,
quasi-experimental with design pre-test/post-test with non-equivalent control group. We were
to study two units scenarios Primary Health Care for low and medium complexity care,
located in Jurujuba neighborhood in Niterói/RJ (Brazil). Survey participants (n = 14) were all
professionals who make up the nursing staff of the study scenarios. Data collection took place
between 14-24 September 2015. The data collected were processed using two software,
Sphinx® 2011 version and IBM SPSS Statistics. Results: 93% of participants are female and
ages ranged 31-57 years old. With regard to working hours, the hours worked by
professionals is heterogeneous, predominantly professionals with forty hours per week (n =
10; 71.4%). It found a strong positive correlation between the implementation of educational
intervention and improvement of knowledge (r = 0.858) and change in preventive practices (r
= 0.992) about the occupational risks by nursing professionals in the experimental group,
working in Primary Care Health, after its implementation. Conclusion: The results of the
study demonstrated the efficacy of educational interventions performed. Also confirm that the
training of professionals constitutes effective strategy for the acquisition of knowledge
promotes the adoption of preventive practices that prevent accidents and harm to health
professionals. It is recommended to study replication in other primary health care units and
the development of further research to validate the educational technology.
Keywords: Nursing. Occupational Risks. Primary Health Care. Education Continuing.
Educational Technology.

RESUMEN

Los accidentes de trabajo son causados por la exposición a riesgos laborales. Estos riesgos
pueden afectar a la seguridad, la salud humana, la integridad profesional y la imagen
corporativa. Aunque de la creciente demanda de actividades llevadas a cabo por los
profesionales de atención primaria de salud, la evidencia de una producción incipiente sobre
los riesgos laborales que se enfrentan los profesionales que trabajan en este escenario. En este
sentido, es esencial para poner en práctica medidas educativas como estrategia de
intervención destinada a la sensibilización y la formación de profesionales para el desarrollo
de prácticas preventivas en su lugar de trabajo. Por lo tanto, el presente estudio propone la
aplicación de una intervención educativa con los profesionales de enfermería en la atención
primaria de salud, con la aplicación de la tecnología educativa con el fin de reducir la
exposición de estos profesionales a los riesgos laborales. Hipótesis: H1: No hay mejora en el
conocimiento y cambiar las prácticas de los profesionales de enfermería grupo experimental
después de la puesta en práctica de la intervención educativa en la atención primaria; H0: El
conocimiento y las prácticas de los profesionales de enfermería grupo experimental después
de la puesta en práctica de la intervención educativa son los mismos que el grupo de control.
Objetivos: Caracterizar los riesgos laborales a los que los profesionales de enfermería que
trabajan en unidades de atención primaria Jurujuba están expuestos; elevar los conocimientos
y prácticas de los profesionales de enfermería a los riesgos profesionales que se encuentran en
las unidades de atención primaria estudiados; construir e implementar una tecnología
educativa para los profesionales de enfermería básicos de atención médica; y evaluar el
impacto de las acciones de intervención relacionadas con el conocimiento y la práctica de
enfermería, equipo después de la aplicación de la tecnología educativa. Método: El estudio
fue cuantitativo, cuasi-experimental con el diseño pre-test/post-test con grupo control no
equivalente. Estábamos a estudiar dos unidades de escenarios de atención de salud básica para
el cuidado de baja y mediana complejidad, ubicado en el barrio Jurujuba en Niterói/RJ
(Brasil). Los participantes en la encuesta (n = 14) eran todos los profesionales que integran el
personal de enfermería de los escenarios de estudio. La recolección de datos se llevó a cabo
entre el 14-24 de septiembre de 2015. Los datos recogidos fueron procesados utilizando dos
softwares, versión SPHINX® 2011 y IBM SPSS Statistics. Resultados: El 93% de los
participantes son mujeres y las edades oscilaron 31-57 años. Con respecto a las horas de
trabajo, las horas trabajadas por los profesionales es heterogénea, mayormente profesionales
con cuarenta horas semanales (n = 10; 71,4%). Se encontró una fuerte correlación positiva
entre la aplicación de la intervención educativa y la mejora del conocimiento (r = 0,858) y el
cambio en las prácticas preventivas (r = 0,992) sobre los riesgos ocupacionales por los
profesionales de enfermería en el grupo experimental, que trabajan en atención primaria
salud, después de su aplicación. Conclusión: Los resultados del estudio demostraron la
eficacia de las intervenciones educativas realizado. También confirman que la formación de
los profesionales constituye estrategia eficaz para la adquisición de conocimientos promueve
la adopción de prácticas preventivas que evitan accidentes y daños a profesionales de la salud.
Se recomienda estudiar la replicación en otras unidades de atención primaria y el desarrollo
de nuevas investigaciones para validar la tecnología de la educación.
Palabras-clave: Enfermería. Riesgos Laborales. Atención Primaria de Salud. Educación
Continua. Tecnología Educacional.

SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO ...............................................................................................

13

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA .................................................................
2.1 CONTEXTO HISTÓRICO DA SAÚDE DO TRABALHADOR .....
2.2 POLÍTICAS PÚBLICAS E A SAÚDE DO TRABALHADOR NO
BRASIL .........................................................................................................
2.2.1 Ministério da Saúde .....................................................................................
2.2.2 Ministério do Trabalho e Emprego .............................................................
2.2.3 Ministério da Previdência Social ................................................................
2.3 ACIDENTES DE TRABALHO NO BRASIL ..............................................
2.4 ATENÇÃO BÁSICA .....................................................................................
2.4.1 Atenção básica no município de Niterói .....................................................
2.5 RISCOS OCUPACIONAIS DA ENFERMAGEM NA ATENÇÃO
BÁSICA DE JURUJUBA .............................................................................
2.6 PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO PERMANENTE ........................................
2.7 TECNOLOGIA EDUCACIONAL ................................................................

17
17

3 MÉTODOS E TÉCNICAS .............................................................................
3.1 TIPO DE ESTUDO ........................................................................................
3.2 CAMPO DE PESQUISA E PARTICIPANTES DO ESTUDO ....................
3.3 TÉCNICA E INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS .........................
3.3.1 Elaboração e Aplicação de Tecnologia Educacional à Equipe de
Enfermagem ..............................................................................................
3.4 ASPECTOS ÉTICOS .....................................................................................
3.5 TRATAMENTO DOS DADOS ....................................................................

52
52
53
55

4 RESULTADOS ................................................................................................
4.1 CARACTERIZAÇÃO SOCIOPROFISSIONAL E CARACTERIZAÇÃO
DOS RISCOS OCUPACIONAIS .................................................................
4.2 SABERES E PRÁTICAS PREVENTIVAS DOS PROFISSIONAIS DE
ENFERMAGEM SOBRE OS RISCOS OCUPACIONAIS NO PRÉ E
PÓS-TESTE ................................................................................................

63

5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS ...............................................................

78

6 CONCLUSÃO .................................................................................................

88

7 OBRAS CITADAS ..........................................................................................

89

8 OBRAS CONSULTADAS ..............................................................................

98

9 APÊNDICES ....................................................................................................
9. 1 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO ...................
9. 2 QUESTIONÁRIOS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM .........
9.2.1 Questionário para profissionais da enfermagem Pré-teste ..........................
9.2.2 Questionário para profissionais da enfermagem Pós-teste ..........................
9.3 CHECKLIST PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM –
INSTRUMENTO ÚNICO ..............................................................................
9.4 CARTILHA DE ORIENTAÇÕES ................................................................

102
102
105
105
110

10 ANEXOS ........................................................................................................
10.1 Parecer consubstanciado do CEP .................................................................

144
144

20
22
28
32
33
35
37
40
47
48

56
59
59

63

66

115
117

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 Figura 2 Figura 3 Figura 4 Figura 5 Imagem 1 Quadro 1 Quadro 2 Quadro 3 Quadro 4 Quadro 5 Quadro 6 Quadro 7 Quadro 8 Quadro 9 Quadro 10 Quadro 11 Quadro 12 Quadro 13 Quadro 14 -

Estrutura Organizacional do Ministério da Saúde ........................
Estrutura Institucional e Decisória do SUS ..................................
Rede Municipal de Assistência à Saúde .......................................
Desenho de Pesquisa do presente estudo .....................................
Mapa das Unidades ......................................................................
Fórmula de variância entre as amostras .......................................
Carga horária de trabalho distribuída por categoria profissional...
Atividades Realizadas pela Equipe de Enfermagem ....................
Comparação dos saberes sobre os riscos biológicos ....................
Comparação das práticas sobre os riscos biológicos ....................
Comparação dos saberes sobre os riscos químicos ......................
Comparação das práticas sobre os riscos químicos ......................
Comparação dos saberes sobre os riscos ergonômicos e
psicossociais .................................................................................
Comparação das práticas sobre os riscos ergonômicos e
psicossociais .................................................................................
Comparação dos saberes sobre os riscos físicos ..........................
Comparação das práticas sobre os riscos físicos ..........................
Comparação dos saberes sobre os riscos mecânicos e de acidente
Comparação das práticas sobre os riscos mecânicos e de acidente
Questões com significância estatística .........................................
Escala dos níveis de correlação das variáveis dependentes
segundo a amplitude do r de Pearson ...........................................

22
25
40
52
54
60
63
64
66
67
67
68
68
69
69
70
70
71
72
76

LISTA DE TABELAS
Tabela 1 Tabela 2 -

Tabela 3 -

Tabela 4 -

Índices de Tendência Central e de Variabilidade / Variável
Dependente e Risco Ocupacional ....................................................
Classificação e escores dos graus de avaliação das variáveis
saberes e práticas preventivas para riscos ocupacionais na atenção
básica ..............................................................................................
Classificação das variáveis saberes e práticas preventivas
adotadas pelo grupo experimento com base no resultado da
aplicação do Pré e Pós-Teste, segundo o grau de avaliação ...........
Classificação das variáveis saberes e práticas preventivas
adotadas pelo grupo controle com base no resultado da aplicação
do Pré e Pós Teste, segundo o grau de avaliação ...........................

61

73

74

75

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABS
ACS
AEPS
CANPAT
CGSAT
CIB
CIST
CIT
CLT
CME
CNS
CONASEMS
CONASS
COSEMS
CTN
CTSST
DEGERTS
DPSSO
DRT
EPC
EPI
EPS
ESF
FAP
FUNDACENTRO
MTE
NRS
NR32
NTEP
ONU
OMS
PAT
PCJ
PLANSAT
PMF
PMFN
PNAB
PNS
PNSST
PNSTT
PPP
PSF
RENAST
SGTES
SESMT
SSST
SUS

-

Atenção Básica à Saúde
Agentes Comunitários de Saúde
Anuário Estatístico da Previdência Social
Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho
Coordenação geral de saúde do trabalhador
Comissão Intergestores Bipartite
Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador
Comissão Intergestores Tripartite
Consolidação das Leis do Trabalho
Central de Material Esterilizado
Conselho Nacional de Saúde
Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde
Conselho Nacional de Secretários de Saúde
Conselho de Secretários Municipais de Saúde
Centro Técnico Nacional
Comissão Tripartite de Saúde e Segurança no Trabalho
Departamento de Gestão e da Regulação do Trabalho em Saúde
Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional
Delegacia Regional do Trabalho
Equipamentos de Proteção Coletiva
Equipamentos de Proteção Individual
Educação Permanente em Saúde
Estratégia Saúde da Família
Fator Acidentário de Prevenção
Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho
Ministério do Trabalho e Emprego
Normas Regulamentadoras
Norma Regulamentar nº 32
Nexo-Técnico Epidemiológico Previdenciário
Organização das Nações Unidas
Organização Mundial da Saúde
Programa de Alimentação do Trabalhador
Policlínica Comunitária de Jurujuba
Plano Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho
Programa Médico de Família
Programa Médico de Família de Niterói
Política Nacional da Atenção Básica
Pesquisa Nacional de Saúde
Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho
Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora
Perfil Profissiográfico Previdenciário
Programa Saúde da Família
Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador
Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
Serviços Especializados de Segurança e Medicina do Trabalho
Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho
Sistema Único de Saúde

SUS
TE
VISAT

- Sistema Único de Saúde
- Tecnologia Educacional
- Vigilância em Saúde do Trabalhador

13

INTRODUÇÃO

A Organização Mundial de Saúde (OMS) relata que cerca de 45% da população
mundial e cerca de 58% da população acima de 10 anos de idade faz parte da força de
trabalho. O trabalho desta população sustenta a base econômica e material das sociedades, que
por outro lado são dependentes da sua capacidade de trabalho. Esses trabalhadores garantem o
desenvolvimento socioeconômico e sustentável de seus países (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL
DE SAÚDE, 2011).
O trabalho é crucial para a subsistência humana. E assim sendo, merece ser
desenvolvido em condições dignas e em ambientes saudáveis, garantindo a produtividade
necessária e principalmente a segurança dos trabalhadores que investem seu tempo e sua
saúde na realização do mesmo. Entretanto, os indicadores de acidentes de trabalho revelam as
condições indignas e insalubres a que estão sendo submetidos tais trabalhadores.
O Ministério da Previdência Social, em seu anuário estatístico, revelou em 2001 que
ocorreram 340 mil acidentes de trabalho; em 2007 o número subiu para 653 mil acidentes; em
2010 o crescimento continuou com cerca de 720 mil acidentes de trabalho; e durante o ano de
2013 foram registrados, na Previdência Social, cerca de 740 mil acidentes de trabalho. Destes,
14.837 desenvolveram incapacidades permanentes e 2.797 foram a óbito. (BRASIL, 2013).
Os acidentes de trabalho são causados pela exposição dos trabalhadores a riscos
ocupacionais. A Organização Pan-Americana da Saúde no Brasil (2001) estabelece cinco
categorias de riscos ocupacionais: os riscos físicos; riscos biológicos; riscos químicos; riscos
mecânicos e de acidentes; e riscos ergonômicos e psicossociais. Estes riscos podem afetar a
segurança, a saúde humana, a integridade profissional e a imagem institucional.
Esses dados revelam que persistem os acidentes originados nos processos de
trabalho. Estes dados são alarmantes para a necessidade de intervenção sobre os problemas no
ambiente de trabalho que são causadores dos acidentes, e das doenças. O Estado tem buscado
alternativas para contornar tal cenário, e muitos setores do governo atuam nesta perspectiva.
Apesar dos esforços, o progresso acontece lentamente.
A saúde do trabalhador constitui-se um campo da saúde pública que tem por
objetivos de estudo e intervenção, as relações entre o trabalho e a saúde, utilizando-se de
estratégias para a promoção e a proteção da saúde do trabalhador (BRASIL, 2012). A
execução de atividades voltadas para a saúde do trabalhador é atribuição do Sistema Único de
Saúde (SUS), prescritas na Constituição Federal de 1988 e regulamentadas pela Lei Orgânica
da Saúde (1990). De acordo com o artigo 6º, parágrafo 3º da Lei nº 8.080, a
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saúde do trabalhador é definida como:

Um conjunto de atividades que se destina, por meio de ações de vigilância
sanitária, à promoção e proteção da saúde do trabalhador, assim como visa à
recuperação e à reabilitação dos trabalhadores submetidos aos riscos e
agravos advindos das condições de trabalho (BRASIL, 1990, p. 3).

Ainda nesta lei, é destacada a relevância da participação em estudos, pesquisas,
avaliação e controle de riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho,
e evidencia que trabalhadores são todos os homens e mulheres que exercem atividades para
sustento próprio e/ou de seus dependentes, qualquer que seja sua forma de inserção no
mercado de trabalho, nos setores formais ou informais da economia (BRASIL, 1990).
Completando os objetivos da lei apresentada, surge a Rede Nacional de Atenção
Integral à Saúde do Trabalhador (RENAST), que integra a rede de serviços do SUS, voltados
à promoção, à assistência e à vigilância, para o desenvolvimento das ações de Saúde do
Trabalhador que integra, em nível nacional, as iniciativas do SUS para controle de riscos e
agravos potenciais à saúde de trabalhadores (BRASIL, 2009).
E em 2012 é instituída a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da
Trabalhadora, considerando a necessidade da definição de princípios, diretrizes e estratégias a
serem observados nas três esferas de gestão do SUS, no que se refere à saúde do trabalhador,
dando ênfase à vigilância, visando à promoção e a proteção da saúde dos trabalhadores e a
redução da morbimortalidade, decorrente dos modelos de desenvolvimento e dos processos
produtivos (BRASIL, 2012).
Uma categoria de trabalhadores em especial que se submete a riscos diariamente é a
equipe de enfermagem. Os trabalhadores de enfermagem são potencialmente expostos aos
riscos ocupacionais, e precisam estar informados e treinados para evitar problemas de saúde.
Esta exposição relaciona-se ao fato de os trabalhadores da saúde terem contato direto na
assistência aos pacientes e também ao tipo e à frequência de procedimentos realizados.
A Atenção Básica de Saúde (ABS) configura-se como nível primário de atenção,
sendo a porta de entrada do SUS, e o trabalho se desenvolve através da promoção da saúde e
da prevenção de doenças (BRASIL, 2012). Esta atuação requer proximidade com os mais
interessados: comunidade, famílias e indivíduo. A clientela que é recebida neste ambiente não
passa por nenhuma avaliação diagnóstica prévia e, portanto, os profissionais atuantes nesta
área estão expostos a riscos que muitas vezes não são conhecidos até então. Podendo adquirir
doenças, ou carrear para familiares e pessoas de sua convivência.
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Com a crescente demanda por profissionais que desenvolvam competências para a
tomada de decisões e tenham posturas conscientes, frente aos problemas no ambiente de
trabalho, a Educação Permanente em Saúde (EPS)1 torna-se uma ótima ferramenta para suprir
a necessidade dos profissionais para o desenvolvimento de uma postura crítico-reflexiva e
preventiva diante dos riscos ocupacionais.
A Educação Permanente em Saúde tem a intencionalidade de promover mudanças na
formação e no desenvolvimento dos profissionais da área da saúde e empreender um trabalho
articulado entre as esferas de gestão, os serviços de saúde, as instituições de ensino e os
órgãos de controle social, a fim de que o profissional seja formado para o atendimento das
necessidades de saúde da população (BRASIL, 2014).
As intervenções utilizadas na EPS devem ser baseadas na aprendizagem
significativa. A aprendizagem significativa ocorre quando o que é oferecido ao trabalhador,
em nível de conhecimento, realmente, é relevante para sua prática profissional, subsidiam a
realização do trabalho e empoderam os profissionais para a resolução de problemas de seu
cotidiano, aumentando a qualidade dos serviços prestados (BRASIL, 2005).
As estratégias de ensino-aprendizagem devem ser atrativas, proporcionando prazer
ao trabalhador durante o momento de aprendizado. E a temática discutida deve fazer parte dos
problemas vivenciados pelos profissionais, a fim de encontrar soluções dentro da equipe de
trabalho e da instituição em que se aplica. No caso deste estudo, utilizar-se-á uma Tecnologia
Educacional (TE).
A TE pode ser entendida, como o resultado de processos concretizados a partir da
experiência cotidiana e da pesquisa, para o desenvolvimento de um conjunto de
conhecimentos científicos para a construção de produtos materiais ou não, com a finalidade
de provocar intervenções sobre determinada situação prática. Todo esse processo deve ser
avaliado e controlado sistematicamente. Para nortear o desenvolvimento do estudo foram
delimitadas como as seguintes hipóteses e objetivos:
 Hipóteses:
H1: Existe melhora nos saberes e mudança nas práticas dos profissionais de
enfermagem do grupo experimental após a implementação de intervenção educativa na
atenção básica;
H0: Os saberes e as práticas dos profissionais de enfermagem do grupo experimental
após a implementação de intervenção educativa é igual ao do grupo controle.

1

EPS - sigla apresentada na Política Nacional de Educação Permanente.
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 Objetivos:


Caracterizar os riscos ocupacionais aos quais os profissionais de enfermagem que
atuam nas unidades de atenção básica de Jurujuba estão expostos;



Levantar os saberes e práticas dos profissionais de enfermagem frente aos riscos
ocupacionais encontrados nas unidades de atenção básica estudadas;



Construir e implementar uma tecnologia educativa para profissionais de enfermagem
da atenção básica de saúde; e



Avaliar o impacto das ações interventivas referentes ao saberes e as práticas da equipe
de enfermagem, após aplicação da tecnologia educativa.
Esta pesquisa contribuirá para saúde e segurança no trabalho dos profissionais das

unidades ao oferecer conhecimentos úteis a sua saúde, que se colocados em prática, servirão
para a diminuição da exposição aos riscos ocupacionais. Também beneficiará as unidades,
que contarão com profissionais mais capacitados para o trabalho em saúde, conhecendo as
estratégias para evitar acidentes e o desenvolvimento de doenças ocupacionais.
Os resultados deste estudo possibilitarão também a produção de novos
conhecimentos para a área de Saúde e de Enfermagem, relacionados à saúde dos
trabalhadores que atuam na atenção básica. E poderão nortear a aplicação das estratégias
propostas em outras unidades de atenção básica. A realização deste estudo visa também
contribuir para o fortalecimento do Grupo de Estudos e Pesquisas em Cidadania e Gerência na
Enfermagem da Universidade Federal Fluminense, na linha de pesquisa Gerenciamento da
Segurança e Saúde do Trabalhador na produção de novos conhecimentos sobre a temática em
estudo.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 CONTEXTO HISTÓRICO DA SAÚDE DO TRABALHADOR

As primeiras ações, em função dos trabalhadores, ocorreram na Inglaterra, na
primeira metade do século XIX. Os interesses para implementação dessas ações foram
inegavelmente capitalistas. As indústrias necessitavam de operário sadio, com baixo índice de
absenteísmo e principalmente alta produção. Assim, o médico foi inserido no cenário
industrial com a função de selecionar os mais aptos para o trabalho, e também, para realizar
os atendimentos médicos in loco garantindo o retorno imediato do operário à linha de
produção (MENDES; DIAS, 1991).
Em 1834, através da nomeação de Robert Baker pelo governo inglês, como Inspetor
Médico de Fábrica, instaura-se a Medicina do Trabalho, uma prática centrada na figura do
médico, que se desloca para o estabelecimento produtivo, e que se volta para o trabalhador
adoecido sem interferências nos fatores causais da enfermidade (SABINO; CORREIA
FILHO; LORENZ, 2003).
A medicina do trabalho deveria contribuir com o estabelecimento e manutenção do
nível mais elevado possível do bem-estar físico e mental dos trabalhadores. Entretanto,
limitada à intervenção médica, acabou restringindo-se à seleção de candidatos ao emprego,
colocando os trabalhadores em tarefas correspondentes às suas aptidões físicas. Era a
adaptação do trabalhador ao trabalho (MENDES; DIAS, 1991, p. 2).
A tecnologia industrial evoluiu de forma acelerada, e trouxe novos processos
industriais, novos equipamentos, novas substâncias químicas. Todavia, não evoluiu
proporcionalmente na capacitação dos profissionais para as novas tecnologias, nos
equipamentos de proteção individual e coletiva, gerando muitas mortes e desenvolvimento de
doenças ocupacionais (MENDES; DIAS, 1991, p. 3).
Estes fatores foram sentidos pelos empregadores com o pagamento de pesadas
indenizações por incapacidades provocadas pelo trabalho. Assim, a medicina do trabalho
mostrou sua impotência para intervir nos problemas de saúde; e ganha corpo a Saúde
ocupacional. Paralelamente a isso, ocorre a criação da Organização das Nações Unidas
(ONU) em 1945, e da Organização Mundial da Saúde (OMS) em 1946, que empreendem
saltos qualitativos na compreensão dos direitos sociais e também da saúde (SABINO;
CORREIA FILHO; LORENZ, 2003).
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A OMS estabelece em sua Constituição (1946) que:

A saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não
consiste apenas na ausência de doença ou de enfermidade. Gozar do melhor
estado de saúde que é possível atingir constitui um dos direitos fundamentais
de todo o ser humano, sem distinção de raça, de religião, de credo político,
de condição econômica ou social (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE
SAÚDE, 1946, p. 1).

Assim, a percepção das doenças e acidentes com os operários passaram a ser notadas
como produto do ambiente insalubre em que os mesmos atuavam. E são inseridas outras
categorias profissionais no cenário industrial garantindo melhor qualidade ao trabalho dos
operários (MENDES; DIAS, 1991, p. 3).
Os engenheiros atuavam para melhoria das condições de segurança dos
maquinismos, processos produtivos e aperfeiçoamento dos equipamentos de proteção pessoal;
o profissional da higiene industrial para o reconhecimento, avaliação e controle dos fatores
ambientais e estresses originados do ou no local de trabalho; e, o profissional da ergonomia,
estudando e buscando a adaptação do trabalho ao ser humano. Enfim, a abordagem
multidisciplinar e integrada para a prevenção, e para a melhoria das condições, postos,
processos e ambientes de trabalho, foi o marco conceitual da Saúde Ocupacional (SABINO;
CORREIA FILHO; LORENZ, 2003).
Apesar dos esforços multiprofissionais, o modelo de Saúde Ocupacional não
conseguiu atingir os objetivos propostos. Uma das razões para a Saúde Ocupacional ter se
revelado insuficiente era a inadequação à interdisciplinaridade. As atividades das diferentes
disciplinas atuavam de maneira desarticulada.
De acordo com Mendes e Dias:

A capacitação de recursos humanos, a produção de conhecimento e de
tecnologia de intervenção não acompanham o ritmo da transformação dos
processos de trabalho; o modelo, apesar de enfocar a questão no coletivo de
trabalhadores, continua a abordá-los como "objeto" das ações de saúde; a
manutenção da saúde ocupacional no âmbito do trabalho, em detrimento do
setor saúde (MENDES; DIAS, 1991, p. 4).

A Saúde Ocupacional passa a ter seus princípios abalados quando ocorrem em nível
mundial, movimentos sociais marcados pelo questionamento do sentido da vida, do valor de
liberdade, do significado do trabalho, que contribuem para uma reflexão geral. Esses
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movimentos ocorreram na segunda metade da década de 60 e repercutiram entre os
trabalhadores. O que fez que alguns países exigissem a participação dos trabalhadores nas
questões de saúde e segurança, considerando que os mesmos poderiam expressar as condições
de risco vividas no trabalho, e as experiências decorrentes dessa exposição (MENDES; DIAS,
1991).
Nesta época, a saúde no Brasil era apenas um benefício previdenciário, restrito aos
contribuintes, ou um serviço comprado, ou até mesmo, uma ação de misericórdia oferecida
aos que não tinham recursos. O serviço de saúde era regulado pela Previdência Social apenas
para os formalmente inseridos no mercado de trabalho (BRASIL, 2006).
As ações coletivas executadas pelo Ministério da Saúde resumiam-se em campanhas
e programas predominantemente de caráter preventivista, como as campanhas de vacinação e
os programas verticais sobre doenças endêmicas, como tuberculose, hanseníase, doença de
Chagas, malária, entre outras (BRASIL, 2006).
O grande nível de desigualdade social associada ao não recebimento de assistência à
saúde perpetuava péssimas condições de saúde e baixa qualidade de vida aos cidadãos. Nesta
época havia:

Elevado número de mortes de crianças, devido à diarréia, sarampo,
meningite, entre outros agravos “preveníveis”, com índices de mortalidade
infantil em algumas regiões do país entre os piores do planeta; elevados
índices de mortalidade materna e infantil perinatal, refletindo baixa
cobertura na assistência à gestação e ao parto; índices recordistas de
acidentes do trabalho, levando a Organização Internacional do Trabalho –
OIT– a pressionar o então governo militar por providências em curto prazo;
baixíssima capacidade diagnóstica e de registro das doenças relacionadas ao
trabalho (BRASIL, 2006, p. 9).

Surgem no cenário mundial novas políticas e legislações considerando os aspectos de
saúde e segurança dos trabalhadores. Mendes e Dias (1991) relatam que dentre os pilares das
novas legislações estão os direitos fundamentais dos trabalhadores, como o direito à
informação sobre os riscos e medidas de controle tomadas pelo empregador, o direito à recusa
ao trabalho em condições de risco grave para a saúde ou a vida; o direito à consulta prévia aos
trabalhadores, pelos empregadores, antes de mudanças de tecnologia, métodos, processos e
formas de organização do trabalho: e o estabelecimento de mecanismos de participação dos
trabalhadores nas decisões do trabalho que naturalmente lhes dizem respeito (MENDES;
DIAS, 1991, p. 2).

20

As mudanças são expandidas à prática médica, que incorpora conceitos alternativos
de autocuidado e assistência primária. As críticas ao sistema vigente aumentam à medida que
surgem, em nível de rede pública, programas de assistência aos trabalhadores com
participação efetiva dos mesmos. Esses programas aumentam a compreensão do impacto do
trabalho sobre a saúde e instrumentalizam os trabalhadores nas suas reivindicações. Esta
reforma de pensamento permitiu maior compreensão do processo saúde-doença, e da relação
da saúde com o trabalho, dando início a Saúde do Trabalhador (MENDES; DIAS, 1991, p. 3).
A Saúde do trabalhador instituiu-se no campo da saúde pública, rompendo com a
concepção hegemônica do adoecimento decorrente de um fator causal com um agente
específico. A compreensão é ampliada, e a relação entre a saúde e o trabalho passa a ser vista
como decorrentes das interações dos trabalhadores com os processos de trabalho,
concomitantemente articulada com valores, crenças, representações sociais, satisfação
pessoal, poder aquisitivo, dentre outros (MENDES; DIAS, 1991, p. 4).
Os trabalhadores buscavam reconhecimento do seu saber e respeito aos seus direitos
de não trabalhar sob riscos que comprometessem sua segurança e saúde. Os trabalhadores
passam a atores, capazes de refletir através de suas experiências. Os princípios da Medicina
do Trabalho e da Saúde Ocupacional foram então substituídos pelos princípios da Saúde do
Trabalhador. Nota-se a diferença dos termos dominantes. Nesta fase o trabalhador está no
centro do processo, e é o objeto de cuidado (MENDES; DIAS, 1991, p. 5).
Dessa forma, a Saúde do Trabalhador reflete uma resposta institucional aos
movimentos sociais que, entre a metade dos anos 70 e os anos 90, reivindicavam que as
questões de saúde, relacionadas ao trabalho, fizessem parte do direito universal a saúde,
incluídas nos princípios da Saúde Pública (BRASIL, 2006).
Há de se considerar que houve significativas mudanças na abordagem da relação da
saúde com o trabalho, e hoje, a compreensão do trabalhador de maneira holística favorece
uma atuação voltada para a melhoria da qualidade de vida do mesmo, e não apenas para os
benefícios da empresa contratante. Atualmente, a saúde do trabalhador propõe a mudança nos
processos de trabalho que comprometam a relação de harmonia entre saúde e trabalho.

2.2 POLÍTICAS PÚBLICAS E A SAÚDE DO TRABALHADOR NO BRASIL

A VIII Conferência Nacional de Saúde e a realização da I Conferência Nacional de
Saúde dos Trabalhadores, no Brasil, foram decisivas para a mudança de enfoque que se
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estabeleceu através da inserção do termo “saúde do trabalhador” na nova Constituição de
1988 e também incorporada à nova Lei Orgânica de Saúde (MENDES; DIAS, 1991, p. 7).
A execução de atividades voltadas para a saúde do trabalhador, no Brasil, é
atribuição do SUS, prescritas na Constituição Federal de 1988 e regulamentadas pela Lei
Orgânica da Saúde de 1990. O artigo 6º desta Lei confere à direção nacional do sistema de
saúde do país a responsabilidade de coordenar a política de saúde do trabalhador. De acordo
com o parágrafo 3º, do artigo 6º, da Lei nº 8.080 (1990), a saúde do trabalhador é definida
como:

Um conjunto de atividades que se destina, por meio de ações de vigilância
sanitária, à promoção e proteção da saúde do trabalhador, assim como visa a
recuperação e à reabilitação dos trabalhadores submetidos aos riscos e
agravos advindos das condições de trabalho. (BRASIL, 1990, p. 1)

A mesma lei abrange também a participação em estudos, pesquisas, avaliação e
controle de riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho, no âmbito
de competência do SUS (BRASIL, 1990).
Fazendo referência às ações voltadas para a saúde do trabalhador a Lei nº 8.080/90
estabelece que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão em seu
âmbito administrativo a elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de
qualidade para promoção da saúde do trabalhador.
A mesma Lei ainda estabelece que à direção nacional do Sistema Único da Saúde
(SUS) compete participar da definição de normas, critérios e padrões para o controle das
condições e dos ambientes de trabalho e coordenar a política de saúde do trabalhador; à
direção estadual do SUS compete coordenar e, em caráter complementar, executar ações e
serviços de saúde do trabalhador; e à direção municipal do SUS compete executar serviços de
saúde do trabalhador (BRASIL, 1990).
Existem diversas instituições que discorrem sobre a saúde do trabalhador no Brasil.
São três ministérios da presidência da república, a saber: o Ministério da Saúde, Ministério do
Trabalho e Emprego e o Ministério da Previdência Social. Cada ministério possui seus órgãos
gestores, deliberativos, normativos, executivos e outros, desenvolvendo suas ações nas três
esferas de gestão: nacional, estadual e municipal. Neste cenário, de tantas seções e subseções
serão apresentados, a seguir, os principais para a saúde do trabalhador.
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2.2.1 Ministério da Saúde

O Ministério da Saúde é o órgão do Poder Executivo Federal responsável pela
organização e elaboração de planos e políticas públicas voltadas para a promoção, prevenção
e assistência à saúde dos brasileiros. É função do Ministério, dispor de condições para a
proteção e recuperação da saúde da população, reduzindo as enfermidades, controlando as
doenças endêmicas e parasitárias, e melhorando a vigilância à saúde, dando, assim, mais
qualidade de vida ao brasileiro (BRASIL, 2013).
Sua missão é promover a saúde da população mediante a integração e a construção
de parcerias com os órgãos federais, as unidades da Federação, os municípios, a iniciativa
privada e a sociedade, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e para o exercício da
cidadania (BRASIL, 2013).

Figura 1 - Estrutura Organizacional do Ministério da Saúde

Fonte: Estrutura Organizacional MS/2013

De acordo com a estrutura organizacional notam-se dois órgãos específicos
singulares com assuntos que dizem respeito à saúde dos trabalhadores: a Secretaria de
Vigilância em Saúde (SVS), através do Departamento de Vigilância em saúde Ambiental e
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Saúde do Trabalhador; e a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
(SGTES), através do Departamento de Gestão e da Regulação do Trabalho em Saúde
(DEGERTS) (BRASIL, 2013).
O DEGERTS está organizado em duas coordenações: a Coordenação Geral de
Gestão do Trabalho em Saúde que trata, dentre outras, de questões relativas ao
desenvolvimento de Plano de Carreira, Cargos e Salários, de ações para a desprecarização do
trabalho, inovação. E a Coordenação-Geral da Regulação e Negociação do Trabalho em
Saúde que trata, dentre outras, de questões sobre a regulação do exercício profissional na
saúde e também propõe a regulamentação de novas e atuais ocupações em saúde com diálogo
aberto com as entidades de classe (BRASIL, 2013).
Outro departamento da SGTES é o Departamento de Gestão na Educação em Saúde.
O mesmo elaborou a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde para trabalhadores
da rede de serviços do SUS (BRASIL, 2013).
O Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador
(DSAST) é dividido em duas coordenações gerais: a de saúde ambiental e a de saúde do
trabalhador. Compete à Secretaria de Vigilância em Saúde a gestão federal da Rede Nacional
de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador (RENAST), com a participação dos níveis
estadual, distrital e municipal de gestão do SUS. E compete à Coordenação geral de saúde do
trabalhador (CGSAT) do Ministério da Saúde a coordenação técnica da RENAST (BRASIL,
2009).
A RENAST integra a rede de serviços do SUS voltados à promoção, à assistência e à
vigilância, para o desenvolvimento das ações de Saúde do Trabalhador. O processo de
construção da RENAST pela Portaria GM/MS nº 2.437, representou o aprofundamento da
institucionalização e do fortalecimento da Saúde do Trabalhador no âmbito do SUS, reunindo
as condições para o estabelecimento de uma política de estado e os meios para sua execução.
O RENAST agrega uma rede nacional, cujo eixo integrador é a rede regionalizada de Centros
de Referência Especializados em Saúde do Trabalhador - CEREST (BRASIL, 2006).
A implementação da RENAST ocorre através da estruturação da rede de CEREST;
da inclusão das ações de saúde do trabalhador na atenção básica, por meio da definição de
protocolos, estabelecimento de linhas de cuidado e outros instrumentos que favoreçam a
integralidade; da implementação das ações de promoção e vigilância em saúde do trabalhador;
da instituição e indicação de serviços de Saúde do Trabalhador de retaguarda, de média e alta
complexidade já instalados, aqui chamados de Rede de Serviços Sentinela em Saúde do
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Trabalhador; e da caracterização de Municípios Sentinela em Saúde do Trabalhador
(BRASIL, 2009).
Os CERESTs podem ter abrangência estadual, regional e municipal. Os mesmos não
podem assumir as funções ou atribuições correspondentes aos Serviços Especializados de
Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) ou similares, tanto do setor público quanto do
privado (BRASIL, 2009).
A Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (PNSTT) estabelece
como funções do CEREST o desempenho de suporte técnico, de educação permanente, de
coordenação de projetos de promoção, vigilância e assistência à saúde dos trabalhadores, no
âmbito da sua área de abrangência; o apoio matricial para o desenvolvimento das ações de
saúde do trabalhador na atenção primária em saúde, nos serviços especializados e de urgência
e emergência, bem como na promoção e vigilância nos diversos pontos de atenção da Rede de
Atenção à Saúde; e a atuação como centro articulador e organizador das ações intra e
intersetoriais de saúde do trabalhador, assumindo a retaguarda técnica especializada para o
conjunto de ações e serviços da rede SUS e se tornando polo irradiador de ações e
experiências de vigilância em saúde, de caráter sanitário e de base epidemiológica (BRASIL,
2012).
A Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT), aprovada pela Portaria nº 3.120/98
e incentivada pela PNSTT, tem como objetivo detectar, conhecer, pesquisar e analisar os
fatores determinantes e condicionantes dos agravos à saúde, relacionados aos processos e
ambientes de trabalho, em seus aspectos epidemiológico, tecnológico, organizacional e social,
com a finalidade de planejar, executar e avaliar intervenções sobre esses aspectos de forma a
eliminá-los ou controlá-los por meio de uma atuação planejada contínua e sistemática
(BRASIL, 1998).
Dessa forma, a Vigilância em Saúde do Trabalhador, calca-se no modelo
epidemiológico de pesquisa dos agravos, nos diversos níveis da relação entre o trabalho e a
saúde, agregando ao universo da avaliação e análise a capacidade imediata da intervenção
sobre os fatores determinantes dos danos à saúde. A VISAT pauta-se nos princípio do Sistema
Único de Saúde, em consonância com os Sistemas Nacionais de Vigilância Sanitária e de
Vigilância Epidemiológica, articulada com a área assistencial (BRASIL, 1998).
Os Conselhos de Saúde são órgãos colegiados. Segundo Algebaile (2011), mais de
79 mil pessoas em todo o país compartilham a missão de deliberar, fiscalizar, acompanhar e
monitorar as políticas públicas de saúde. São os conselheiros municipais, estaduais e
nacionais de saúde que exercem o controle social, preconizado pela Lei nº 8.142 de 1990, que
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se fez necessário para definir as formas de participação da comunidade na gestão do Sistema
Único de Saúde (SUS).
Figura 2 - Estrutura Institucional e Decisória do SUS

Fonte: Para entender a gestão do SUS (BRASIL, 2003)

O Conselho Nacional de Saúde (CNS), instância máxima de deliberação do Sistema
Único de Saúde, e seus braços estaduais e municipais com representantes de usuários,
trabalhadores, gestores e prestadores de serviço do SUS têm a responsabilidade de representar
o conjunto da população brasileira. O CNS tem como missão a deliberação, fiscalização,
acompanhamento e monitoramento das políticas públicas de saúde. É de sua competência,
dentre outras, aprovar o orçamento da saúde que é pactuado pelos gestores de cada esfera,
assim como, acompanhar a sua execução orçamentária. Também cabe ao pleno do CNS a
responsabilidade de aprovar a cada quatro anos o Plano Nacional de Saúde (BRASIL, 2014).
Os conselhos municipais trabalham com questões mais específicas dos usuários em
termos de demandas por serviços de saúde, problemas de acesso. Já os conselhos estaduais,
além de lidarem com essas questões, têm como temática discutir os problemas inter-regionais
e intermunicipais. O CNS, dada a sua abrangência, além de tudo o que os outros conselhos
englobam, vai trabalhar questões relacionadas às desigualdades das regiões do Brasil, sobre os
grandes problemas nacionais que impactam o processo saúde-doença, as demandas dos
movimentos sindicais e populares, e as questões que estão em voga no Congresso Nacional
em termos de legislação ou proposição de legislação (ALGEBAILE, 2011).
O CNS possui diversas comissões intersetoriais. Elas estão constituídas pela Lei nº
8.080/90 com a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde,
objetivando assessorar o pleno do CNS, fornecem subsídios à formulação de estratégia e
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controle da execução de políticas públicas de saúde. O Conselho Nacional de Saúde, em
conformidade com o seu regimento, pode ainda criar comissões e grupos de trabalho,
permanentes ou temporários, de acordo com a necessidade e com a aprovação do seu plano,
homologadas pelo Ministro da Saúde e publicadas em Diário Oficial da União (BRASIL,
2014).
A Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador (CIST) tendo como atribuições:
elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade para promoção da
saúde do trabalhador; participar da formulação e na implementação das políticas relativas às
condições e aos ambientes de trabalho; participar da definição de normas, critérios e padrões
para o controle das condições e dos ambientes de trabalho (BRASIL, 2014).
A CIST tem como objetivo assessorar o CNS no acompanhamento dos temas
relativos à saúde do trabalhador. Anualmente, apresenta ao CNS o plano de trabalho e o
calendário de reuniões, com base no planejamento do CNS, nas propostas das Conferências
Nacionais de Saúde, nas Conferências Nacionais de Saúde do Trabalhador e na Política
Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador (BRASIL, 2014).
As Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite, por sua vez, são espaços
intergovernamentais, políticos e técnicos em que ocorrem o planejamento, a negociação e a
implementação das políticas de saúde pública. As decisões se dão por consenso (e não por
votação), o que estimula o debate e a negociação entre as partes (BRASIL, 2014).
Desde que foram instituídas, no início dos anos 90, as Comissões Intergestores
Tripartite (na direção nacional) e Bipartite (na direção estadual) vêm se constituindo em
importantes arenas políticas de representação federativa nos processos de formulação e
implementação das políticas de saúde. Todas as iniciativas intergovernamentais de
planejamento integrado e programação pactuada na gestão descentralizada do SUS estão
apoiadas no funcionamento dessas comissões (BRASIL, 2014).
A Comissão Intergestores Tripartite (CIT) é constituída (em nível federal)
paritariamente por representantes do Ministério da Saúde (MS), do Conselho Nacional de
Secretários de Saúde (CONASS) e do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde
(CONASEMS). Na CIT, são definidas diretrizes, estratégias, programas, projetos e alocação
de recursos do SUS. Tem composição formada por 15 membros, sendo cinco indicados pelo
MS, cinco pelo Conass e cinco pelo Conasems. A representação de estados e municípios é
regional, sendo um representante para cada uma das cinco regiões do País (BRASIL, 2014).
A Comissão Intergestores Bipartite (CIB) é constituída (em nível estadual)
paritariamente por representantes da Secretaria Estadual de Saúde e das Secretarias

27

Municipais de Saúde, indicados pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde (Cosems).
Incluem, obrigatoriamente, o Secretário de Saúde da capital do estado (BRASIL, 2014).
Dentro das ações desenvolvidas pelo Ministério da Saúde para a saúde dos
trabalhadores, está a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (PNSTT).
Esta política contempla todos os trabalhadores do país, dando subsídios para o
desenvolvimento de ações de promoção da saúde dos trabalhadores.
A PNSTT foi instituída pelo Ministério da Saúde com a finalidade de definir os
princípios, as diretrizes e as estratégias, a serem observados pelas três esferas de gestão do
SUS, para o desenvolvimento da atenção integral à saúde do trabalhador, com ênfase na
vigilância, visando à promoção e a proteção da saúde dos trabalhadores e a redução da
morbimortalidade decorrente dos modelos de desenvolvimento e dos processos produtivos
(BRASIL, 2012).
A PNSTT contempla todos os trabalhadores, priorizando, entretanto, pessoas e
grupos em situação de maior vulnerabilidade, como aqueles inseridos em atividades ou em
relações informais e precárias de trabalho, em atividades de maior risco para a saúde,
submetidos a formas nocivas de discriminação, ou ao trabalho infantil, na perspectiva de
superar desigualdades sociais e de saúde, e de buscar a equidade na atenção. Seus princípios
são a universalidade; integralidade; participação da comunidade, dos trabalhadores e do
controle social; descentralização; hierarquização; equidade; e precaução (BRASIL, 2012).
A PNSTT visa ampliar o entendimento de que a saúde do trabalhador deve ser
concebida como uma ação transversal, devendo a relação saúde-trabalho ser identificada em
todos os pontos e instâncias da rede de atenção, assegurando a qualidade de vida do
trabalhador usuário o SUS. Um de seus objetivos é fortalecer a VISAT e a integração com os
demais componentes da Vigilância em Saúde, o que pressupõe: produção de tecnologias de
intervenção, de avaliação e de monitoramento das ações de VISAT (BRASIL, 2012).
A mesma ainda visa promover a formação e a capacitação em saúde do trabalhador
dos profissionais de saúde do SUS, junto à Política Nacional de Educação Permanente em
Saúde, bem como estimular a parceria entre os órgãos e instituições pertinentes para formação
e capacitação da comunidade, dos trabalhadores e do controle social, em consonância com a
legislação de regência (BRASIL, 2012).
Tem como estratégias a estruturação da RENAST; articulação com as equipes dos
CERESTs; reconhecimento dos riscos à saúde dos trabalhadores, advindas das atividades
produtivas no território; notificação de agravos; incorporação de conteúdos de saúde do
trabalhador nas estratégias de capacitação e de educação permanente para as equipes da
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atenção primária em saúde; e apoio ao funcionamento das Comissões Intersetoriais de Saúde
do Trabalhador (CIST) dos Conselhos de Saúde, nas três esferas de gestão do SUS.

2.2.2 Ministério do Trabalho e Emprego

Cabe ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), entre outras ações, formular e
propor diretrizes e normas de atuação na área de segurança e saúde do trabalho; planejar,
supervisionar, orientar, coordenar e controlar as ações de inspeção do trabalho na área de
segurança e saúde. No âmbito do MTE, cabe ainda à Fundação Jorge Duprat Figueiredo de
Segurança e Medicina do Trabalho (FUNDACENTRO) a produção e difusão de
conhecimento, mediante estudos, pesquisas e atividades educativas na área de segurança e
saúde do trabalhador.
A Fundacentro dispõe de uma rede de laboratórios em segurança, higiene e saúde no
trabalho e de uma das mais completas bibliotecas especializadas, além de profissionais
formados em várias áreas, muitos deles pós-graduados no Brasil e exterior, que atuam
basicamente em três frentes: desenvolvimento de pesquisas em segurança e saúde no trabalho;
difusão de conhecimento, por meio de ações educativas como cursos, congressos, seminários,
palestras, produção de material didático e de publicações periódicas cientificas e informativas;
e prestação de serviços à comunidade e assessoria técnica a órgãos públicos, empresariais e de
trabalhadores (FUNDAÇÃO JORGE DUPRAT E FIGUEIREDO DE SEGURANÇA E
MEDICINA DO TRABALHO, 2015).
A missão da Fundacentro é a produção e difusão de conhecimentos que contribuam
para a promoção da segurança e saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras, visando ao
desenvolvimento sustentável, com crescimento econômico, equidade social e proteção do
meio ambiente (FUNDAÇÃO JORGE DUPRAT E FIGUEIREDO DE SEGURANÇA E
MEDICINA DO TRABALHO, 2015).
A Fundacentro conta ainda com o Centro Técnico Nacional (CTN) para desenvolver
seus estudos e pesquisas. Esta outra instituição, alocada na sede paulista, tem produzido
muitos avanços na área de segurança e saúde no trabalho que são incorporados à legislação
brasileira, reduzindo os índices de acidentes e de doenças ocupacionais nas mais diversas
atividades

profissionais

(FUNDAÇÃO

JORGE

DUPRAT

E

FIGUEIREDO DE

SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, 2015).
O CTN dispõe de moderna infraestrutura técnico-científica, que inclui um complexo
laboratorial e profissionais altamente especializados. São 150 técnicos e pesquisadores,
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muitos com mestrado e doutorado, que atuam nas áreas de engenharia de segurança, higiene e
saúde no trabalho (FUNDAÇÃO JORGE DUPRAT E FIGUEIREDO DE SEGURANÇA E
MEDICINA DO TRABALHO, 2015).
O CTN conta ainda com amplo acervo bibliográfico, totalmente informatizado, com
acesso aos principais bancos de dados nacionais e internacionais. A soma desses recursos
permite o processamento de análises e avaliações precisas sobre os mais diversos ambientes
de trabalho (FUNDAÇÃO JORGE DUPRAT E FIGUEIREDO DE SEGURANÇA E
MEDICINA DO TRABALHO, 2015).
Outra atividade desenvolvida no CTN, como também ocorre nas Unidades
Descentralizadas, é a difusão do conhecimento produzido pelos estudos e pesquisas da
entidade. Nos últimos quatro anos, foram realizados, em média, 40 eventos por ano, entre
congressos, seminários, palestras e workshops, com a participação de mais de seis mil
pessoas, o que confere à Fundacentro papel de importante centro de debates. Na área de
treinamento, são cerca de 90 cursos por ano, atendendo em torno de duas mil pessoas
(FUNDAÇÃO JORGE DUPRAT E FIGUEIREDO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO
TRABALHO, 2015).
A disseminação de informações e conhecimento também é feita por meio de seus
recursos gráfico-editoriais e audiovisuais, que possibilitam a produção de material técnicodidático dirigido a técnicos, trabalhadores, empregadores e demais interessados na área. São
vários títulos técnicos publicados, além da publicação da Revista Brasileira de Saúde
Ocupacional.
A Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho (SSST) é outro órgão do Ministério
do Trabalho e Emprego de âmbito nacional. Compete ao mesmo coordenar, orientar, controlar
e supervisionar as atividades relacionadas com a segurança e medicina do trabalho, inclusive
a Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho (CANPAT), o Programa de
Alimentação do Trabalhador (PAT) e ainda a fiscalização do cumprimento dos preceitos
legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho em todo o território nacional.
Compete, ainda, à SSST conhecer, em última instância, dos recursos voluntários ou
de ofício, das decisões proferidas pelos Delegados Regionais do Trabalho, em matéria de
segurança e saúde no trabalho (BRASIL, 1978).
A Delegacia Regional do Trabalho (DRT), nos limites de sua jurisdição, é o órgão
regional competente para executar as atividades relacionadas com a segurança e medicina do
trabalho, inclusive a Campanha Nacional de Prevenção dos Acidentes do Trabalho
(CANPAT), o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) e ainda a fiscalização do
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cumprimento dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho
(BRASIL, 1978).
Ainda à DRT, compete nos limites de sua jurisdição: adotar medidas necessárias à
fiel observância dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e medicina do
trabalho; impor as penalidades cabíveis por descumprimento dos preceitos legais e
regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho; embargar obra, interditar
estabelecimento, setor de serviço, canteiro de obra, frente de trabalho, locais de trabalho,
máquinas e equipamentos; notificar as empresas, estipulando prazos, para eliminação e/ou
neutralização de insalubridade; e atender requisições judiciais para realização de perícias
sobre segurança e medicina do trabalho nas localidades onde não houver médico do trabalho
ou engenheiro de segurança do trabalho (BRASIL, 1978).
Uma grande contribuição do MTE para os trabalhadores do país são as Normas
Regulamentadoras (NRs). As NRs relativas à segurança e medicina do trabalho, são de
observância obrigatória pelas empresas privadas e públicas e pelos órgãos públicos da
administração direta e indireta, bem como pelos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário,
que possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O não
cumprimento das disposições legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho
acarretará ao empregador a aplicação das penalidades previstas na legislação pertinente
(BRASIL, 1978).
As NRs tem como função regulamentar o trabalho urbano em diferentes áreas de
trabalho. Elas visam à prevenção dos acidentes para a proteção da vida e saúde dos
trabalhadores. A principal NR para o trabalho em saúde é a NR 32, que tem por finalidade
estabelecer 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, entendendo por serviço de saúde qualquer
edificação destinada à prestação da assistência à saúde da população (BRASIL, 1978).
Um grande avanço em questão de políticas para a saúde do trabalhador é a Política
Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho (PNSST). Esta política possui um caráter
integrador, à medida que tem sua gestão executiva conduzida por um comitê executivo
constituído pelos Ministérios do Trabalho e Emprego, da Saúde e da Previdência Social.
Sua gestão participativa cabe à Comissão Tripartite de Saúde e Segurança no
Trabalho (CTSST), constituída, paritariamente, por representantes do governo, trabalhadores
e empregadores, conforme ato conjunto dos Ministros de Estado do Trabalho e Emprego, da
Saúde e da Previdência Social (BRASIL, 2011).
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A CTSST foi instituída em 2008 e representa um marco na construção de uma
política para a segurança e saúde no trabalho, um direito social básico. Composta,
paritariamente, por representações de governo, trabalhadores e empregadores, vem atuando no
sentido de definir diretrizes para uma atuação coerente e sistemática do Estado na promoção
do trabalho seguro e saudável, e na prevenção dos acidentes e doenças relacionados ao
trabalho (BRASIL, 2014).
O objetivo da PNSST é a promoção da saúde e a melhoria da qualidade de vida do
trabalhador, a prevenção de acidentes e de danos à saúde advindos ou relacionados ao
trabalho ou que ocorram no curso dele, por meio da eliminação ou redução dos riscos nos
ambientes de trabalho (BRASIL, 2011).
As funções entregues a cada órgão do comitê executivo referem-se a sua
especificidade. Cabe ao Ministério do Trabalho e Emprego as atividades relacionadas com a
inspeção dos ambientes de trabalho e respectivas condições de trabalho; elaboração e
atualização das NRs; promoção de estudos da legislação trabalhista; ações voltadas para o
Programa de Alimentação do Trabalhador (BRASIL, 2011).
Por intermédio da Fundacentro, cabe ao MTE: elaborar estudos e pesquisas
pertinentes aos problemas que afetam a segurança e saúde do trabalhador; produzir análises
que visem à eliminação ou redução de riscos no trabalho, incluindo equipamentos de proteção
coletiva e individual; desenvolver e executar ações educativas sobre temas relacionados com a
melhoria das condições de trabalho; difundir informações que contribuam para a proteção e
promoção da saúde do trabalhador; dentre outros (BRASIL, 2011).
Ao Ministério da Saúde, a PNSST, incumbiu: fomentar a estruturação da atenção
integral à saúde dos trabalhadores, envolvendo a promoção de ambientes e processos de
trabalho saudáveis; o fortalecimento da vigilância de ambientes, processos e agravos
relacionados ao trabalho; a assistência integral à saúde dos trabalhadores, reabilitação física e
psicossocial; e a adequação e ampliação da capacidade institucional; dentre outros (BRASIL,
2011).
Ao Ministério da Previdência Social coube: subsidiar a formulação e a proposição de
diretrizes e normas relativas à interseção entre as ações de segurança e saúde no trabalho e as
ações de fiscalização e reconhecimento dos benefícios previdenciários decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho; dentre outros (BRASIL, 2011).
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2.2.3 Ministério da Previdência Social

Como observado, outro ministério que dispõe sobre a saúde do trabalhador no Brasil
é o Ministério da Previdência Social. É atribuição do Ministério da Previdência Social,
segundo o art. 194 da Constituição Federal de 1988, cuidar da saúde e segurança do
trabalhador por meio de planos de custeio e planos de benefícios da previdência social.
Por isso o Ministério da Previdência Social criou o Departamento de Políticas de
Saúde e Segurança Ocupacional (DPSSO), voltado especialmente para o desenvolvimento de
políticas públicas que aprimorem a segurança, saúde e qualidade de vida no trabalho. Em
decorrência dos altos índices de acidentes de trabalho indenizados pela previdência social, o
DPSSO tem criado estratégias dentro de sua área de abrangência para o controle dos mesmos
(BRASIL, 2014).
Uma estratégia da previdência social foi a criação do Fator Acidentário de Prevenção
(FAP). O FAP é uma tarifação incidida sobre a folha de salários das empresas para custear
aposentadorias especiais e benefícios decorrentes de acidentes de trabalho. O FAP varia
anualmente. É calculado sempre sobre os dois últimos anos de todo o histórico de
acidentalidade e de registros acidentários da previdência social, por empresa (BRASIL, 2015).
Pela metodologia do FAP, as empresas que registrarem maior número de acidentes
ou doenças ocupacionais, pagam mais. Por outro lado, o Fator Acidentário de Prevenção
aumenta a bonificação das empresas que registram acidentalidade menor. No caso de nenhum
evento de acidente de trabalho, a empresa paga a metade da alíquota (BRASIL, 2015).
O Ministério da Previdência Social, por meio do Departamento de Políticas de Saúde
e Segurança Ocupacional, também desenvolve políticas públicas para a promoção de um
ambiente de trabalho mais seguro para os brasileiros. Essas políticas têm como objetivo
incentivar o investimento em saúde e segurança no trabalho, prevenção de acidentes e
doenças ocupacionais (BRASIL, 2014).
Nos últimos anos, algumas das principais iniciativas foram a criação do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP), em 2002; de um novo Nexo Técnico Epidemiológico
Previdenciário (NTEP), em 2007; do Fator Acidentário de Prevenção (FAP), em 2010; e do
Plano Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho (PLANSAT), em 2012 (BRASIL, 2014).
O PLANSAT foi criado em 2012 com o objetivo de instituir ações para diminuir o
número de acidentes e mortes de funcionários em serviço e para dar assistência aos
acidentados. Uma dessas iniciativas é a proposta de estabelecimento de fundo para
reabilitação profissional (BRASIL, 2014).
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O PLANSAT foi construído a partir do diálogo e da cooperação entre órgãos
governamentais e representantes dos trabalhadores e dos empregadores. Este plano articula
ações dos mais diferentes atores sociais em busca da aplicação prática da Política Nacional de
Segurança e Saúde no Trabalho (PNSST), instituída pelo Decreto nº 7.602, de 7 de novembro
de 2011. O PLANSAT estabelece metas permanentes e também de curto e médio prazos para
fortalecerem e aplicarem de forma prática a Política Nacional de Segurança e Saúde no
Trabalho (BRASIL, 2014).
A Previdência Social também disponibiliza o Anuário Estatístico da Previdência
Social (AEPS), o documento apresenta informações sobre os registros de acidente de trabalho
ocorridos no País, no período de um ano, de acordo com diversas variáveis como a
Classificação Nacional da Atividade Econômica (CNAE- 2.0) e a Classificação Internacional
de Doenças (CID-10). Os dados também são regionalizados. O documento auxilia
pesquisadores e estudantes e é uma ferramenta importante no monitoramento da
acidentalidade no País. O último anuário disponível é o de 2013 (BRASIL, 2013).
As informações apresentadas até aqui demonstram a quantidade de órgãos,
departamentos, coordenações, dentre outros, voltadas para a resolução dos problemas de
saúde do trabalhador. Entretanto, o que se nota é a desarticulação de tais setores, e a
implementação de estratégias isoladas e pouco resolutivas. Muitos órgãos, instituídos em
nível nacional e regional, que pouco conseguem alcançar e solucionar os problemas reais
enfrentados pelos profissionais, sejam eles de qualquer seguimento.
É necessária uma reforma política na área de saúde do trabalhador visando eficácia e
eficiência de tais órgãos, que devem trabalhar de fato para obter informações confiáveis sobre
a real situação dos trabalhadores do país, para assim, tomar as decisões cabíveis no que tange
a promoção da saúde, prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, e recuperação da saúde
dos profissionais já acometidos por agravos.

2.3 ACIDENTES DE TRABALHO NO BRASIL

Durante o ano de 2013 foram registrados na Previdência Social cerca de 720 mil
acidentes do trabalho. Destes, 14.837 desenvolveram incapacidades permanentes e 2.797
foram a óbito. O setor de atividade econômica “Saúde e Serviços Sociais” foi responsável por
70.602 casos de acidentes e apresentou a segunda maior participação nos acidentes típicos
(BRASIL, 2013).
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Os acidentes de trabalho têm expressiva morbimortalidade no panorama nacional e
constituem-se um problema de saúde pública. Segundo a Lei Complementar nº 150, de junho
de 2015:

Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de
empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos
segurados, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a
morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para
o trabalho (BRASIL, 2015).

O acidente de trabalho pode causar desde um simples afastamento, perda ou redução
da capacidade para o trabalho, até mesmo a morte. As informações existentes sobre os
acidentes ocorridos em todo território nacional são pouco confiáveis, tanto em função da
amplitude de empresas contratantes e da falta de fiscalização, como também, pela conhecida
subnotificação (CHAGAS; SALIM; SERVO, 2011).
Maia et al (2015) realizaram uma pesquisa, comparando os dados publicados no
AEPS com o dados divulgados na Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), realizada pelo IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em colaboração com o Ministério de Saúde.
Para a comparação foram consideradas as diferenças entre as bases de dados, uma vez que a
do IBGE refere-se a uma declaração do trabalhador sobre um acidente ou doença que sofreu e
a do AEPS refere-se somente aos acidentes e doenças que foram reconhecidos pelo INSS em
seu caráter ocupacional e tiveram concessão de benefício acidentário.
A pesquisa apresentou como resultados que, em 2013, o AEPS apresentou um total
de 717.911 casos de acidentes de trabalho, enquanto a PNS divulgou 4.948.000, ou seja, a
PNS apontou quase sete vezes mais pessoas que referiram terem sofrido acidentes de trabalho
do que os dados sobre acidentes registrados pela Previdência, o que significa em termos
percentuais, 589% a mais de acidentes (MAIA et al, 2015).
Os dados demonstram que o conhecimento real do cenário de acidentes de trabalho
no Brasil, ainda pode estar distante. Os métodos de mensuração mostram-se frágeis e a
tomada de decisão sobre as informações encontradas pode ser falha.
No Município de Niterói, através de informações disponibilizadas por e-mail pela
Coordenação de Vigilância em Saúde de Niterói, o número total de acidentes de trabalho com
exposição a material biológico, registrados no período de 2012 a outubro de 2015, com
profissionais da categoria de enfermagem, somam-se em 276 casos (100%); dos quais 61
ocorrências (22,1%) foram com profissionais enfermeiros, 199 casos (72,1%) ocorreram com
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técnicos de enfermagem e 16 casos (5,79%) ocorreram com auxiliares de enfermagem
(NITERÓI, 2015).
Os acidentes de trabalho com exposição a material biológico, registrados na rede de
atenção básica, somaram-se em 37 casos (13,4% do total), distribuídos em 11 Unidades. Não
houve registros de acidentes de trabalho com exposição a material biológico na Policlínica
Comunitária de Jurujuba e no Programa Médico de Família de Jurujuba. A maior frequência
de notificações é da rede terciária (NITERÓI, 2015).

2.4 ATENÇÃO BÁSICA

Vários autores tratam indiscriminadamente os termos Atenção Primária à Saúde e
Atenção Básica a Saúde como sinônimos. O termo Atenção Primária à Saúde é mais utilizado
internacionalmente; portanto Atenção Básica à Saúde seria uma descrição brasileira de uma
concepção historicamente estabelecida no cenário internacional (SANTOS; MIRANDA,
2007).
A ideia de Atenção Básica à Saúde foi utilizada como forma de organização dos
sistemas de saúde pela primeira vez no chamado Relatório Dawnson em 1920. Esse
documento do governo inglês procurou, de um lado, contrapor-se ao modelo flexineriano
americano de cunho curativo, fundado no reducionismo biológico e na atenção individual e,
de outro, constituir-se em uma referência para a organização do modelo de atenção inglês, que
começava a preocupar as autoridades daquele país, devido ao elevado custo, à crescente
complexidade da atenção médica e a baixa resolutividade (MATTA; MOROSINI, 2009).
Esta estrutura tem sido apresentada como um modelo adotado por diversos países,
desde a década de 1960, para proporcionar um maior e mais efetivo acesso ao sistema de
saúde e também para tentar reverter o enfoque curativo, individual e hospitalar
tradicionalmente instituído nos sistemas de saúde nacionais, em um modelo preventivo,
coletivo, territorializado e democrático (MATTA; MOROSINI, 2009).
Os princípios da atenção básica também mergulharam no conceito de promoção da
saúde, um dos eixos do trabalho. A primeira conferência internacional sobre promoção da
saúde em Ottawa, realizada em 1986, determinou este conceito como:

Processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria de sua
qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle
deste processo. Para atingir um estado de completo bem-estar físico, mental
e social os indivíduos e grupos devem saber identificar aspirações, satisfazer
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necessidades e modificar favoravelmente o meio ambiente. A saúde deve
ser vista como um recurso para a vida, e não como objetivo de viver. Nesse
sentido, a saúde é um conceito positivo, que enfatiza os recursos sociais e
pessoais, bem como as capacidades físicas. Assim, a promoção da saúde não
é responsabilidade exclusiva do setor saúde, e vai para além de um estilo de
vida saudável, na direção de um bem-estar global (CARTA DE OTTAWA,
1986, p. 1).

No Brasil temos a, recentemente atualizada, Política Nacional da Atenção Básica que
define a Atenção Básica à Saúde como:

Um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que
abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o
diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção
da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na
situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e
condicionantes de saúde das coletividades. É desenvolvida por meio do
exercício de práticas de cuidado e gestão, democráticas e participativas, sob
forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios definidos,
pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a
dinamicidade existente no território em que vivem essas populações. Utiliza
tecnologias de cuidado complexas e variadas que devem auxiliar no manejo
das demandas e necessidades de saúde de maior frequência e relevância em
seu território, observando critérios de risco, vulnerabilidade, resiliência e o
imperativo ético de que toda demanda, necessidade de saúde ou sofrimento
devem ser acolhidos (BRASIL, 2012, p. 19).

A ABS é caracterizada como porta de entrada do SUS, e deve ser o contato
preferencial do cliente com a rede de atenção. A Atenção Básica considera o sujeito em sua
singularidade, e desenvolve o cuidado do sujeito considerando sua inserção sociocultural.
Desenvolve ações de promoção à saúde e prevenção de doenças, e também ações e tratamento
e redução dos danos e do sofrimento, que possam comprometer a qualidade de vida de seus
usuários (BRASIL, 2012).
A ABS estabelece como diretrizes o estabelecimento de vínculos com os usuários, e
responsabilização das equipes para com a comunidade. O vínculo caracteriza-se como relação
de afetividade e confiabilidade. Desta forma, o profissional relaciona-se com maior
proximidade do usuário, acompanhando os resultados das terapêuticas realizadas.
O Brasil é o único país com mais de 100 milhões de habitantes com um sistema de
saúde pública, universal, integral e gratuita; dotar estas unidades básicas da infraestrutura
necessária a este atendimento é um desafio para o país. E a Política Nacional da Atenção
Básica (BRASIL, 2014) apresenta muitos investimentos que foram feitos na Atenção Básica
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do país, e também o incremento de projetos que atuam em parceria com as unidades básicas
na perspectiva de melhorar o atendimento prestado a população (BRASIL, 2012).

2.4.1 Atenção básica no município de Niterói

No município de Niterói funciona o Programa Médico de Família de Niterói, que é
um programa estruturado a partir dos princípios da medicina de família, nos moldes do
modelo cubano. No sistema cubano, o médico de família constitui a porta de entrada para a
rede de serviços de saúde e este profissional é capaz de solucionar cerca de 95% dos
problemas de saúde apresentados pela população. O Programa Médico de Família de Niterói
adotou o modelo cubano, mas com as devidas adaptações para a realidade brasileira, tal como
a não exigência de residência do médico na comunidade em que trabalha, entre outras (SÁ,
2003).
No início da década de 80, baseada em alguns dos princípios da reforma sanitária,
tais como regionalização, integração da rede de serviços e participação da sociedade nas
políticas e organizações de saúde, foi desenvolvida uma proposta de reorganização do sistema
de saúde local intitulada Projeto Niterói (SÁ, 2003).
Entre 1989 e 1991 ocorreram alguns eventos epidemiológicos importantes em
Niterói: duas epidemias de dengue e uma de meningite, promovendo uma aproximação entre
a Prefeitura Municipal de Niterói e o Ministério da Saúde de Cuba, que detinha alta
tecnologia no desenvolvimento de vacinas, especialmente contra meningite, e havia
conseguido controlar a dengue por meio da organização do seu sistema de saúde. Em
decorrência desta aproximação, o então Prefeito de Niterói e o seu Secretário Municipal de
Saúde, conheceram o Sistema Nacional de Saúde de Cuba (SÁ, 2003).
Sousa (2015) escreve que na época do Projeto Niterói parecia haver uma confluência
de fatores para a implantação do PMF em Niterói, como:

O aproveitamento dos atores políticos do movimento sanitário de Niterói,
que vieram compor posteriormente a secretaria municipal de saúde quando
Jorge Roberto assumiu a prefeitura; a recém-publicação da Constituição
Federal com um capítulo dedicado à saúde; a rede básica do município que
já era relativamente extensa e possuía certa capilaridade; e o interesse do
prefeito na época pela condução das políticas em Cuba. Isso favorecia o
alinhamento de situações oportunas para a discussão da implantação do
Médico de Família (SOUZA, 2015, p. 89).
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Influenciados pela eficiência do modelo cubano de atenção à saúde, o Prefeito e o
Secretário de Saúde estabeleceram, em 1991, uma comissão técnica coordenada pela
Superintendente de Ações Integradas de Saúde da Fundação Municipal de Saúde de Niterói e
com assessoria técnica do diretor do Policlínico de Lawton de Havana/Cuba, através de
convênio internacional de cooperação técnica, a fim de estudarem uma proposta de adaptação
do modelo cubano à realidade brasileira (SÁ, 2003).
Em 1992, é implantado em Niterói o Programa Médico de Família (PMFN), de
âmbito municipal, que tem por objetivo modificar o perfil de morbimortalidade do município,
suplementando a rede municipal de assistência à saúde e com ênfase na atenção primária, em
cogestão com associações de moradores das comunidades cobertas pelo programa (SÁ, 2003).
Assim, a proposta do Programa Médico de Família foi uma adaptação viável do
modelo cubano à realidade do município de Niterói, não se tratando de mera transposição do
modelo de Cuba. Os elementos-chave para esse modelo de atenção eram a adstrição de
clientela, a definição de território, a participação popular, a integralidade da atenção em saúde
e o vínculo entre usuários e serviços de saúde. Tal modelo incorporou muitas das práticas que
já eram realizadas no município, no Projeto Niterói (HÜBNER; FRANCO, 2007).
A cooperação entre Cuba e Niterói permitiu que algumas características do modelo
de atenção fossem preservadas, mas também possibilitou adaptações necessárias. Não era uma
parceria que engessava os gestores da cidade, limitando a sua capacidade de adequação à
realidade brasileira (SOUSA, 2015).
Em 1994, o Ministério da Saúde lançou o Programa Saúde da Família (PSF),
inspirado no desenvolvimento de algumas experiências em saúde comunitária e familiar em
curso no país, tais como: Murialdo/Porto Alegre/RS, Curitiba/PR entre outros; como também,
no Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), cujo impacto nos indicadores de
saúde de algumas regiões, especialmente no Nordeste, foi significativo; e no PMFN. Alguns
organizadores da implantação do PMFN atuaram na capacitação dos profissionais que
atuariam no PSF criado no Brasil (SÁ, 2003).
Em 2006, o Ministério da Saúde publicou a Política Nacional de Atenção Básica, que
buscava revitalizar a atenção primária do país, apontando para a redefinição dos princípios
gerais, responsabilidades de cada esfera de governo, infraestrutura e recursos necessários,
características do processo de trabalho, atribuições dos profissionais, e as regras de
financiamento, além de consolidar e qualificar a Estratégia Saúde da Família (ESF) como
modelo de atenção primária e centro ordenador das redes de atenção à saúde no SUS
(BRASIL, 2006).
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O PMF já vinha num processo de expansão de seu modelo, inaugurando novas
unidades com novas equipes. Porém essa mudança foi mais facilmente percebida na última
gestão (2009-2012) do prefeito Jorge Roberto Silveira, como sugere depoimento de um
supervisor entrevistado (SOUSA, 2015).
Foi nesse governo que o agente comunitário de saúde e o enfermeiro foram inseridos
na equipe do PMF. Cada equipe passou a contar com dois Agentes Comunitários de Saúde
(ACS) e um enfermeiro foi contratado para trabalhar em duas equipes. Com esses novos
profissionais, a equipe aumentou sua área de abrangência, podendo cadastrar mais famílias,
contribuindo para o aumento da cobertura da população (SOUSA, 2015).
Essa mudança na conformação da equipe pode ser explicada pelo interesse em se
adaptar ao modelo preconizado pelo Ministério da Saúde, e assim, aumentar o número de
famílias cobertas pelo programa, ou ainda pela dificuldade em fixar o profissional médico no
PMF, por não haver candidatos interessados para as vagas disponíveis (SOUSA, 2015).
Ao assumir o Mistério da Saúde em 2011, Alexandre Padilha admitiu como uma de
suas prioridades a garantia ao acesso, e gerou polêmica ao afirmar que “não existe modelo
único de atenção primária à saúde num Brasil que é tão diverso como o nosso”. Assim, lançou
uma Política Nacional de Atenção Básica mais flexível e considerando as diferentes
realidades presentes no país (SOUSA, 2015).
A Rede de Atenção Básica do município de Niterói, atualmente, é composta por 6
Policlínicas Regionais; 5 Policlínicas Comunitárias; 8 Unidades Básicas de Saúde; e 31
Módulos do Programa Médico de família. As Policlínicas estão distribuídas por regiões: a
Policlínica da Engenhoca, no Norte; a Policlínica Carlos Antônio da Silva, no Centro; a
Policlínica Santa Rosa e a Policlínica de Jurujuba, no Centro-Sul; a Policlínica do Largo da
Batalha e a Policlínica de Itaipu, na Região Leste ou Oceânica.
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Figura 3 - Rede Municipal de Assistência à Saúde

Fonte: NITERÓI. Fundação Municipal de Saúde de Niterói. Estrutura Organizacional. Niterói, 2013.

2.5 RISCOS OCUPACIONAIS DA ENFERMAGEM NA ATENÇÃO BÁSICA DE
JURUJUBA

O termo risco é empregado em diversas áreas do conhecimento, com conceitos e
aplicabilidades diferentes. Suas formas de mensuração também variam de acordo com a
disciplina em questão. A origem da palavra risco também não é conhecida.

Dias

et

al

(BRASIL, 2001) afirma que o termo risco deriva da palavra inglesa hazard, que vem sendo
traduzida para o português como perigo, fator de risco ou situação de risco.
Risco, segundo Guilam e Castiel (2006), é uma palavra oriunda do espanhol risco,
com significado de grande penhasco. Os autores afirmam que, possivelmente, se relacionava
aos perigos ligados às grandes navegações, indicando tanto a ideia de perigo como a de
possibilidade de ocorrência de algum evento.
Navarro (2009) apresenta duas possíveis origens. A primeira oriunda da palavra
italiana riscare, e a segunda advinda da palavra grega rhiza. Assim, como o conceito
apresentado por Guilam e Castiel (2006), os termos teriam sido introduzidos com o objetivo
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de avaliar as possibilidades de perdas dos navios nas viagens marítimas, porém, com a
diferença de terem o significado original de navegar entre rochedos.
Independente da língua originária do termo risco, seu significado sempre esteve
associado à possibilidade de ocorrência de algum evento indesejado. E é aplicável a diversas
áreas do conhecimento. De acordo com Guilam e Castiel o conceito de risco encontra
aplicação:

Na epidemiologia, com a determinação dos fatores e situações de risco à
saúde, sendo de especial importância na prática da vigilância epidemiológica
e na epidemiologia clínica. São típicos indicadores de risco utilizados no
campo da saúde pública: incidência ou risco absoluto; risco relativo e risco
atribuível. Nas engenharias, a análise de risco auxilia na tomada de decisão
especialmente sobre as tecnologias, sendo importante nas vigilâncias
ambiental e sanitária e na vigilância da saúde do trabalhador. Seu campo de
prática, nesta área do conhecimento, está diretamente ligado à avaliação de
risco ambiental, ocupacional e à avaliação de tecnologias em saúde. Nas
ciências econômicas, a abordagem quantitativa do risco objetiva definir
custos e possíveis perdas, tendo em vista a probabilidade de ocorrência do
agravo/dano, especialmente utilizado nas seguradoras para o cálculo dos
valores de seguros de veículos, de vida, de planos de saúde etc. Nas ciências
sociais, numa abordagem qualitativa, esse conceito busca, mediante análise
das representações sociais e da percepção de risco, estabelecer as influências
culturais ligadas ao risco (GUILAM; CASTIEL, 2006, p. 26).

O conceito de risco alcança, praticamente, todas as dimensões da vida e passa a ter
uma conotação moral como a opção entre uma forma de vida e outra. Incluindo condutas
pessoais como estilo de vida (maneiras de comer, beber, fumar e não exercitar-se), dimensões
interpessoais (forma inadequada de manter relações sexuais), e também aquelas relacionadas
à violência urbana (SILVA et al, 2010).
Na saúde, o termo risco foi utilizado, inicialmente pela vigilância epidemiológica,
com a possibilidade de estudar os fatores que condicionam a ocorrência e a evolução de
doenças crônicas. Atualmente, de forma mais ampla, relacionado a todo o tipo de problema,
agudo ou crônico, no estudo dos chamados fatores de risco (DE SETA; REIS, 2009).
Para fins desta pesquisa utilizaremos o “risco ocupacional” com significado de
possibilidade de acidente, doenças ou agravos à saúde advindas da exposição a atividades
insalubres e perigosas, aquelas cuja natureza, condições ou métodos de trabalho, podem
provocar efeitos adversos à saúde dos profissionais (CASTRO; FARIAS, 2008).
Os trabalhadores de enfermagem, durante a execução de suas atividades, estão
expostos a inúmeros riscos ocupacionais, nos mais variados cenários de atuação destes
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profissionais. O objeto de trabalho da equipe de enfermagem é o cuidado ao ser humano. E o
mesmo pode ser dispensado através de diferentes estratégias, que são adequadas às
características específicas do público alvo.
A Organização Pan-Americana da Saúde no Brasil (2001) estabelece cinco
categorias de riscos ocupacionais: os riscos físicos; riscos químicos; riscos biológicos; riscos
mecânicos e de acidentes; e riscos ergonômicos e psicossociais. Estes riscos podem afetar a
segurança, a saúde humana, a integridade profissional e a imagem institucional.
Na Atenção Básica à Saúde, os riscos ocupacionais a que estão expostos os
profissionais de enfermagem caracterizam-se de acordo com as atividades realizadas nestes
cenários. Algumas unidades desenvolvem maior número de procedimentos, e podem atender
uma região adstrita maior. As peculiaridades de cada unidade de atenção básica determinarão
os fatores de riscos presentes.
Os riscos físicos referem-se à temperatura ambiental inadequada, como nas áreas de
esterilização, ruídos e iluminação em níveis inadequados e exposição do trabalhador a
incêndios e choques elétricos (MARZIALE; RODRIGUES, 2002).
O desconhecimento quanto à natureza dos riscos físicos gera associações errôneas
com outros tipos de riscos, como apresentado na pesquisa de Sulzbacher e Fontana (2013).
Nesta pesquisa, com respostas de 33 enfermeiros, mais de um terço dos sujeitos (33%)
atribuiu o risco físico ao risco biológico, associando-o aos materiais perfurocortantes, a
exposição a material biológico, como sangue, fluídos e secreções; 27% associaram-no ao
risco ergonômico, como ‘erguer’ peso, empurrar macas e cadeiras de roda; e, 21% atribuíramno ao risco psicossocial, como o risco de agressão por parte de pacientes e acompanhantes. Os
sujeitos que não responderam corresponderam a 7%. Apenas 3% classificaram
adequadamente

a

resposta

ao

risco

físico,

conforme

sua

concepção

científica

(SULZBACHER; FONTANA, 2013).
Os riscos químicos referem-se ao manuseio de substâncias químicas que podem ser
tóxicas para os profissionais. A exposição aos riscos químicos está relacionada com a área de
atuação do trabalhador, com o tipo de produto químico e tempo de contato, além da
concentração do produto, que pode ocasionar desde sensibilização alérgica, até problemas
mais graves (MARZIALE; RODRIGUES, 2002).
Agentes químicos estão presentes no trabalho da enfermagem e são manuseados
cotidianamente durante a assistência ao paciente, na organização da área de trabalho ou na
desinfecção e esterilização de materiais. Isto posto, é preciso atenção à periculosidade que
representa ao sujeito que o manuseia.
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Quanto aos riscos biológicos, eles se referem ao contato do trabalhador com
microrganismos, como vírus, bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários ou materiais
infectocontagiantes, os quais podem causar doenças como: tuberculose, hepatite, rubéola,
herpes, escabiose, AIDS, dentre outras. A exposição dos trabalhadores de enfermagem aos
riscos biológicos se dá através da possibilidade de contato com sangue e fluidos orgânicos no
ambiente de trabalho, e as formas de exposição incluem inoculação percutânea, por
intermédio de agulhas ou objetos cortantes, transmissão por vias aéreas e o contato direto com
pele e/ou mucosas (MARZIALE; RODRIGUES, 2002).
As áreas estratégicas de atuação da Atenção Básica à Saúde incluem atividades que
oferecem grandes riscos à saúde dos profissionais de enfermagem, como a eliminação da
hanseníase, o controle da tuberculose. Patologias que têm como forma de transmissão o trato
respiratório.
Os riscos mecânicos, também chamados de risco de acidentes, compreendem os
arranjos físicos mal planejados, máquinas e mobílias sem proteção, ferramentas inadequadas
ou defeituosas, iluminação inadequada, eletricidade, probabilidade de incêndio ou explosão,
armazenamento inadequado, animais peçonhentos ou outras situações de riscos de acidentes
(BRASIL, 1978).
São considerados riscos ergonômicos: esforço físico, levantamento de peso, postura
inadequada, controle rígido de produtividade, situação de estresse, trabalhos em período
noturno, jornada de trabalho prolongada, monotonia, repetitividade e imposição de rotina
intensa. E os psicossociais são os fatores que podem afetar a integridade física ou mental do
trabalhador, proporcionando-lhe desconforto ou doença (MARZIALE; RODRIGUES, 2002).
As condições de trabalho incluem aspectos relacionados ao levantamento, transporte
e descarga de materiais; ao mobiliário; aos equipamentos; às condições ambientais do posto
de trabalho; e à própria organização do trabalho. A postura inadequada e flexões de coluna
vertebral em atividades de organização e assistência podem causar problemas à saúde do
trabalhador, tais como fraturas, lombalgias e varizes. Tais fatores causais estão relacionados a
agentes ergonômicos (MARZIALE; RODRIGUES, 2002).
De acordo com Camelo e Angerami (2008), os fatores psicossociais no trabalho
representam o conjunto de percepções e experiências do trabalhador, alguns de caráter
individual, outros referentes às expectativas econômicas ou de desenvolvimento pessoal e
outros, ainda, às relações humanas e seus aspectos emocionais.
Outro problema inserido nos riscos psicossociais, e muito presente no trabalho da
equipe de enfermagem, é a violência no local de trabalho. Estudos realizados com enfermeiros
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de unidades de atenção básica de saúde, localizadas nas periferias de grandes cidades
brasileiras, mostraram que, no seu cotidiano, enfrentam várias modalidades de violência,
desde agressão verbal até ameaça de morte. Essa violência se deve, principalmente, ao
consumo de drogas ilícitas na comunidade e da deficiência de infraestrutura das unidades,
impondo aos enfermeiros desgaste físico e mental e interferindo no seu cotidiano do trabalho
(POLARO; GONÇALVES; ALVAREZ, 2013).
Os riscos ocupacionais, no ambiente de trabalho, podem estar ocultos por falta de
conhecimento ou de informação, situação em que o profissional trabalhador sequer suspeita
da sua existência. Pode estar latente, o qual só se manifesta e causa danos em situações de
emergência ou condições de estresse. E o risco pode ainda ser real, conhecido de todos,
porém, sem possibilidade de controle, dado aos custos que representa para a instituição ou por
falta de vontade política (SANTOS et al., 2012).
Observam-se, em muitos cenários, deficientes medidas de identificação e controle de
riscos ocupacionais e, diante da amplitude das ocorrências de acidentes de trabalho faz-se
necessária a realização de estudos sobre riscos ocupacionais que ofereçam evidências
confiáveis para a implementação de medidas que visem uma assistência segura.
Todos esses riscos permeiam as atividades desenvolvidas pela equipe de
enfermagem. E a execução de cada componente do processo de trabalho expõe a equipe a
riscos. O processo de trabalho compreende a transformação de um objeto determinado em um
produto determinado, por meio da intervenção do ser humano. Este produto não é
necessariamente material, ele pode ser um serviço que tenha valor para o ser humano
(SANNA, 2007).
Segundo Christovam (2009), o conceito de gerência do cuidado de enfermagem é
formado em sua essência por dois processos que formam o processo de trabalho do
enfermeiro: o processo de cuidar e o processo de administrar. Esses dois processos, segundo a
autora, apesar de ainda no século XXI serem vistos de forma dicotômica por muitos
enfermeiros, são dialéticos, pois eles possuem objetos que se complementam na práxis do
enfermeiro nos serviços de saúde.
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A gerência do cuidado de enfermagem é um processo, que envolve um
conjunto de ações que caracterizam os processos de cuidar (cuidado direto) e
de administrar (cuidado indireto) que formam o processo de trabalho da
enfermeira. Esses processos se entrelaçam e se complementam formando
uma relação dialética e não dicotômica, à medida que um deles não acontece
se o outro não acontecer também. Na prática, a articulação desses dois
processos resulta em uma integralidade das ações da enfermeira,
constituindo assim, o processo de gerência do cuidado de enfermagem
(CHRISTOVAM, 2009, p. 189).

Assim, quando o enfermeiro utiliza-se de instrumentos da administração como, por
exemplo, o planejamento e a comunicação para coordenar as ações de cuidado realizadas pela
equipe de enfermagem, também a organização de ambientes e dos recursos necessários à
prestação do cuidado de enfermagem; ele está utilizando ações de gerência do cuidado
(CHRISTOVAM, 2009).
O processo de trabalho assistir ou cuidar refere-se ao conhecimento científico, e a
uma competência técnica através de habilidades e atitudes necessárias ao enfermeiro para ele
prestar o cuidado de enfermagem. Na prática, o processo de cuidar do enfermeiro envolve a
aplicação de métodos científicos e a utilização de instrumentos do processo administrativo,
tais como a coleta de dados, o planejamento e a avaliação para sistematizar o cuidado de
enfermagem (CHRISTOVAM, 2009).
Os processos assistir e administrar não andam dissociados, eles são integrados com a
finalidade de oferecer uma cuidado de qualidade com potencial resolutivo para as demandas
apresentadas pelos clientes, usuários e pela sociedade em geral, dependendo do público alvo
do cuidado dispensado pelo enfermeiro. Além dos componentes do processo de trabalho
assistir e administrar, ainda existem outros três componentes do processo de trabalho.
O processo de trabalho pesquisar também é privativo do profissional enfermeiro.
Visto que este profissional possui formação em metodologia da pesquisa. Neste o enfermeiro
se incumbe de uma atualização, para sempre dispor de informações atuais e significativas para
a população com qual trabalha. Ele também é responsável pelo conteúdo dos trabalhos de
educação em saúde desenvolvidos na Unidade, e produz materiais educativos para a
população, além de capacitar a equipe para a realização de intervenções.

Seu objeto é o saber já disponível em Enfermagem e as lacunas existentes
nesse saber, sobre o qual ele atua com a finalidade de descobrir novas e
melhores formas de assistir, administrar, ensinar e pesquisar em
enfermagem. Os produtos desse processo são novos conhecimentos, que
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podem ser empregados para compreender e modificar o trabalho dos
profissionais de enfermagem, e também novas dúvidas, que mantêm sempre
em funcionamento o processo de trabalho pesquisar em enfermagem
(SANNA, 2007, p. 223).

O processo de trabalho ensinar é desempenhado pelo enfermeiro. Na ABS muitas
atividades educativas são elaboradas e realizadas pelo enfermeiro com a comunidade,
indivíduos e famílias. As estratégias de ensino aprendizagem são adquiridas através de
pesquisa.
Para efetivar o processo de trabalho ensinar, os enfermeiros aplicam teorias, métodos
e recursos de ensino-aprendizagem, empregados como instrumentos para atender à finalidade
de formar, treinar e aperfeiçoar recursos humanos de enfermagem. (SANNA, 2007).
O processo de trabalho participar politicamente não significa, necessariamente, filiarse a um partido ou órgão de classe. Todo julgamento moral e atitude que lhe corresponda é
uma forma de participação política.
Até mesmo aceitando condições de trabalho desfavoráveis, como dupla ou tripla
jornada, por exemplo, o profissional de enfermagem pactua com a ideologia de que os
interesses do capital estão acima dos interesses da saúde dos indivíduos, famílias, grupos
sociais, comunidades e coletividades a serem cuidados, inclusive dele próprio e assim
participa politicamente (SANNA, 2007).
Dentre os componentes do processo de trabalho, exercidos pela equipe de
enfermagem, estão cuidar e participar politicamente. Os demais são privativos do profissional
enfermeiro. A equipe de enfermagem, através dos recursos disponíveis, realiza o cuidado
direto, assistindo ao paciente em suas necessidades. A assistência prestada pela equipe é
indispensável ao trabalho em saúde. Os profissionais técnicos de enfermagem e os auxiliares
de enfermagem dispensam cuidados essencial, independente do campo de atuação.
A participação política desses profissionais também integra uma rede de ações em
prol de melhores condições de trabalho para a enfermagem. Afinal, estes profissionais estão
na linha de frente do trabalho em saúde, e a extensão do cuidado prestado pelos mesmos, não
pode ser equiparado ao cuidado dispensado por nenhuma outra categoria profissional, pelo
fato da categoria ser a segunda maior do país. Sem a equipe de enfermagem não há saúde.
É importante compreender que os componentes do processo de trabalho estão
interligados, e indispensáveis à realização das atividades de enfermagem. A partir do
desenvolvimento das competências necessárias, e a utilização eficaz dos componentes do
processo de trabalho consolidar-se-á uma profissão que atua através de evidências. Baseando
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as ações em conhecimentos científicos e não em formas empíricas de atuar em enfermagem,
que são baseadas em achismos ou conhecimentos populares. O sinergismo da utilização dos
componentes do processo de trabalho torna as ações mais úteis à sociedade.

2.6 PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO PERMANENTE

A educação permanente em saúde foi transformada em política pública para alcançar
o desenvolvimento dos sistemas de saúde, através da aprendizagem de novos conhecimentos
por parte dos profissionais. Estes conhecimentos devem considerar as constantes mudanças do
complexo sistema de saúde brasileiro, e se desenvolver no trabalho, através de uma
aprendizagem significativa (BRASIL, 2009).
A educação permanente visa também oferecer subsídios para que as equipes de saúde
consigam resolver seus problemas e estabeleçam estratégias que amenizem as necessidades de
sua comunidade. Ela visa aprimorar o método educacional em saúde, tendo o processo de
trabalho como seu objeto de transformação, com o intuito de melhorar a qualidade dos
serviços, visando alcançar equidade no cuidado, tornando-os mais qualificados para o
atendimento das necessidades da população (BRASIL, 2009).
A política de educação permanente em saúde estabelece que a educação permanente
é aprendizagem no trabalho, onde o aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano das
organizações e ao trabalho. A educação permanente se baseia na aprendizagem significativa
que busca incorporar ao trabalho aprendizados que sejam úteis ao trabalhador para a execução
de suas funções de maneira mais qualificada (BRASIL, 2009).
A possibilidade de transformar as práticas profissionais existe, porque perguntas e
respostas são construídas a partir da reflexão de trabalhadores e estudantes sobre o trabalho
que realizam ou para o qual se preparam. Aprendizagem significativa acontece quando
aprender uma novidade faz sentido. Geralmente, isso ocorre quando a novidade responde a
uma pergunta, e o conhecimento novo é construído a partir de um diálogo com o que se
conhecia antes (BRASIL, 2014).
O Ministério da Saúde estabelece que:

A educação permanente possibilita, ao mesmo tempo, o desenvolvimento
pessoal daqueles que trabalham na Saúde e o desenvolvimento das
instituições. Além disso, ela reforça a relação das ações de formação com a
gestão do sistema e dos serviços, com o trabalho da atenção à saúde e com o
controle social. O primeiro passo para provocar mudanças nos processos de
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formação é entender que as propostas não podem mais ser construídas
isoladamente e nem de cima para baixo, ou seja, serem decididas pelos
níveis centrais, sem levar em conta as realidades locais. Eles devem fazer
parte de uma grande estratégia, estar articulados entre si e ser criados a partir
da problematização das realidades locais, envolvendo os diversos segmentos
(BRASIL, 2005, p. 8).

Problematizar significa refletir sobre determinadas situações, questionando fatos,
fenômenos e ideias, compreendendo os processos e propondo soluções. Esta característica da
educação permanente é importante, pois, no campo da Educação na Saúde, a grande maioria
dos cursos técnicos, universitários, de pós-graduação e as residências, formam profissionais
distantes das necessidades de saúde da população e de organização do sistema. Além disso,
enquanto em algumas regiões do país há uma grande oferta de cursos de formação na área da
Saúde, em outras eles quase não existem. Para completar, há muitos educadores e
orientadores de serviços que estão desatualizados e precisam aprender novos modos de
ensinar (BRASIL, 2005).
O que deve orientar o processo de qualificação dos trabalhadores são as necessidades
de saúde da população, do próprio setor da saúde e do controle social. Na proposta da
educação permanente, a capacitação da equipe, os conteúdos dos cursos e as tecnologias a
serem utilizadas devem ser determinados a partir da observação dos problemas que ocorrem
no dia-a-dia do trabalho e que precisam ser solucionados para que os serviços prestados
ganhem qualidade, e os usuários fiquem satisfeitos com a atenção prestada.
As diretrizes para a educação permanente incluem a valorização do trabalhador;
fomento de práticas educacionais em espaços coletivos de trabalho, fortalecendo o trabalho
em equipes multiprofissionais; fortalecimento da autonomia dos sujeitos; mudança cultural e
institucional direcionada à gestão compartilhada e ao aprimoramento do SUS; estratégias para
o enfrentamento da fragmentação dos serviços e das ações de saúde; e a valorização das
múltiplas dimensões humanas nos processos de ensino-aprendizagem (BRASIL, 2014).

2.7 TECNOLOGIA EDUCACIONAL

Um dos aspectos que tem merecido destaque no campo da saúde diz respeito às
práticas educativas desenvolvidas por profissionais da área de saúde. A prática pedagógica é
entendida como um instrumento de equalização social, através da qual os sujeitos edificam e
constroem sua autonomia.
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A definição do conceito de Tecnologia Educacional (TE) pela Associations for
Educational Communications and Technology (AECT) é: “O estudo e prática ética da
facilitação do aprendizado e a melhoria da performance através da criação, uso e organização
de processos e recursos tecnológicos” (JANUSZEWSKI; MOLENDA, 2008, p. 56).
A fim de facilitar o aprendizado muitos recursos tecnológicos são utilizados na
educação e enriquecem o processo de ensino-aprendizagem através de novas fontes de
informação e tecnologias. Mas, deve-se notar que a tecnologia educacional não se restringe
ao uso de equipamentos. Ela é um instrumento facilitador que pode usar uma ampla variedade
de recursos, e não somente as tecnologias digitais.
Ocorre comumente uma generalização da concepção de tecnologia ao resumirem-na
aos procedimentos técnicos de operação e seu produto, admitindo qualquer artefato, ou seja,
qualquer objeto que faça a mediação entre o pensamento das pessoas e a realização da ação
propriamente dita (NIETSCHE et al., 2005).
O conceito de TE elaborado por Nietsche e colaboradores é:

Um corpo de conhecimentos enriquecidos pela ação do homem e não se trata
apenas da construção e do uso de artefatos ou equipamentos. No processo
tecnológico, revela-se o saber fazer e o saber usar o conhecimento e
equipamentos em todas as situações do cotidiano, sejam críticas, rotineiras
ou não. A TE consiste num conjunto sistemático de conhecimentos
científicos que tornem possível o planejamento, a execução, o controle e o
acompanhamento envolvendo todo o processo educacional formal e
informal. Para aplicar uma TE de processo ou de produto, é necessário que o
educador (profissional da saúde) seja um facilitador do processo ensinoaprendizagem, e o educando (clientela) um sujeito participante desse
processo e que ambos utilizem a consciência criadora, da sensibilidade e da
criatividade na busca do crescimento pessoal e profissional (NIETSCHE et
al., 2005, p. 345).

O educador deve utilizar-se desta tecnologia considerando a realidade do educando,
suas potencialidades, e os recursos disponíveis para aplicação desta. Cabe ressaltar que o
perfil criativo do educador é imprescindível para que a tecnologia educacional seja bem
sucedida quando implementada. A tecnologia educacional se insere na dinâmica da
transformação social num esforço permanente de renovação da educação.
Um destaque da tecnologia educacional é a necessidade de ser construída para
disponibilizar informações que sejam de fato interessantes para a população alvo. Os sujeitos
conhecem suas necessidades e as práticas educativas devem atender essas demandas. É ideal
elaborar e implementar estratégias educativas oriundas dos interesses desses sujeitos.
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As tecnologias educacionais podem apresentar-se em modalidades, elas podem ser
TE táteis e auditivas, TE expositivas e dialogais, TE impressas e TE audiovisuais
(TEIXEIRA; MOTA, 2011).
Algumas estratégias podem ser associadas ao uso das tecnologias educacionais
visando melhor assimilação dos conteúdos trabalhados. O uso de imagens aliadas a TE podem
fixar melhor informações do que apenas a leitura de algum texto em papel.
Imagens são importantes recursos para a comunicação de ideias científicas. Além da
indiscutível importância como recursos para a visualização, as imagens também
desempenham um papel fundamental na constituição das ideias científicas e conceitos. As
imagens são mais facilmente lembradas do que suas correspondentes representações verbais, e
geram efeito positivo na aprendizagem (MARTINS; GOUVÊA; PICCININI, 2005).
A teoria do aprendizado multimídia, criada pelo professor da Universidade de Santa
Bárbara (EUA), Richard Mayer, em 2003, apresenta formas de utilizar vídeos, texto, imagens
e gráficos, combinando-os entre si, de forma que o aprendizado não seja prejudicado pelo
excesso de informações (MAYER, 2003).
Através de seus estudos, Mayer identificou que a informação processa-se através de
dois canais, o verbal e o visual. Se num processo de aprendizagem o professor conduzir a sua
explicação através de palavras e imagens, os alunos poderão aprender com maior êxito. Se
focar no sistema de verbalização, utilizando apenas palavras, os alunos terão maior
dificuldade em recordar o que foi dito pelo professor pouco tempo após a informação ter sido
transmitida (MAYER, 2003).
O pesquisador apresenta vários princípios e estratégias para facilitação do
aprendizado. Por exemplo, em uma aula comum, o professor tem a opção de passar o
conteúdo com texto, imagens e palavras (discurso). Para evitar a sobrecarga da memória de
trabalho, jamais se deve utilizar os três recursos ao mesmo tempo. Richard Meyer assegura
ainda, que o aprendizado será mais efetivo no caso de serem utilizadas imagens, quando elas
estão associadas à voz do professor ou tutor, em comparação à associação dessas imagens
com um texto complementar escrito (MAYER, 2003).
Alguns princípios de Mayer afirmam que: alunos aprendem melhor quando se
combinam palavras e imagens do que só palavras; palavras e imagens correspondentes devem
estar próximas em vez de distanciadas; palavras e imagens devem ser apresentadas
simultaneamente em vez de sucessivamente; palavras, imagens ou sons não relevantes para o
assunto devem ser excluídos; dentre outros (MAYER, 2003).
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Evidentemente que adicionar imagens ao conteúdo não garante a aprendizagem e o
sucesso no aprendizado. É essencial que a apresentação multimídia seja apropriada e pensada
ao público a que se dirige, para que o método não protagonize a intervenção educativa, mas
que os o aprendizado no trabalho e a troca de experiências sejam priorizadas.
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3 MÉTODOS E TÉCNICAS

3.1 TIPO DE ESTUDO

O estudo teve abordagem quantitativa, quase experimental com desenho préteste/pós-teste com grupo controle não equivalente. Neste modelo, os sujeitos não são
designados aleatoriamente (NR) aos grupos. Ambos os grupos são pré-testados (O) e póstestados (O). Entretanto, somente o grupo experimental é exposto ao tratamento (X) (SOUSA;
DRIESSNACK; MENDES, 2007).

Figura 4 - Desenho de Pesquisa do presente estudo
Grupo Intervenção:

NR

O

Grupo Controle:

NR

O

X

O
O

Fonte: Sousa; Driessnack; Mendes, 2007.

Neste modelo são realizadas duas medições, uma antes e outra após a implementação
do programa em dois grupos, um que tenha recebido a intervenção e o outro não. Isto permite
perceber mudanças típicas do programa de intervenção (MINAYO; ASSIS; SOUZA, 2005, p.
77).
Este método avalia também variações causadas no grupo controle, onde não é feita a
intervenção educativa, Minayo (2005) explica que é preciso ter em conta que a filosofia
positivista que fundamenta a experimentação em laboratório não consegue realizar-se em
circunstâncias de análise e observação de intervenções sociais. Isto, porque o modelo tem
como pressupostos evidenciar que a causa precede o efeito, e nenhuma explicação plausível
pode ser encontrada para o efeito se não for a causa (MINAYO; ASSIS; SOUZA, 2005).
Estes critérios dificilmente podem ser mantidos em avaliação de programas sociais,
por razões epistemológicas e éticas: a complexidade, inter-relação e interação entre questões
sociais, culturais, intervenções em diferentes níveis peculiares a qualquer empreendimento
humano, são de natureza diferente do que se pode observar em laboratório. A autora ainda cita
Pascal (1966), na realidade social, todas as coisas são causadas e causadoras, ajudadas e
ajudantes, mediata e imediatamente e todas se relacionam por um vínculo natural e insensível
que liga as mais afastadas e mais diferentes (MINAYO; ASSIS; SOUZA, 2005).
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Outro autor apresenta alguns problemas usuais no levantamento de dados, e relata
que as alterações nas respostas de um grupo que não recebeu intervenção podem ser
explicadas como Efeito de Hawthorne, que ocorre quando um indivíduo participante de um
experimento passa a responder de maneira diferente, simplesmente pelo fato de estar
participando da experiência. Uma explicação para a alteração de respostas seria o estado de
ansiedade provocado pela nova situação vivida pelo experimentado; e a mudança de respostas
também se explica pelo fato do participante estar recebendo mais atenção do que comumente
receberia. Portanto, as alterações nas respostas do grupo controle são perfeitamente esperadas
e ocorrem nos mais variados estudos (ARANGO, 2005).

3.2 CAMPO DE PESQUISA E PARTICIPANTES DO ESTUDO

A comunidade de Jurujuba é formada por pescadores e suas famílias. Apesar disso,
atualmente, o perfil dos moradores tem se diferenciado, e pode se encontrar na mesma
localidade, pessoas com outras ocupações. O crescimento populacional tem resultado na
migração de outras famílias para esta região na procura de moradia. Entretanto, devido ao
crescimento desordenado, muitas casas estão situadas em locais inapropriados, sem as
condições básicas de saneamento.
Na área de abrangência das unidades existem cinco comunidades carentes, das quais
03 estão localizadas no bairro de Jurujuba, onde reside a maioria de seus usuários e, 02 em
Charitas. A comunidade do bairro de Jurujuba é constituída por 1.525 famílias e 5.129
pessoas cadastradas no Programa Médico de Família (PMF), sendo que destas, 4.500 pessoas
são atendidas na Policlínica Comunitária de Jurujuba (PCJ).
Esta pesquisa foi desenvolvida na Policlínica Comunitária de Jurujuba e no Programa
Médico de Família do mesmo bairro, unidades da atenção básica de saúde que realizam
respectivamente, ações de média e baixa complexidade assistencial. Caracterizam-se por
apresentar um conjunto de ações e serviços ambulatoriais que visam a atender os principais
problemas de saúde da população da região adstrita. As unidades funcionam no mesmo
espaço geográfico conforme apresentado na figura 4. Em laranja está o PMF, em azul a parte
administrativa da PCJ, e em amarelo a parte assistencial da PCJ.
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Figura 5 - Mapa das Unidades

Fonte: Google Earth adaptado.

O PMF é a porta de entrada da população. Lá são realizados os primeiros
atendimentos e havendo necessidade, ocorre o encaminhamento para as especialidades
oferecidas na PCJ. A equipe geral do PMF é composta por três médicos, dois enfermeiros,
quatro técnicos de enfermagem e seis agentes comunitários de saúde, que se distribuem pelas
três áreas de abrangência da unidade. No PMF a equipe de enfermagem é composta por dois
enfermeiros e três técnicos de enfermagem e uma auxiliar de enfermagem.
A PCJ oferece atendimento de especialidades e realiza a vigilância epidemiológica
da área adstrita. As especialidades oferecidas são: neurologia, dermatologia, cardiologia,
reumatologia, nefrologia, endocrinologia, terapia ocupacional, alergologia, fonoaudiologia,
homeopatia, psicologia, nutrição, fisioterapia e odontologia.
A equipe de enfermagem da PCJ é composta por uma enfermeira, que ocupa a
função de chefe da vigilância epidemiológica, por duas técnicas de enfermagem e duas
auxiliares de enfermagem. Na PCJ ainda existe a Central de Material Esterilizado (CME) com
três funcionárias, sendo duas técnicas e uma auxiliar de enfermagem.
A CME atende a demanda de esterilização de 31 módulos do Programa Médico de
Família em Niterói e dispõe de duas técnicas de enfermagem e uma auxiliar de enfermagem.
Na CME existem as áreas recebimento de materiais, área de lavagem e descontaminação, área
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de preparo de materiais, área de esterilização e área de armazenagem e distribuição de
materiais.
A atuação dos profissionais de enfermagem de ambas as unidades é distribuída por
setores de atuação e se estabelece com dois enfermeiros realizando a gerência; uma
enfermeira realizando gerência e vigilância epidemiológica; duas técnicas e duas auxiliares de
enfermagem revezando em setores de pré-consulta, sala de vacina e realização de
eletrocardiograma; duas técnicas de enfermagem e uma auxiliar de enfermagem, alocadas no
setor de esterilização de materiais; e três técnicas de enfermagem e uma auxiliar de
enfermagem distribuídas na assistência geral prestada pela PMF.
Os participantes da pesquisa (n=14) foram todos os profissionais que compõe a
equipe de enfermagem das duas Unidades citadas. Nenhum profissional recusou-se a
participar da mesma, e não havia nas unidades profissionais de licença médica ou em período
de férias.

3.3 TÉCNICA E INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS

Utilizou-se como instrumento para coleta de dados dois questionários. O primeiro foi
o questionário pré-teste (Apêndice 9.2.1), que levantou as informações sobre saberes e
práticas dos profissionais em relação aos riscos ocupacionais.
Após a realização da intervenção, foi utilizado o segundo questionário, o pós-teste
(Apêndice 9.2.2). Que é basicamente igual ao pré-teste, porém, com alterações nos tempos
verbais, que identificaram alterações nas respostas dos profissionais possivelmente causadas
pela intervenção realizada. Os dados foram coletados no período de 14 a 24 de setembro de
2015. Incluindo ministração do curso para o grupo experimento e o tratamento adiado para o
grupo controle.
Os questionários possuem 44 questões divididas em cinco grupos de risco, a saber:
riscos biológicos; químicos; ergonômicos e psicossociais; físicos; e mecânicos e de acidentes.
As primeiras questões de cada categoria de risco referem-se aos saberes e as seguintes
relacionam-se às práticas, assim distribuídas: riscos biológicos constituída de 10 questões, das
quais 06 referem-se aos saberes e 04 às práticas; riscos químicos – composta de 09 questões,
sendo que 06 referem-se aos saberes e 03 às práticas; riscos ergonômicos e psicossociais
agregam 11 questões, das quais 04 referem-se aos saberes e 07 às práticas; o grupo de riscos
físicos apresenta 05 questões, sendo que 04 referem-se aos saberes e 01 às práticas; e os riscos
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mecânicos e de acidentes possui 09 questões, das quais 05 referem-se aos saberes e 04
referem-se às práticas dos profissionais.
A estrutura das questões está em formato de Escala de Likert para facilitar a
mensuração das variáveis. Segundo Polit e Beck (2011, p. 257), “a escala Likert consiste de
várias afirmações declaratórias (ou itens) que expressam um ponto de vista sobre um assunto.
Os sujeitos de pesquisa são orientados a indicar o grau em que concordam ou discordam da
afirmação”.
Esta Escala de Likert possui uma pontuação máxima de 5 pontos para conhecimento
amplo, 4 pontos para conhecimento substancial, 3 pontos para conhecimento moderado, 2
pontos para conhecimento limitado, e 1 sem conhecimento. Algumas questões possuem
outros enunciados, que vão da pontuação máxima a pontuação mínima redigidos da seguinte
maneira: 80-100%; 60-80%; 40-60%; 20-40% e 0-20%. Outras questões possuem enunciado:
Sempre; Frequentemente; Às vezes; Raramente e Nunca; mas sempre com a mesma
atribuição de pontos, exceto por um caso. A questão 19 foi a única questão contabilizada com
pontuação inversa, visto que a resposta mais recomendável é a primeira opção, ou seja, nunca
utilizar a solução, diferentemente das outras onde a resposta mais recomendável é a última
opção.
Também se utilizou um instrumento único no formato de checklist (Apêndice 9.3)
para coleta de informações sobre as atividades desenvolvidas pelos profissionais nas
unidades, a fim de caracterizar os tipos de risco e os fatores de risco presentes no trabalho da
equipe de enfermagem. Este formulário único foi preenchido pela pesquisadora através das
respostas verbais oferecidas pelos trabalhadores sobre as atividades desenvolvidas. As
respostas eram registradas por categoria profissional e unidade de saúde. As informações
foram coletadas durante o mês de setembro, na semana de preenchimento dos questionários
pré-teste.

3.3.1. Elaboração e Aplicação de Tecnologia Educacional à Equipe de Enfermagem

As atividades desenvolvidas pelos profissionais foram correlacionadas com os
fatores de risco de tais atividades, a partir destes dados elaborou-se o planejamento da
tecnologia educacional. Assim, as temáticas que seriam incorporadas ao curso de capacitação
foram selecionadas visando atender da melhor maneira as necessidades dos trabalhadores.
A partir de então, foram construídos slides com todos os temas propostos para a
intervenção educativa de maneira bastante dinâmica. Imagens eram adicionadas aos slides
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para fixar os conteúdos ministrados, conforme a teoria do aprendizado multimídia de Mayer
(2003). Poucos textos eram inseridos nos slides de forma que os conteúdos referentes às
imagens fossem transmitidos pela estimulação vocal. O total de slides apresentados foram 67,
construídos no Microsoft Power Point 2010®, e os conteúdos foram apresentados por riscos
ocupacionais.
Para enriquecer o momento do curso foram apresentadas as “Fichas de Informação
de Segurança de Produto Químico”; foram realizadas demonstrações como, por exemplo, o
uso de extintores de incêndio e também a montagem correta da caixa de descarte de
perfurocortantes. Duas apresentações de vídeo também foram exibidas, sobre lavagem das
mãos e montagem do coletor de perfurocortante. Todos esses momentos vinham
acompanhados de muita discussão e também das experiências vividas pelos profissionais em
relação a cada tipo de risco ocupacional.
A fim de enriquecer a abordagem utilizada e fornecer informações úteis aos
profissionais foi construída uma cartilha de orientações composta de 43 páginas, com todos os
conteúdos que foram ministrados no curso. A cartilha consiste em uma coletânea de
informações já existentes, que juntas fornecem um arsenal para que os profissionais se
previnam de riscos ocupacionais através de estratégias viáveis no seu local de trabalho.
Para aplicação da intervenção educativa, inicialmente optou-se por uma conversa
individual com cada profissional, no seu local de trabalho, explicando a intervenção, os
objetivos da mesma, e a metodologia utilizada, sendo convidado a participar do estudo. Ao
aceitar participar, o mesmo recebia o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
Após a assinatura do TCLE, o mesmo recebia o questionário pré-teste, preenchia e entregava
até o final do expediente. Todos os questionários pré-teste foram recolhidos, tanto dos
profissionais alocados no grupo controle, como dos profissionais alocados no grupo
experimento.
Ao final desta etapa, marcava-se com os profissionais o momento para realização do
curso com consentimento dos enfermeiros gerentes, que também participaram da pesquisa.
Optou-se por categorizar como grupo experimento, os sete profissionais que fizessem o curso
primeiro, e os demais profissionais estariam automaticamente alocados no grupo controle.
A intervenção educativa recebeu o formato de curso de capacitação, intitulado
“Riscos Ocupacionais na Atenção Básica à Saúde: Estratégias de Prevenção para a Equipe de
Enfermagem”, operacionalizado em quatro encontros de duas horas.
Foram duas horas de curso ministrado em um dos consultórios da Policlínica
Comunitária de Jurujuba pela própria pesquisadora responsável. E por isso a cegagem
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aconteceu na análise de dados, visto que a pesquisadora ministrou o curso. Os consultórios
têm tamanho adequado para a ministração do curso (4m2), sendo montada infraestrutura
necessária para ministração do mesmo.
Utilizou-se como recursos um projetor multimídia (data show), computador, caixas
de som, materiais para demonstração (extintores de incêndio e caixas de descarte de
perfurocortantes), fichas de informação de segurança de produto químico, uma cartilha de
orientações disponibilizada aos profissionais de enfermagem (Apêndice 9.4), slides
construídos em Microsoft PowerPoint 2010®, e duas apresentações de vídeo. O curso teve
duração de duas horas.
O grupo experimento recebeu a intervenção no primeiro momento. O curso foi
iniciado com quatro profissionais. Em seguida, o curso foi ministrado novamente para três
profissionais, e assim, conclui-se a intervenção educativa para o grupo experimento. Após a
ministração do curso, e ainda no consultório, os profissionais do grupo experimento
responderam ao questionário pós-teste, e mediante a entrega do questionário pós-teste
receberam um certificado de participação oferecido pelo Núcleo de Estudos e Pesquisa em
Cidadania

e

Gerência

na

Enfermagem

da

Universidade

Federal

Fluminense

(NECIGEN/UFF).
Com o grupo controle a dinâmica ocorreu de maneira diferente. Como o objetivo é
que os profissionais respondessem ao questionário pós-teste sem terem passado pela
intervenção, os mesmos respondiam ao questionário pós-teste antes da aplicação da
intervenção educativa. Entregavam os questionários preenchidos, e em seguida dava-se início
a intervenção educativa, que neste caso era nomeada de tratamento adiado.
Após a realização do curso, os integrantes do grupo controle também recebiam ao
certificado de participação no curso oferecido pelo NECIGEN. Para o grupo controle, o curso
também foi ministrado em dois momentos, o primeiro contou com cinco profissionais e o
último encontro ocorreu com duas profissionais.
No primeiro momento do curso eram apresentados os objetivos de aprendizagem e os
princípios que baseavam o curso. Em seguida, eram expostos os tipos de riscos ocupacionais
presente no local de trabalho e debatidas as principais formas de prevenção utilizando-se dos
recursos disponíveis.
Durante o curso, os profissionais eram estimulados a participarem com perguntas ou
comentários que enriquecessem o momento. Os profissionais também eram motivados a
compartilhar experiências que demonstrassem a existência de tais riscos no ambiente de

59

trabalho. Esses momentos erram importantes para que fossem compartilhadas as experiências
dos profissionais e as formas de enfrentamento de situações de risco.

3.4 ASPECTOS ÉTICOS

Foram respeitados todos os aspectos éticos relacionados à pesquisa com seres
humanos contidos na Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, publicada no
Diário Oficial da União em 13 de julho de 2013. O trabalho encontra-se aprovado no Comitê
de Ética e Pesquisa do HUAP/UFF sob a numeração CAAE nº 50319015300005243/2015
(Anexo 10.1).

3.5 TRATAMENTO DOS DADOS

Para fins de compreensão, a variável dependente é definida como a variável que está
sendo prevista ou explicada pelo conjunto de variáveis independentes. E a variável
independente ou preditora são as variáveis que afetam a variável dependente (HAIR JR et al.,
2009).
Estabeleceu-se que a variável dependente trata-se da mudança nos saberes e práticas
em relação aos riscos ocupacionais, aferida através da alteração das respostas do questionário
após a realização da intervenção educativa, que por sua vez foi configurada como variável
independente.
Os dados coletados foram tratados utilizando dois softwares, o SPHINX® versão
2011 e IBM SPSS Statistics, que são ferramentas utilizadas na análise de dados quantitativos.
Para análise dos dados resultantes da aplicação da Escala Likert, as respostas foram
organizadas em uma base de dados, no Microsoft Excel® versão 2010, e estes, importados
para cada um dos softwares. Os dados foram organizados em duas planilhas, segundo os
códigos e classificação dos participantes, de acordo com a participação no estudo, se grupo
controle ou experimento, bem como: (1) Perfil sócio profissional dos participantes do estudo idade, categoria profissional, tempo de formação, tempo de trabalho na unidade, unidade de
trabalho, setor de trabalho, carga horária semanal e informações sobre outros vínculos
empregatícios (apenas na planilha utilizada como base de dados para o SPHINX®); (2) Tipo
de risco ocupacional e mensuração das variáveis dependentes (saberes e práticas) incluída nas
planilhas para os dois programas.
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O software SPHINX® realizou a análise estatística uni e bivariada dos dados
referentes ao perfil sócioprofissional dos participantes, tipo de risco ocupacional e
mensuração das variáveis dependentes. Para análise descritiva foi utilizada a média, como
índice de tendência central (que no caso desse estudo foi de M = 210 para a variável
dependente saberes, e M = 159,6 para práticas) e, o desvio padrão (que no caso desse estudo
foi de DP = 101,5 para a variável dependente saberes, e DP = 80,5 para práticas) e a análise
de variância como índices de variabilidade.
Para cálculo da variância entre as amostras do pré e pós-teste analisada nos grupos
experimento e controle, foi utilizada a fórmula descrita a seguir. Sendo s2 = Variância; Σ =
Somatória, ou seja, a soma de todos os termos da equação ap s o sinal de somat ria; x = total
de cada termo do con unto; x = a média do conjunto; n = O tamanho da amostra.

Imagem 1 - Fórmula de variância entre as amostras

A tabela 1 que se segue apresenta também, os índices de tendência central e de
variabilidade de acordo com os cinco riscos ocupacionais utilizados na escala Likert para cada
variável dependente estudada e a amostra de cada grupo estudado, que neste estudo, tanto o
grupo experimento (ne) quanto o grupo controle (nc) tiveram o mesmo número de
participantes (ne e nc = 7).
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Tabela 1 - Índices de Tendência Central e de Variabilidade / Variável Dependente e Risco
Ocupacional.
MÍNIMO

MÁXIMO

MÉDIA

DESVIO
PADRÃO

RISCO BIOLÓGICO

84

420

252

122,5

RISCO QUÍMICO
RISCO ERGONÔMICO E
PSICOSSOCIAL

84

420

252

122,5

56

280

168

80,5

RISCO FÍSICO
RISCO MECÂNICO E DE
ACIDENTE

56

280

168

93,5

70

350

210

101,5

TOTAL GERAL

70

350

210

101,5

RISCO BIOLÓGICO

56

280

168

80,5

RISCO QUÍMICO
RISCO ERGONÔMICO E
PSICOSSOCIAL

42

210

126

59,5

98

490

294

143,5

RISCO FÍSICO

14

70

42

17,5

53,2

266

159,6

80,5

VARIÁVEL DEPENDENTE
SABERES

PRÁTICAS

TOTAL GERAL
Fonte: Elaborada pela autora.

Para testagem das hipóteses de estudo optou-se pela adoção de dois testes estatísticos
bivariados: o Teste de Correlação de Pearson (Teste r), para testagem das hipóteses; e o Teste
de Análise de Variância (ANOVA), para avaliar as diferenças médias entre o pré-teste e o
pós-teste dos grupos experimental e controle. O nível de significância adotado para o Teste r
foi de α = 0,05, e p ≤ 0,05 para o ANOVA. O intervalo de confiança é de 95%, grau de
liberdade foi df = 6. Neste contexto, com intervalo de confiança (IC) de 95%, a faixa de IC de
distribuição bimodal utilizada para análise das médias pré e pós-teste da variável dependente
saberes é: 88,77 -------- 210 -------- 331,23 e, para variável práticas é: 67,46 -------- 159,6 ------- 251,73.
O Teste de Correlação de Pearson (r Pearson) foi utilizado para verificar a existência
ou não de significância estatística entre os resultados do pré e pós-teste do grupo experimental
(H1), e se os resultados do pós-teste do grupo experimental é igual ao do grupo controle para
as variáveis dependentes saberes e práticas preventivas (H0), tomando como referência a
tabela de valores críticos para o coeficiente de correlação de Pearson (AMARAL, 2011, p. 9),
que neste estudo o valor do rcrítico é 0,754. Assim, se o valor do rcalculado ˃ rcrítico há
evidência de correlação significativa entre os dados analisados, ou seja, ACEITA H1; se
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valor do rcalculado ˂ rcrítico, conclui-se que a correlação entre os dados analisados é
estatisticamente insignificante e REJEITA H0.
A análise ANOVA foi realizada utilizando-se o software IBM SPSS Statistics, com a
colaboração do Professor Jonas Gurgel especializado em Estatística, e vinculado ao Instituto
de Educação Física da UFF. Cada questão foi analisada individualmente pelo software
comparando o questionário pré-teste ao pós-teste. Cada questão gerou um “output” que é o
produto gerado após a análise estatística. As tabelas geradas pelo software comparavam a
variação de respostas do grupo experimento e do grupo controle. Quando a variação das
respostas ocorria gerando um p ≤ 0,05 apenas no grupo experimento, e não ocorria no grupo
controle, havia significância estatística, ou seja, a causa da variação apenas no grupo
intervenção correlacionava-se a intervenção realizada.
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4 RESULTADOS

Os resultados são apresentados em duas etapas, de acordo com os objetivos do
estudo, a saber: 4.1 Caracterização socioprofissional e caracterização dos riscos ocupacionais;
e 4.2 Saberes e práticas preventivas dos profissionais de enfermagem sobre os riscos
ocupacionais no pré e pós-teste.

4.1 CARACTERIZAÇÃO SOCIOPROFISSIONAL E CARACTERIZAÇÃO DOS RISCOS
OCUPACIONAIS

A amostra total do estudo foi composta por n = 14 participantes (100%). Dos quais,
n = 7 (50%) participantes, foram alocados no grupo experimento, e ou outros n = 7 (50%)
participantes,

foram

alocados

no

grupo

controle.

O

sexo

dos

depoentes

foi

predominantemente feminino (n = 13) em relação ao masculino (n = 01). A idade dos
profissionais variou de 31 a 57 anos.
No que se refere à jornada de trabalho, a carga horária trabalhada pelos profissionais
é heterogênea, distribuída em quarenta horas semanais (n = 10; 71,4%), trinta horas semanais
(n = 2; 14,3%) e vinte horas semanais (n = 2; 14,3%). Apenas duas profissionais possuem
outro vínculo empregatício (n = 2; 14,3%).

Quadro 1 - Carga horária de trabalho distribuída por categoria profissional
Profissionais/Carga horária
Enfermeiros
Técnicos de Enfermagem
Auxiliares de Enfermagem

40 horas
2
6
2

30 horas
1
1

20 horas
1
1

Fonte: Elaborado pela autora/2016

A caracterização dos tipos de riscos ocupacionais foi construída a partir das
informações acerca das atividades desenvolvidas por cada categoria profissional da equipe de
enfermagem. Esta coleta ocorreu no mês de setembro de 2015 durante a aplicação dos
questionários pré-teste. Os profissionais eram questionados sobre quais eram as atividades
desenvolvidas pelos mesmos nas unidades de saúde, e posteriormente esses dados foram
correlacionados com os riscos ocupacionais e com os fatores de risco presentes em tais
atividades, conforme apresentado no Quadro 3. Destaca-se que, as ações desenvolvidas pelos
enfermeiros são bem definidas nas Unidades, entretanto, não há diferenciação entre as ações
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desempenhadas por técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem, assim as atividades
destas categorias são apresentadas em conjunto.

Quadro 2 - Atividades Realizadas pela Equipe de Enfermagem
UBS

Atividades Desenvolvidas

Gerência de serviço e do cuidado

Realização de Grupos Educativos

Dispensação de Medicamentos

Riscos Ocupacionais
Enfermeiros
Erg. e Psi.
Físico

Biológicos
Erg. e Psi.
Erg. e Psi.
Químicos

Biológicos
PMF
Erg. e Psi.
Visitas domiciliares
Mecânicos
Físicos
Erg. e Psi.
Biológicos
Químicos
Realização de curativos, troca de
sondas, retirada de pontos
Erg. e Psi.
ABS

Atividades Desenvolvidas

Riscos Ocupacionais
Enfermeiros
Erg. e Psi.

Gerência de serviço e do cuidado

Realização do grupo de Tabagismo
PCJ

Vigilância Epidemiológica

Físico
Biológicos
Erg. e Psi.
Biológicos
Mecânicos
Biológicos

Teste rápido de HIV
Químicos

Fatores de Risco
Postura em funções
administrativas
Relações interpessoais.
Ruídos
Contato com usuários;
Posturas inadequadas
Levantamento de peso;
Substâncias para
armazenamento;
Álcool e PVPi
Contato com usuários;
Realização de
procedimentos;
Posturas inadequadas para
realização de procedimentos;
Acidente na Comunidade
Calor excessivo dentro dos
domicílios;
Estresse físico e psíquico.
Contato com usuários;
Manejo de perfurocortantes;
Contato com fluidos
corporais;
Manuseio de substâncias
Posturas inadequada.
Fatores de Risco
Postura em funções
administrativas
Relações interpessoais.
Ruído
Contato com usuários;
Posturas inadequadas
Contato com usuários;
Instalações elétricas
improvisadas.
Contato com usuários;
Manejo de perfurocortantes;
Contato com fluidos
corporais;
Uso de substâncias químicas;

continuação
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conclusão
ABS

Atividades Desenvolvidas
Riscos Ocupacionais
Técnicos e Auxiliares de Enfermagem
Biológicos
Acolhimento
Físicos
Biológicos
Erg. e Psi.
Visitas domiciliares

Mecânicos
Físicos
Erg. e Psi.
Biológicos

PMF

Realização de curativos
Erg. e Psi.
Biológicos
Coleta de sangue e de outros materiais
Químicos
biológicos para exames laboratoriais

Programa saúde na escola
Pré-consulta com a realização de
aferição de pressão arterial, de
glicemia capilar, de temperatura e
mensuração de peso e altura.

Aferição de pressão arterial

Biológicos

Eletrocardiograma

Biológicos

Contato com usuários.

Biológicos
Erg. e Psi.
Biológicos

Manejo de perfurocortantes;
Relação com familiares
Contato com usuários;
Manejo de perfurocortantes
Uso de Álcool 70%;
Posturas inadequadas
Preenchimento de almotolias
com álcool 70% e PVPi
Materiais
infectocontagiantes;
Manuseio de substâncias
químicas;
Calor; Ruído;
Posturas Inadequadas;
Cadeiras sem regulagem de
altura. Bancadas altas;
Excesso de materiais
armazenados; pouco espaço
de locomoção; instalações
elétricas expostas.

Teste do pezinho

Imunização

Distribuição substâncias químicas

Biológicos

Contato com usuários;
Ruído
Contato com usuários;
realização de procedimentos;
Posturas inadequadas para
realização de procedimentos;
Acidente na Comunidade
Calor excessivo dentro dos
domicílios;
Estresse físico e psíquico.
Contato com usuários;
Manejo de perfurocortantes;
Contato com fluidos
corporais;
Posturas inadequada.
Contato com usuários;
Manejo de perfurocortantes;
Contato com fluidos
corporais;
Uso de álcool 70%
Contato com usuários;
Ruídos
Contato com usuários;
Manejo de perfurocortantes

Contato com usuários;
Manejo de perfurocortantes
Contato com usuários.

Teste de glicemia capilar

PCJ

Biológicos
Físico
Biológicos

Fatores de Risco

Químicos
Erg. e Psi.
Químicos
Biológicos
Químicos

Esterilização de Materiais

Físicos
Erg. e Psi.

Mecânicos

Fonte: Elaborado pela autora.
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As ações de saúde oferecidas à população, pela equipe de enfermagem, expõem os
profissionais a riscos ocupacionais. A identificação das atividades desenvolvidas pelos
mesmos foi fundamental, pois, possibilitou a associação de tais atividades aos riscos
ocupacionais e aos seus respectivos fatores de risco.

4.2.

SABERES E PRÁTICAS PREVENTIVAS DOS PROFISSIONAIS DE
ENFERMAGEM SOBRE OS RISCOS OCUPACIONAIS NO PRÉ E PÓS-TESTE
Através dos questionários foi possível levantar os saberes e as práticas dos

profissionais de enfermagem no pré e pós-teste realizados com os grupos experimental e
controle. A principal forma de avaliar a eficácia da intervenção é comparando melhorias que
fossem apresentadas no grupo intervenção após a realização da intervenção educativa, que
não fossem projetadas no grupo controle, conferindo à intervenção, o caráter transformador.
Avaliando separadamente os saberes e as práticas, compilou-se as respostas dos
profissionais no pré e no pós-teste, a fim de comparar os grupos experimento e controle.
Utilizaram-se três cores para identificação rápida de melhora, piora e inalteração de respostas.
A cor amarela foi utilizada quando não houve alteração nos escores das respostas; a cor
vermelha foi utilizada quando houve piora nos escores das respostas; e a cor verde foi
utilizada quando houve melhora nos escores das respostas, conforme apresentado a seguir.

Quadro 3 - Comparação dos saberes sobre riscos biológicos
RISCOS BIOLÓGICOS
EXPERIMENTO
CONTROLE
Pré-teste Pós-teste Pré-teste Pós-teste
30

30

28

30

30

30

30

27

30

30

26

30

30

30

20

18

30

26

30

30

30

30

28

29

29

30

20

22

Fonte: Elaborado pela autora.

Para as questões relacionadas aos saberes sobre os riscos biológicos, o escore
máximo possível referente ao questionário é o valor 30, o escore mínimo é o valor 6.
Neste quadro nota-se que houve homogeneidade nas respostas dos profissionais
alocados no grupo experimento, ocorrendo apenas uma piora. E também nota-se que os

67

escores do grupo experimento antes da aplicação da intervenção educativa são maiores dos
que os apresentados no grupo controle. Esses resultados demonstram que antes da intervenção
educativa o grupo experimento já possuía maior saber sobre esta categoria de riscos.
O grupo controle obteve quatro melhoras, entretanto, a variação foi pequena. As
questões sobre a prática dos trabalhadores referiam-se ao comportamento dos mesmos frente
às situações do dia a dia em que os profissionais se expunham a riscos ocupacionais.

Quadro 4 - Comparação das práticas sobre riscos biológicos
RISCOS BIOLÓGICOS
EXPERIMENTO
CONTROLE
Pré-teste Pós-teste Pré-teste Pós-teste
18

20

20

20

15

20

14

12

18

19

17

19

18

19

17

14

17

20

18

14

16

20

17

19

17

17

5

6

Fonte: Elaborado pela autora.

O escore máximo para as questões de práticas relacionadas aos riscos biológicos é de
valor 20 e de valor mínimo 4. Diferentemente das questões relacionadas aos saberes dos
profissionais sobre riscos biológicos, pode-se observar melhor rendimento do grupo
experimento em relação ao grupo controle. A intervenção para os ricos biológicos mostrou-se
mais efetiva em relação às práticas, do que em relação aos saberes.

Quadro 5 - Comparação dos saberes sobre riscos químicos
RISCOS QUÍMICOS
EXPERIMENTO
CONTROLE
Pré-teste Pós-teste Pré-teste Pós-teste
27

30

26

27

18

24

13

12

18

28

23

29

22

30

10

10

24

22

17

17

26

30

11

18

19

30

10

8

Fonte: Elaborado pela autora.
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Para o número de questões de saberes referentes aos riscos químicos, o escore
máximo é 30, e o escore mínimo é 6. Em tais questões há um rendimento melhor do grupo
experimento em relação ao grupo controle, como pode ser observado no quadro apresentado,
apesar dos escores do grupo experimento serem mais altos no pré-teste do que os do grupo
controle.

Quadro 6 - Comparação das práticas sobre riscos químicos
RISCOS QUÍMICOS
EXPERIMENTO
CONTROLE
Pré-teste Pós-teste Pré-teste Pós-teste
13

11

13

13

13

13

11

12

13

11

9

11

10

11

14

15

15

12

8

4

10

10

10

11

10

10

13

13

Fonte: Elaborado pela autora.

O escore máximo para as questões de riscos químicos é 15, e o mínimo é 3. Em
relação a esses riscos, as questões de saberes apresentaram maior alteração para o grupo
experimento do que as questões relacionadas à prática. O quadro acima mostra que apesar de
haver uma intervenção sobre as práticas profissionais para o grupo experimento, a mesma não
se mostrou eficaz do ponto de vista descritivo. E as melhoras do grupo controle são de baixa
variação.

Quadro 7 - Comparação dos saberes sobre riscos ergonômicos e psicossociais
RISCOS ERG. E PSICOSSOCIAIS
EXPERIMENTO
CONTROLE
Pré-teste Pós-teste Pré-teste Pós-teste
19

20

18

18

16

16

14

7

20

20

16

19

20

20

12

9

13

20

13

12

17

20

12

11

17

20

9

10

Fonte: Elaborado pela autora.
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Para o número de questões de saberes referentes aos riscos ergonômicos e
psicossociais, o escore máximo é 20, e o escore mínimo é 4. Neste quadro nota-se que o grupo
experimento alcançou o escore máximo no pós-teste, exceto por um participante; e também
teve rendimento melhor do que o grupo controle. E o grupo controle novamente apresentou
rendimento menor já no pré-teste, demonstrando menor saber sobre esta categoria de riscos e
heterogeneidade em relação ao grupo experimento.

Quadro 8 - Comparação das práticas sobre riscos ergonômicos e psicossociais
RISCOS ERG. E PSICOSSOCIAL
EXPERIMENTO
CONTROLE
Pré-teste Pós-teste Pré-teste Pós-teste
31

33

27

34

24

31

22

26

26

33

27

32

27

33

21

20

23

33

22

19

35

32

21

23

34

32

16

18

Fonte: Elaborado pela autora.

Neste grupo de questões, o escore máximo é 35 e o mínimo é 7. Observa-se uma
uniformidade de alterações. Entretanto, as variações ocorridas no grupo experimento tiveram
maior amplitude do que as observadas no grupo controle. Para esta categoria de risco
observou-se maior efetividade da intervenção educativa para os saberes, do que para as
práticas.

Quadro 9 - Comparação dos saberes sobre riscos físicos
RISCOS FÍSICOS
EXPERIMENTO
CONTROLE
Pré-teste Pós-teste Pré-teste Pós-teste
6

20

13

14

15

16

13

4

19

20

16

20

16

20

6

5

10

18

14

14

12

20

4

16

12

20

5

5

Fonte: Elaborado pela autora.
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Para o número de questões de saberes referentes aos riscos físicos, o escore máximo
é 20, e o escore mínimo é 4. Nota-se que houve melhora em todos os integrantes do grupo
experimento, e desses, cinco alcançaram o escore máximo das questões.

Quadro 10 - Comparação das práticas sobre riscos físicos
RISCOS FÍSICOS
EXPERIMENTO
CONTROLE
Pré-teste Pós-teste Pré-teste Pós-teste
4

5

5

4

2

4

1

1

4

4

1

5

3

5

5

4

3

5

3

3

1

3

2

2

5

5

2

2

Fonte: Elaborado pela autora.

O escore máximo para as questões de prática sobre riscos físicos é 5 e mínimo é 1.
Os profissionais do grupo experimento obtiveram rendimento superior em relação aos do
grupo controle, tanto nas questões de saberes como nas questões de práticas. Os escores do
grupo experimento e do grupo controle, neste caso, não foram tão discrepantes no pré-teste
como observado em outras categorias de risco.

Quadro 11 - Comparação dos saberes sobre riscos mecânicos e de acidente
RISCOS MEC. E DE ACIDENTE
EXPERIMENTO
CONTROLE
Pré-teste Pós-teste Pré-teste Pós-teste
9

25

16

23

14

24

12

9

19

22

18

23

25

25

10

11

16

25

19

5

21

23

9

10

13

25

8

6

Fonte: Elaborado pela autora.

O escore máximo para as questões referentes aos riscos mecânicos e de acidente é 25
e o mínimo é 5. O grupo experimento obteve melhor rendimento, e a única inalteração de

71

respostas era referente a um escore máximo mantido. O grupo controle apresentou 4
melhoras, entretanto, em dois casos, o escore do pós-teste não se aproxima do escore máximo
de tais questões.

Quadro 12 - Comparação das práticas sobre riscos mecânicos e de acidentes
RISCOS MEC. E DE ACIDENTES
EXPERIMENTO
CONTROLE
Pré-teste Pós-teste Pré-teste Pós-teste
18

20

19

20

17

20

19

18

20

19

18

17

14

20

14

13

16

18

14

14

20

20

14

18

20

20

11

11

Fonte: Elaborado pela autora.

O escore máximo para tais questões é 20 e o mínimo é 4. Os escores do grupo
experimento no pré-teste novamente foram superiores, entretanto, houve variação importante
para melhor no grupo experimento, quando comparado ao controle. Sendo a intervenção
efetiva para esta categoria de riscos.
Posteriormente, os dados foram analisados no software IBM SPSS Statistics, através
do Teste de ANOVA, com a finalidade de avaliar se a variação das respostas obtidas no pré e
pós-teste foram mais representativas no grupo experimento do que no grupo controle, para tal
análise, as questões foram selecionadas individualmente.
O software IBM SPSS Statistics gerou 44 tabelas comparando os resultados entre os
grupos experimento e controle. A fim de filtrar as informações mais relevantes, o resultado da
comparação produzida pelo software é apresentado no quadro 14. Após a realização dos
cálculos, evidenciou-se que 11 questões apresentaram significância estatística (p ≤ 0,05)
apenas para o grupo experimento. E uma questão (Q36) apresentou significância estatística
para os dois grupos.
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Quadro 13 - Questões com significância estatística
Questões Grupo Experimento
12
,010
13
,038
16
,003
18
,030
20
,047
29
,008
33
,033
34
,021
35
,012
36
,039
38
,013
43
,030
Fonte: Elaborado pela autora.

Grupo Controle
,283
,321
,604
,283
,569
1,000
,818
1,000
,673
,047
,172
,356

As questões referentes aos riscos biológicos não apresentaram significância
estatística. As respostas do questionário pré-teste já estavam indicando altos escores nas
questões de saberes e práticas preventivas antes da realização da intervenção.
Os riscos químicos apresentaram significância em quatro questões, sendo as de
número Q12, Q13, Q16 e Q18. Os riscos ergonômicos e psicossociais demonstraram
significância nas questões Q20 e Q29. O risco físico gerou significância em três questões
Q33, Q34 e Q35.
A única questão que demonstrou significância tanto para o grupo controle como para
o grupo experimento (Q36) refere-se aos riscos mecânicos e de acidentes. Ainda, dentre os
riscos mecânicos e de acidente, as outras questões que demonstraram significância estatística
foram as de número Q38, e Q43.
O grau de avaliação das variáveis dependentes saberes e práticas preventivas,
adotado pelos profissionais de enfermagem frente aos riscos ocupacionais na atenção básica,
foi classificado como satisfatório, mediano e insatisfatório. Para avaliação destes graus nos
grupos experimento e controle, utilizou-se um escore calculado a partir da média entre os
valores mínimo e máximo de cada risco, de acordo com as variáveis dependentes dividido
pelo substrato da amostra total (n = 7) que compôs cada grupo estudado (Tabela 2), o que
possibilitou classificar as variáveis dependentes saberes e práticas preventivas sobre riscos
ocupacionais, segundo escores predefinidos para os três graus avaliativos.
Optou-se por atribuir cores de acordo com a classificação para destacar cada grau de
avaliação das variáveis, a saber: verde para satisfatório, amarelo para mediano e vermelho
para insatisfatório.
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Tabela 2 - Classificação e escores dos graus de avaliação das variáveis saberes e práticas
preventivas para riscos ocupacionais na atenção básica
Variáveis
Dependentes
Saberes
Risco Biológico
Risco Químico
Risco Ergonômico
e Psicossocial
Risco Físico
Risco Mecânico e
de Acidente
Práticas
Risco Biológico
Risco Químico
Risco Ergonômico
e Psicossocial
Risco Físico
Risco Mecânico e
de Acidente

Mínimo

Máximo

Média Satisfatório Mediano Insatisfatório

42
42

210
210

126
126

210 - 168
210 - 168

167 - 126
167 - 126

125 - 42
125 - 42

28

140

84

140 - 98

97 - 84

83 - 28

28

140

84

140 - 98

97 - 84

83 - 28

35

175

105

175 - 123

122 - 105

104 - 35

28
21

140
105

84
63

140 - 98
105 - 74

97 - 84
73 - 63

83 - 28
62 - 21

49

245

147

245 - 172

171 - 147

146 - 49

7

35

21

35 - 29

27 - 21

20 - 7

28

140

84

140 - 98

97 - 84

83 - 28

Fonte: Elaborado pela autora.

Ao analisar os graus das variáveis saberes e práticas dos profissionais que
participaram do grupo experimento relacionado aos cinco riscos avaliados, observou-se que
antes da aplicação da ação interventiva, apenas os saberes relacionados aos riscos físicos
apresentou grau moderado, segundo o escore apresentado nas respostas dos profissionais. No
que se refere à avaliação das práticas preventivas, os riscos químico e físicos (40%) foram
classificadas como moderadas no pré-teste. Destaca-se que no pós-teste, as práticas
relacionadas aos riscos químicos, apesar da intervenção educativa, foram classificadas como
insuficientes (Tabela 3).
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Tabela 3 - Classificação das variáveis saberes e práticas preventivas adotadas pelo grupo
experimento com base no resultado da aplicação do Pré e Pós-Teste, segundo o
grau de avaliação
Variáveis
Saberes
Risco Biológico
Risco Químico
Risco Ergonômico e Psicossocial
Risco Físico
Risco Mecânico e de Acidente
Práticas
Risco Biológico
Risco Químico
Risco Ergonômico e Psicossocial
Risco Físico
Risco Mecânico e de Acidente

Pré-Teste

Pós-Teste

209
151
122
92
123

206
200
136
134
169

119
68
200
22
125

135
58
228
31
137

Fonte: Elaborada pela autora.

A análise da variabilidade dos resultados entre o pré e pós-teste, relacionados aos
saberes no grupo experimental, mostrou uma diferença de 109,52 pontos e desvio padrão
médio de 7,4 em relação à média de pontos para esta variável (n = 210). No que tange à
variável práticas, a diferença de pontos entre o pré e pós-teste foi de 0,23, com desvio padrão
médio de 0,76 em relação ao valor médio do intervalo de confiança desta variável (n = 159,6).
Neste contexto, depreende-se que no grupo experimento o grau de variabilidade da variável
saberes apresentou inclinação à esquerda (negativa), e a variável práticas, inclinação à direita
(positiva).
Assim como ocorreu com o grupo experimento, os resultados da coleta de dados,
realizada junto ao grupo controle, são apresentados a seguir. Cabe destacar, inicialmente, que
em atendimento a proposta metodológica de desenvolvimento desta pesquisa, todas as etapas
previstas foram operacionalizadas junto ao grupo controle, inclusive a aplicação do pós-teste,
só que antes da implementação do tratamento adiado, em atendimento as diretrizes éticas para
a realização de pesquisas em seres humanos.
A avaliação do grau atribuído as variáveis saberes e práticas dos profissionais
pertencentes ao grupo controle, mostrou que 60% dos riscos ocupacionais relacionados a
variável saberes obteve o grau insatisfatório no pré e pós-teste. Quanto a avaliação da variável
práticas preventivas, apesar do pós-teste ter sido aplicado a este grupo antes do tratamento
adiado, evidenciou-se mudança em relação ao pré-teste no grau atribuído aos riscos químico,
ergonômico e psicossocial e físico, os quais passaram, respectivamente, de insatisfatório para
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moderado (químico), moderado para satisfatório (ergonômico e psicossocial) e insatisfatório
para moderado (moderado), conforme apresentado na Tabela 4.

Tabela 4 - Classificação das variáveis saberes e práticas preventivas adotadas pelo grupo
controle com base no resultado da aplicação do Pré e Pós Teste, segundo o grau
de avaliação
Variáveis
Saberes
Risco Biológico
Risco Químico
Risco Ergonômico e Psicossocial
Risco Físico
Risco Mecânico e de Acidente
Práticas
Risco Biológico
Risco Químico
Risco Ergonômico e Psicossocial
Risco Físico
Risco Mecânico e de Acidente

Pré-Teste Pós-Teste
182
111
93
71
82

186
118
86
78
87

102
54
158
19
104

104
67
172
21
111

Fonte: Elaborada pela autora.

Assim, a análise de variância dos resultados entre o pré e pós-teste referente à
variável saberes no grupo controle mostrou diferença de 0,32 pontos, com desvio padrão
médio de 0,4 em relação à média de pontos para esta variável (n = 210). A variável práticas
preventivas apresentou uma diferença de 4,35 pontos em desvio padrão médio de 0,76 em
relação ao valor médio do intervalo de confiança desta variável (n = 159,6). Neste contexto,
depreende-se que o grau de variabilidade das variáveis saberes e práticas preventivas
apresentaram inclinação à esquerda (negativa) no grupo controle.
A variação evidenciada nas práticas preventivas no grupo controle foi considerada
estatisticamente insignificante, com base na análise dos resultados relacionados aos índices de
tendência central e variabilidade em relação aos escores definidos no estudo. Ainda com
relação aos resultados observados nesta variável para alteração nos escores das respostas em
n = 3 riscos ocupacionais (60%), a explicação para este fato pode estar relacionada a outras
variáveis não consideradas para o estudo, tais como: redação das questões e interpretação dos
participantes do grupo controle do formulário do pós-teste e perfil profissional dos
componentes deste grupo, o qual foi constituído majoritariamente por auxiliares de
enfermagem (n = 4) seguido por técnicos de enfermagem (n = 2) e enfermeiro (n = 1),
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diferentemente do grupo experimento cuja amostra foi constituída de n = 5 técnicos de
enfermagem e n = 2 enfermeiros.
Para medir o impacto das ações interventivas referentes ao saberes e as práticas da
equipe de enfermagem, o Teste de Pearson foi aplicado para calcular o coeficiente de
correlação entre as variáveis dependentes saberes e práticas e a aplicação da tecnologia
educativa, com base nos escores resultantes da aplicação do pré e pós-teste. O grau de
correlação atribuído às variáveis analisadas foi classificado segundo as premissas do Teste,
onde: quanto mais próximo o valor de r for de 1 (independente de se + ou -), maior será a
relação estatística entre as variáveis e, quanto mais próximo o r estiver de 0, menor será a
força dessa relação (Quadro 15).

Quadro 14 - Escala dos níveis de correlação das variáveis dependentes segundo a amplitude
do r de Person
Tipo de Correlação
Correlação Positiva Perfeita
Correlação Positiva Forte
Correlação Positiva Média
Correlação Positiva Fraca
Correlação Inexistente
Correlação Negativa Fraca
Correlação Negativa Média
Correlação Negativa Forte
Correlação Negativa Perfeita

Amplitude
+1,00
+0,75
+0,50
+0,25
0
-0,25
-0,50
-0,75
-1,00

Fonte: COSTA, S.F. Introdução Ilustrada à Estatística. 4.ed. São Paulo: HABRA, 2005, p. 266.

Neste contexto, evidenciou-se uma correlação positiva forte entre a aplicação da
intervenção educativa e a melhora dos saberes (r = 0,858) e mudança nas práticas preventivas
(r = 0,992) acerca dos riscos ocupacionais pelos profissionais de enfermagem do grupo
experimental, que atuam na Atenção Básica de Saúde, após sua implementação.
Com base nos resultados apresentados até o momento, o resultado das operações
estatísticas realizadas para testagem das hipóteses formuladas para o estudo é apresentado a
seguir. Ao examinar o resultado do coeficiente de correlação da variável saberes para o grupo
experimento, evidenciou-se que a relação entre as médias dos escores do pré e pós-teste é
estatisticamente significativa, pois o valor do rcalculado para esta variável foi de r = 0,858, foi
maior do que o valor do rcrítico = 0,754. Na variável práticas preventivas, também observou-se
correlação significativa entre as médias do pré e pós-teste, em razão do valor do rcalculado =
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0,992 ser maior do que o valor crítico utilizado como referência. Assim sendo, há evidência
suficiente, a um nível de significância de 5%, para concluir que existe uma correlação linear
significante relacionada à melhora nos saberes e mudança nas práticas preventivas dos
profissionais de enfermagem que participaram do grupo experimento após a aplicação da
intervenção educativa. Logo, ACEITA-SE H1.
Ao comparar os resultados do pós-teste das variáveis dependentes do grupo
experimental com os resultados obtidos no grupo controle, a partir da análise do coeficiente
de correlação de Pearson, verificou-se a inexistência de correlação linear entre os grupos, pois
o valor do rcalculado para entre os grupos foi de r = 0,133, sendo menor do que o valor do
rcrítico, o que leva a decisão de REJEITAR H0.
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5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Os ambientes de trabalho concentram inúmeros agentes e/ou fatores de risco, alguns
deles ocultos ou desconhecidos, mas, que podem causar danos à saúde do trabalhador. Em
todos os níveis da escala hierárquica que agregam a equipe de enfermagem encontram-se
situações de trabalho que expõem os profissionais a riscos tanto de ocorrência de acidentes de
trabalho quanto de desenvolvimento de doenças ocupacionais.
A inexistência de estratégias de gestão de riscos ocupacionais, diante da magnitude
dos problemas consequentes da falta de biossegurança no campo de trabalho da enfermagem,
torna a exposição aos agentes de risco uma realidade que necessita de intervenção, tal como a
intervenção realizada neste estudo. (SULZBACHER; FONTANA, 2013).
Tendo em vista a expansão dos profissionais que atuam na atenção básica e a
escassez de estudos publicados nesta área, entende-se a importância de discutir os riscos a que
estão expostos estes trabalhadores, proporcionando informações que levem os profissionais a
refletirem sobre o seu autocuidado, bem como reivindicarem por melhores condições de
trabalho (ALMEIDA; TORRES; SANTOS, 2012).
Os estudos relacionados aos riscos ocupacionais com a equipe de enfermagem
apontam maior interesse em objetos relacionados às temáticas biossegurança e estresse
ocupacional e não abordam as outras categorias de risco ocupacionais aos quais esses
trabalhadores estão expostos, como riscos químicos, físicos, e de acidentes (VALENÇA et al.,
2013).
Os estudos são desenvolvidos em maior parte no âmbito hospitalar, principalmente
em hospitais universitários, e a produção na Atenção Básica à Saúde ainda é escassa, não
cobrindo os profissionais deste setor de atuação, que também precisam de medidas de
proteção e intervenção sobre os riscos a que são expostos. Assim, evidencia-se a necessidade
de desenvolver ações em prol dos trabalhadores de enfermagem da Atenção Básica à Saúde
que incorporem todas as categorias de riscos ocupacionais (VALENÇA et al., 2013).
A impossibilidade da realização de programas de prevenção de acidentes e doenças
ocupacionais com os profissionais, não pode ser baseada na falta de recursos para tais
investimentos, para isso, usa-se a criatividade desenvolvendo programas de baixo custo e alta
efetividade. A intervenção educativa é uma proposta de baixo custo e de alta efetividade; e no
caso deste estudo, alguns ajustes podem impulsionar seus resultados.
O enfermeiro é o principal componente da equipe de saúde para implementar as
práticas educativas no ambiente de trabalho. Pois este é integrante da equipe de enfermagem e
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possui prerrogativa para a capacitação da equipe em função de sua formação, dever como
profissional, e conhecimento de todos os fluxos de trabalho. O enfermeiro envolve-se com as
condições de trabalho à medida que o próprio as experiencia.
Através dos dados apresentados observou-se que os participantes eram,
predominantemente, do sexo feminino. De acordo com pesquisa realizada pela FIOCRUZ,
por iniciativa do COFEN, a equipe de enfermagem no Brasil é predominantemente composta
por mulheres (84,6%), e as unidades de saúde pesquisadas apresentam proporções similares a
da pesquisa mencionada (COFEN, 2015).
Apenas duas profissionais possuem outro vínculo empregatício; o que também
corrobora com a pesquisa que afirma que 63% dos profissionais de enfermagem do país tem
apenas uma atividade de trabalho. Entretanto, 10 profissionais já possuem carga horária
semanal de 40 horas que compromete toda a semana. As duas profissionais que possuem
outra atividade, trabalham 30 e 20 horas semanais, cada, nas unidades pesquisadas (COFEN,
2015).
A carga horária trabalhada quando correlacionada as condições de trabalho dos
profissionais, revelam a possibilidade de ocorrência de acidentes de trabalho e
desenvolvimento de doenças ocupacionais assim como afirma Dalri et al:

As condições laborais atuais envolvem modelos de produção e prestação de
serviços com características de trabalho aceleradas e intensificadas. Os
modelos determinam o aumento da produtividade, por meio da combinação
do ritmo de trabalho, da carga de responsabilidade e da redução dos
intervalos de descanso na jornada de trabalho. Esses fatos podem levar à
tendência progressiva de riscos ocupacionais, podendo originar efeitos
crônicos à saúde dos trabalhadores. Nesse sentido, a jornada de trabalho
constitui-se em uma dimensão importante na qualidade de emprego,
repercutindo na segurança e saúde do trabalhador, nos aspectos pessoais e
familiares, assim como na organização laboral dentro da instituição (DALRI
et al., 2014, p. 959).

A jornada de trabalho dos profissionais de enfermagem pode se tornar um elemento
que propicia desgaste e sofrimento ao trabalhador; quando o contexto organizacional
desencadeia sofrimento, o indivíduo busca desenvolver mecanismos de defesa para tentar
diminuí-lo (DALRI et al., 2014, p. 959).
Em relação aos riscos ocupacionais a que estão expostos os profissionais de
enfermagem, observa-se que todas as categorias de risco ocupacional estão presentes no
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trabalho dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, tanto na PCJ como no PMF,
entretanto, a natureza dos fatores de riscos presentes é diversificada.
Este achado do estudo assemelha-se aos achados de Almeida, Torres e Santos
(2012), que descrevem todas as categorias de riscos ocupacionais presentes no trabalho da
enfermagem na atenção básica à saúde, mesmo sendo apresentadas com nomenclatura
diversificada, e não como estipulada pela Organização Pan-Americana da Saúde no Brasil.
Algumas particularidades podem ser observadas em função das diferentes
características das unidades e da função do profissional em relação ao cargo que ocupa, por
exemplo, o enfermeiro da PCJ é chefe de vigilância epidemiológica, as ações instrumentais de
gerência do cuidado, de caráter técnico limitam-se a realização do teste rápido de HIV e
administração de imunobiológicos. Em contrapartida, no PMF os enfermeiros não realizam a
vigilância

epidemiológica,

mas

coletam

sangue,

realizam

curativos,

administram

medicamentos.
Os técnicos e auxiliares de enfermagem da PCJ não realizam acolhimento, ou coleta
de sangue e de outros materiais biológicos, como fezes, urina e escarro, atividades estas
realizadas pelos técnicos de enfermagem do PMF. Os técnicos e auxiliares do PMF não
administram imunobiológicos, visto que a PCJ possui sala de vacina que atende
adequadamente a região.
A variedade de funções desempenhadas pela equipe de enfermagem é preocupação
de outros estudos que revelam que os profissionais de saúde, especificamente os da atenção
básica, não identificam os riscos no ambiente laboral e a exposição aos mesmos nas atividades
que executam, o que propicia a realização do trabalho sem o uso de medidas de segurança
(ALMEIDA; TORRES; SANTOS, 2012, p. 144).
Em relação aos riscos biológicos, a intervenção mostrou-se mais efetiva em relação
às práticas, do que em relação aos saberes. Entretanto, em relação a esta categoria de risco,
não houve questões que demonstrassem significância estatística. O questionário continha 10
questões sobre riscos biológicos. E as questões respondidas no pré-teste geraram escores tão
altos quanto às questões do questionário pós-teste.
Estudo realizado por Santos et. al., demonstrou que a principal temática abordada nas
pesquisas de riscos ocupacionais é sobre risco biológico. A constante exposição dos
profissionais da saúde aos agentes biológicos preocupa devido às peculiaridades dos
procedimentos realizados no cuidado à saúde das pessoas e também pelas condições em que o
trabalho é executado (SANTOS et al, 2012).
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Os profissionais de enfermagem participantes da pesquisa possuíam maior grau de
saberes acerca da temática abordada nas questões referentes à categoria de riscos biológicos
antes da realização da intervenção, do que sobre qualquer outra categoria de risco abordada.
Assim, a variação de respostas entre o pré e o pós-teste não foram suficientes para alcançar
significância estatística, ou seja, os escores dos profissionais do grupo experimento já eram
considerados satisfatórios no pré-teste.
Os escores gerados pelas respostas dos profissionais do grupo controle também
foram considerados como satisfatórios, apesar de não serem tão altos quanto os escores do
grupo experimento, e a variação de respostas do grupo controle no pré e pós-teste foi
homogênea, não ultrapassando 4 pontos.
Os riscos biológicos geralmente são os mais estudados em relação aos profissionais
de saúde, pois estão diretamente associados às práticas desenvolvidas por estes trabalhadores
(ALMEIDA; TORRES; SANTOS, 2012, p. 147). E o estudo de Silva, Cortez e Valente
(2011) revela que os riscos biológicos são mais evidenciados quando comparados a outros
tipos de riscos ocupacionais.
Sobre os riscos químicos, uma questão referia-se ao conhecimento das Fichas de
Informação dos produtos químicos utilizados. E durante a intervenção educativa essas fichas
foram apresentadas e distribuídas. Recomendou-se que os profissionais buscassem
informações nessas fichas em caso de dúvidas sobre os produtos químicos. As principais
informações sobre os produtos químicos utilizados também foram discutidas no momento. As
medidas de primeiros socorros também foram demonstradas. E as respostas dos profissionais
provaram a eficácia da intervenção neste quesito.
Nos riscos químicos pode-se observar eficácia da intervenção educativa para as
questões relacionadas aos saberes. Na análise de significância realizadas em todas as
questões, observou-se que quatro questões de riscos químicos apresentaram significância
estatística. A primeira referia-se ao conhecimento dos riscos da manipulação de álcool 70%.
Outra questão de relevância estatística refere-se à prática dos profissionais sobre a
higienização de superfícies com álcool 70%. As utilidades do produto foram apresentadas e a
importância da higienização do ambiente após atendimento de pacientes e também da
higienização das mãos também foram debatidos.
Outra questão relacionada aos riscos químicos que também revelou significância
para o estudo questionava o potencial citotóxico do produto PVPi, e a temática foi importante
para o aumento do conhecimento dos profissionais. Durante o curso, os mesmos, foram
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orientados quando a forma correta de utilizar o PVPi não causando danos para os pacientes
pelo uso direto sobre lesões.
No estudo de Nunes (2010) sobre riscos ocupacionais, na atenção básica, as
principais categorias de riscos identificadas pelos enfermeiros foram: biológico; mecânico;
psicossocial; ergonômico; de acidente de trajeto; físico; mecanismo de defesa/enfrentamento e
negação. Entretanto, não aborda na identificação das categorias de risco, o risco químico,
mesmo o autor apresentando várias substâncias utilizadas pelos enfermeiros, os mesmos não
identificaram esta categoria. A justificativa pelo não surgimento desta categoria é apresentada
pelo autor como se o contato contínuo dos profissionais com produtos químicos, dos mais
variados fosse tão comum, a ponto dos profissionais não classificarem o manuseio de
substâncias químicas como risco ocupacional.
O estudo de Costa e Felli (2004) revelou que na maioria das vezes, os trabalhadores
desconhecem os possíveis efeitos das substâncias químicas, e se desgastam em função da
quantidade de produtos químicos disponíveis no ambiente de trabalho.
Embora as substâncias químicas sejam imprescindíveis ao trabalho de enfermagem, o
desconhecimento dos efeitos das substâncias, além da exposição aos riscos químicos, expõe
os profissionais a cargas e processos de desgaste biopsíquicos (COSTA; FELLI, 2004).
Sulzbacher e Fontana (2013) identificaram em seu estudo que os profissionais
correlacionam de maneira deficiente os fatores que correspondem aos riscos químicos,
atribuindo a fatores classificados como riscos biológicos e riscos físicos; o que mais uma vez
demonstra o desconhecimento deste risco ocupacional pela equipe de enfermagem.
Outro estudo apresentou que alguns profissionais conhecem e distinguem
adequadamente os riscos químicos, entretanto, aponta a falta de recursos para uma proteção
eficaz, como equipamentos de proteção individual indispensáveis, incluindo máscaras, luvas
de procedimento, o que da mesma maneira expõe os profissionais a esses riscos
(RODRIGUES et al., 2012).
Desta maneira, acredita-se que os agentes químicos são capazes de causar danos à
saúde dos profissionais que não sejam percebidos por eles, fazendo com que a equipe de
enfermagem se habitue a conviver com os mesmos na sua rotina de trabalho, desconsiderando
danos e subnotificando acidentes com estes agentes.
Os resultados sobre os riscos ergonômicos demonstraram efetividade da intervenção
educativa sobre os saberes dos profissionais do grupo experimento. As questões relacionadas
às práticas tiveram variação de maior amplitude para o grupo experimento do que as variações
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apresentadas no grupo controle, apesar da uniformidade no número de variações entre os
grupos.
Em relação à estatística inferencial, duas questões demonstraram significância
estatística. A questão 20 relacionava-se a possibilidade de adquirir doença osteomuscular pelo
esforço físico pesado. Durante a intervenção educativa, foram apresentadas estratégias de
prevenção para os riscos ergonômicos como posturas adequadas para movimentação, que
evitassem lesão osteomuscular, durante a realização de trabalhos. Tanto para movimentos
realizados no dia a dia, quanto para movimentos comuns no local de trabalho. A prática de
exercícios físicos para fortalecimento da musculatura também foram recomendados.
A doença osteomuscular relacionada ao trabalho caracteriza-se por um processo
crônico-degenerativo e psicossocial. Fatores como repetitividade de movimentos, manutenção
de posturas inadequadas por tempo prolongado, esforço físico, pressão mecânica sobre
determinados segmentos do corpo, principalmente membros superiores, trabalho muscular
estático, impactos, vibração, frio, fatores organizacionais e psicossociais, podem originar este
distúrbio (BAPTISTA; MERIGHI; SILVA, 2011).
O trabalho de enfermagem é repetitivo, demanda esforço físico, levantamento de
peso e posturas inadequadas, associados aos estressores mentais que são fatores de risco para
ocorrência de DORT (LELIS et al., 2012).
Outros fatores que se relacionam ao trabalho da enfermagem é sobre a
desinformação quanto ao problema, levando as pessoas a esconderem seus sintomas, o que
acaba comprometendo o diagnóstico e tratamento corretos. Estes e outros fatores foram
apresentados durante a intervenção educativa (LELIS et al., 2012).
Em decorrência dos fatores apresentados que estão amplamente presentes no trabalho
da equipe de enfermagem, esta categoria profissional tem sido acometida por estes agravos.
Os profissionais muitas vezes, descuidam-se da própria saúde por estarem preocupados em
satisfazer as necessidades dos usuários, utilizando forças acima dos seus limites, e
desgastando-se fisicamente.
Ainda quanto aos riscos ergonômicos e psicossociais, outra questão que apresentou
significância estatística foi a questão de número 29, que se referia a utilização de estratégias
de comunicação para lidar com pacientes e familiares nervosos.
A intervenção educativa apresentou a comunicação como estratégia para resolução
de conflitos com a equipe profissional e também com pacientes. E fez recomendações para
que a comunicação fosse eficaz, como calma, validação da informação, e o atendimento do
cliente visando à resolubilidade das questões trazidas pelo usuário, além de sinceridade sobre
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as condições da unidade para atender as demandas. Durante o curso, além dessas, outras
recomendações foram debatidas e os profissionais puderam compartilhar suas experiências.
A intervenção preocupou-se com a integridade dos profissionais diante de situações
mais graves, alertando os profissionais a não se exporem a agressões, e utilizarem os poderes
públicos para se defenderem de qualquer tipo de violência que comprometa sua segurança no
trabalho. Além da comunicação, foi recomendada para casos mais graves, a realização do
boletim de ocorrência, oferecendo os caminhos para realização do mesmo.
No âmbito da atenção básica à saúde, as enfermeiras convivem com a expectativa
das suas potencialidades para solucionar problemas e ao mesmo tempo com a impossibilidade
de oferecer respostas à população. O desgaste se concretiza em cansaço físico e mental,
levando aos sintomas físicos gerados pelo estresse (VALENÇA et al., 2013).
Os riscos e as vulnerabilidades percebidas pelos profissionais na atenção básica à
saúde estão relacionados, principalmente, à deficiência de recursos para realização do
trabalho, à violência física e moral e ao desgaste emocional dado pelo contexto sócioeconômico-cultural no qual o trabalho está inserido (SANTOS et al., 2012).
A vulnerabilidade à violência na atenção primária decorre do processo de trabalho,
das necessidades de saúde dos sujeitos e comunidades e do risco de exposição à
agressão/agressor, tipo de agressão, gestão em saúde e do próprio profissional. Está ainda
associada às condições sociais, econômicas e culturais da realidade em que o profissional está
inserido (SANTOS et al., 2012).
Na pesquisa realizada pelo Conselho Federal de Enfermagem e pela Fundação Oswaldo
Cruz para conhecer o perfil de 1,6 milhão de enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de
enfermagem do país, 19% dos respondentes revelaram que existe violência nos lugares que
trabalham, e 71% afirmam que há pouca segurança. Já 66% sofrem algum tipo de desgaste
profissional, seja por exposição ao risco de agressão, excesso de trabalho ou falta de estrutura para
desempenharem bem suas funções (COFEN, 2015).
Estes dados são alarmantes para a situação de trabalho vivenciada por esta categoria.
É clara a necessidade da construção de estratégias eficazes no Brasil que garantam a
segurança desses profissionais em serviço, repensando as práticas em saúde, a estrutura dos
serviços, incluindo a fiscalização dos locais de trabalho.
Os resultados da estatística descritiva quanto aos riscos físicos demonstraram-se
excelentes. As questões sobre os saberes e práticas apresentaram importantes melhoras
decorrentes da intervenção educativa. Em relação à estatística inferencial, as questões de
riscos físicos que geraram significância estatística foram as de número 33, 34 e 35. Todas as
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questões relacionavam-se ao ruído no local de trabalho. A intervenção educativa apresentou o
risco do ruído intermitente e os efeitos maléficos da exposição ao ruído no local de trabalho,
correlacionando o risco às estratégias de prevenção viáveis.
O estudo de Sulzbacher e Fontana (2013) identificou que a equipe de enfermagem
tem desconhecimento quanto aos riscos físicos, e o relacionam com situações que abalam a
integridade do corpo físico/orgânico, desvinculando-o de agentes como ruído, vibração,
radiação ionizante e não ionizante, temperaturas extremas (frio e calor), pressão atmosférica
anormal, e outros.
A exposição prolongada a ruídos pode causar uma diminuição continuada da
sensibilidade auditiva, conhecida como Perda Auditiva Induzida por Ruído (PAIR). Está
relacionada principalmente a ruídos ocupacionais, e tem por características principais ser do
tipo neurossensorial, irreversível, geralmente bilateral e progressiva, se não cessada a
exposição (IIZUKA; GIL, 2014).
Entretanto, muitos casos de alteração não são prontamente evidenciados na
audiometria. Diversos estudos mostraram que mesmo os indivíduos expostos ao ruído
ocupacional com limiares auditivos dentro da normalidade, possuíam alterações nos registros
das emissões otoacústicas, tanto por estímulo transiente, quanto produto de distorção,
mostrando a importância destes exames no diagnóstico precoce da PAIR (IIZUKA; GIL,
2014).
Frequentemente, os efeitos do ruído podem se manifestar através de sintomas extraauditivos, tais como cefaleia, insônia, estresse, falta de concentração, entre outros.
Combinados, esses estressores aumentam o risco de acidentes de trabalho, podendo causar
múltiplos efeitos sobre a saúde e bem estar dos trabalhadores (IIZUKA; GIL, 2014).
Em função da demanda e das diversas naturezas do trabalho na atenção básica que
envolve uma comunicação eficaz, não é possível utilizar protetores auriculares. Entretanto, é
possível fazer momentos de pausa longe dos ruídos, diminuindo então seus efeitos.
Os riscos mecânicos e de acidente na estatística descritiva, mostraram que o grupo
experimento obteve melhor rendimento quando comparado ao grupo controle, tantos nas
questões relacionadas aos saberes, quanto nas questões de práticas, sendo a intervenção eficaz
para esta categoria de riscos.
A significância estatística foi demonstrada em três questões. A questão 36
interrogava sobre a existência de Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) no local de
trabalho. Entretanto, a significância desta vez ocorreu nos dois grupos. Tanto o grupo
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experimento como o grupo controle, melhoraram seus conhecimentos em relação a essa
questão.
Este fato não era esperado, mas se explica em função da dinâmica de preparação do
curso. Durante a preparação do consultório, onde era realizado o curso, eram necessários
equipamentos para demonstração, tais como caixas de descarte de perfurocortantes e
extintores de incêndio, principais EPCs disponíveis nas unidades. Estes equipamentos
precisavam ser carregados até o consultório onde ocorreu o curso. Entretanto, esses
dispositivos se encontravam no PMF, e era necessário atravessar toda a unidade até chegar ao
consultório escolhido. Neste momento todos os profissionais viam esses itens e se davam
conta que seriam utilizados na intervenção educativa. Este fato despertou a atenção dos
profissionais para existência de tais equipamentos no local de trabalho, e mesmo sem a
interferência da tecnologia educacional, os resultados foram significantes para os dois grupos.
A questão 38 gerou significância para o grupo experimento quando comparado ao
grupo controle. A questão relacionava-se, a saber usar o extintor de incêndio de maneira
correta em caso de necessidade. Durante a tecnologia educacional discutiu-se a maneira
correta de usar os extintores de incêndio disponíveis na unidade, com recomendações
apresentadas pelo corpo de bombeiros, e considerando a segurança dos profissionais em
primeiro lugar.
A questão 43 também demonstrou significância estatística. Esta questão propunha
aos profissionais que os mesmos solicitassem manutenção de instalações elétricas em caso de
fios expostos e gambiarras.
A grande demanda atual para utilização de recursos eletrônicos sobrecarrega as
instalações elétricas. As unidades de saúde PCJ e PMF são construções antigas que não têm
estrutura para utilização de tantos aparelhos elétricos. Atualmente, as salas são equipadas com
ares-condicionados, e, além disso, ainda precisam energizar aparelhos utilizados nos
consultórios. Essa sobrecarga produz riscos de incêndios. E durante a intervenção educativa
foram abordadas as possibilidades de acidentes e incêndios em função de instalações elétricas
inapropriadas.
Os riscos mecânicos e de acidentes são aqueles ligados à falta de proteção do
trabalhador. Falta de equipamentos de proteção individual, aparelhamento inadequado,
arranjo físico, ordem e limpeza do ambiente de trabalho, sinalização e rotulagem, podem levar
a acidentes de trabalho (FONTANA, 2011).
Entre os fatores predisponentes aos acidentes de trabalho pela equipe de
enfermagem, estão as situações de falta de estrutura física, falta de recursos humanos e
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materiais para a realização do trabalho em saúde, falta de orientação quanto às formas de
prevenção dos acidentes de trabalho, dentre outros.
O estudo de Almeida, Torres e Santos evidencia que:

Os profissionais de saúde, especificamente os da Atenção Básica, não
identificam os riscos no ambiente laboral e a exposição aos mesmos nas
atividades que executam. Desta forma, a prevenção se constitui na estratégia
mais eficaz para evitar agravos à saúde e para tanto, faz-se necessário que as
empresas estruturem consistentes padrões de monitoramento e controle da
segurança, saúde e meio ambiente, bem como, que os trabalhadores estejam
capacitados para reconhecer os riscos ocupacionais aos quais estão expostos
e as medidas preventivas e de proteção individual e coletiva a serem
adotadas frente aos mesmos (ALMEIDA; TORRES; SANTOS, 2012, p.
143).

O estudo respondeu as hipóteses de pesquisa e confirmou a hipótese alternativa (H1),
que determinava a existência de melhora nos saberes e mudança nas práticas dos profissionais
de enfermagem do grupo experimento, após a implementação de intervenção educativa na
atenção básica. E refutou a hipótese nula (H0), onde os saberes e as práticas dos profissionais
de enfermagem do grupo experimento, após a implementação de intervenção educativa,
continuavam iguais aos do grupo controle.
Esses dados são considerados satisfatórios e demonstraram o alcance dos resultados
esperados no estudo. Além de provarem que intervenções práticas, viáveis, sem elevados
custos e aplicáveis à realidade das instituições, podem ser eficazes. Iniciativas pequenas, mas
de caráter científico e sério, podem trazer mudanças aos cenários tão marcados pelas
desigualdades e desrespeito às normas básicas; e o principal sujeito dessas transformações
deve ser o profissional capacitado para a realização de suas funções com a garantia de seus
direitos preservados.
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6 CONCLUSÃO

Os determinantes que podem levar o trabalhador da saúde ao adoecimento ou
acidente de trabalho por exposição aos riscos ocupacionais correspondem a um conjunto de
condições, individuais e institucionais, dentre as quais os saberes e práticas são apenas dois
deles, pois, os recursos estruturais produzem maior suscetibilidade aos agravos em questão.
Desse modo, não há como pensar intervenções e/ou medida de prevenção voltada
somente ao trabalhador, sem considerar as situações que interferem externamente, como
fatores políticos, econômicos, culturais e dos gestores das instituições de saúde, que podem
apoiar e direcionar os trabalhadores, para maior ou menor autoproteção.
O estudo alcançou todos os seus objetivos e respondeu as hipóteses da pesquisa,
confirmando a hipótese alternativa, e refutando a hipótese nula. Os resultados foram
satisfatórios e demonstraram a eficácia da intervenção educativa, realizada através de recursos
acessíveis, não sendo oneroso para as instituições.
Este estudo incentiva a reprodução deste método para testagem de outras
intervenções educativas de natureza variada aprimorando as intervenções a fim de que sejam
oferecidos conteúdos de qualidade, medidos através de testes estatísticos válidos e confiáveis.
A pesquisa também estimula a disseminação de tais práticas em outros cenários de Atenção
Básica à Saúde.
Assim, conclui-se que os resultados do estudo confirmam que a capacitação de
profissionais constitui em estratégia eficaz, pois a aquisição de saberes propicia a adoção de
práticas preventivas que evitam acidentes e agravos à saúde dos profissionais. Recomenda-se
a replicação do estudo em outras unidades de atenção básica e o desenvolvimento de outras
pesquisas para validação da tecnologia educativa.
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9 APÊNDICES

9.1 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para os Profissionais da Policlínica
Comunitária e do Programa Medico de Família de Jurujuba

Dados de identificação:
Título do Projeto: “CONHECIMENTOS E PRÁTICAS DE TRABALHADORES DE
ENFERMAGEM SOBRE RISCOS OCUPACIONAIS NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE:
UM ESTUDO DE INTERVENÇÃO”.
Pesquisador Responsável: Renata Vieira Girão Arcanjo.
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Mestrado Acadêmico em Ciências do
Cuidado em Saúde/Universidade Federal Fluminense.
Telefones para contato: (22) 2648-2466 e (22) 999012313
Nome do Voluntário:__________________________________________________________
Idade: __________________ R.G. ______________________
O Sr.(a) está sendo convidado(a) a participar da pesquisa: : “CONHECIMENTOS E
PRÁTICAS

DE

OCUPACIONAIS

TRABALHADORES
NA

ATENÇÃO

DE

BÁSICA

ENFERMAGEM
À

SAÚDE:

SOBRE
UM

RISCOS

ESTUDO

DE

INTERVENÇÃO”, de responsabilidade da pesquisadora Renata Vieira Girão Arcanjo
orientada pela Profª Drª. Bárbara Pompeu Christovam. Que terá como instrumento de coleta
de dados um questionário. Sua participação é voluntária.
A realização da presente pesquisa não apresenta riscos físicos, econômicos ou sociais
aos participantes. Os benefícios trazidos pela sua execução contribuirão com os profissionais
das unidades ao oferecer conhecimentos úteis a sua saúde, que se colocados em prática,
servirão para a diminuição da exposição aos riscos ocupacionais. Também beneficiará as
unidades que contarão com profissionais mais capacitados para o trabalho em saúde,
conhecendo as estratégias para evitar acidentes e o desenvolvimento de doenças ocupacionais.
Os resultados deste estudo possibilitarão também a produção de novos conhecimentos para a
área de Saúde e de Enfermagem, relacionados à saúde dos trabalhadores que atuam na atenção
básica. E poderão nortear a aplicação das estratégias propostas em outras unidades de Atenção
Básica.
Caso decida participar do estudo mencionado acima, você deverá assinar este termo.
Ao assiná-lo, você liberará a publicação de suas respostas aos pesquisadores envolvidos neste
estudo, sendo sua identidade preservada. Caso necessite, poderão ser marcados encontros para
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respostas ou esclarecimentos de qualquer dúvida acerca dos procedimentos, riscos, benefícios
e outros relacionados à pesquisa. Os resultados da pesquisa serão tornados públicos em
trabalhos e/ ou revistas cientificas. A retirada do consentimento e permissão de realização do
estudo pode ser feita a qualquer momento, sem que isso traga prejuízos. Será mantido o
caráter confidencial de todas as informações relacionadas à privacidade da pessoa pela qual
sou responsável. Este documento será elaborado em duas vias, sendo uma retida pelo
representante legal do sujeito da pesquisa e uma arquivada pelo pesquisador.
Como o estudo é experimental, há a possibilidade do senhor (a) ser alocado em um
dos grupos (controle ou experimento), isto implicará em receber a intervenção educativa num
primeiro momento, ou aguardar, e receber a intervenção posteriormente. A ordem da
intervenção não irá alterar a qualidade com que a mesma será aplicada.
Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato com
o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio
Pedro, para obter informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais
informações:

E.mail: etica@vm.uff.br

Tel/fax: (21) 2629-9189

Eu, __________________________________________, RG nº ___________________,
declaro ter sido informado e concordo com a participação, como voluntário, no projeto acima
descrito.

Niterói, _____ de ____________ de______

_______________________________________
Assinatura do Voluntário
_______________________________________
Renata Vieira Girão Arcanjo
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9.2 QUESTIONÁRIOS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM
9.2.1 Questionário para profissionais da enfermagem – Pré-Teste

QUESTIONÁRIO PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO-PRÉ-TESTE
Data:_______/_______/2015
Código:
Nome Completo:
Idade:
Telefone para Contato:
Sou funcionária(o) da(o):
( )Policlínica Comunitária
( )Programa Médico de Família
Tempo de Trabalho na Unidade:
Categoria Profissional:
( )Enfermeiro
( )Técnico de Enfermagem
( )Auxiliar de Enfermagem
Tempo de Formação:
Setor que trabalha:
Jornada de trabalho:
Possui
outro
vínculo ( )SIM
empregatício?
( )NÃO
Em caso de SIM, qual?

105

QUESTIONÁRIO PRÉ-TESTE
Data:_____/_____/2015
Código:
MARQUE UM X NO QUADRADO REFERENTE À OPÇÃO DESEJADA
Riscos Biológicos
Quanto conhecimento você tem sobre as afirmações abaixo?
Nenhum
conhecimento

1

2

3

4

5

6

Conhecimento
limitado

Conhecimento
Moderado

Conhecimento
Substancial

Conhecimento
amplo

A luva é uma barreira
protetora que evita a
contaminação
pelos
vírus da Hepatite B, C e
da AIDS.
O uso de luvas previne a
ocorrência de acidentes
do
trabalho
com
exposição a sangue.
O respingo de material
biológico em mucosa
pode transmitir doenças.
A vacinação pode evitar
doenças como Hepatite
B.
Conheço minha situação
vacinal em relação a
hepatite B.
Conheço a conduta
apropriada
para
prevenção de acidente
com
exposição
a
material biológico.

Em relação a suas atitudes...

7

8

9

10

Nesta
semana,
considerando todas às
vezes que você realizou
procedimentos
com
perfurocortante em que
porcentagem das vezes
você usou luvas?
Lavo minhas mãos antes
e após atender pacientes
ou
realizar
procedimentos?
Uso luvas em todos os
procedimentos que me
exponham a material
biológico
Uso luvas ao receber
material
biológico,
como urina e escarro,
em frascos de coleta.

0-20%

20-40%

40-60%

60-80%

80-100%

Nunca

Raramente

Às vezes

Frequentemente

Sempre
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Riscos Químicos.
Quanto conhecimento você tem sobre as afirmações abaixo?
Nenhum
conhecimento

11

12

13

14

15

16

Conhecimento
limitado

Conhecimento
Moderado

Conhecimento
Substancial

Conhecimento
amplo

A
manipulação
frequente de produtos
químicos podem causar
problemas à saúde das
pessoas.
Conheço os riscos da
manipulação
álcool
70%.
A solução de PVPi
(Povidine), pode ser
citotóxica.
Conheço a conduta
apropriada em caso de
respingo de produto
químico em mucosa.
Conheço a conduta
apropriada caso haja
reação alérgica por
contato com substância
química
Conheço a ficha de
segurança dos produtos
químicos que utilizo.

Em relação a suas atitudes?
Nunca

17

18
19

Uso álcool 70% para
higienização de mãos?
Higienizo superfícies do
ambiente com álcool
70%?
Uso PVPi (Povidine) na
realização de curativos?

Raramente

Às vezes

Frequentemente

Sempre
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Riscos Ergonômicos e Psicossociais
Quanto conhecimento você tem sobre as afirmações abaixo?
Nenhum
conhecimento

20

21

22

23

Conhecimento
limitado

Conhecimento
Moderado

Conhecimento
Substancial

Conhecimento
amplo

O esforço físico pesado
pode ocasionar doença
osteomuscular
relacionada ao trabalho.
O esforço repetitivo
pode
gerar
lesão
neuromuscular.
Conheço as posturas
adequadas
que
diminuem a ocorrência
de
lesões
osteomusculares durante
a realização do meu
trabalho?
Sapatos
confortáveis
reduzem
a
tensão
lombar em atividades
físicas intensas.

Em relação a suas atitudes...
Nunca

24

25

26

27

28

29

30

Procuro posicionar-me
para evitar dores após o
trabalho?
Divido meu tempo para
realizar
todas
as
funções que são de
minha competência?
Uso
sapatos
confortáveis
quando
visito a comunidade?
Realizo atividades de
lazer
para
minha
satisfação pessoal fora
do local de trabalho?
Proporciono momentos
de comunicação para
solucionar
conflitos
interpessoais?
Utilizo estratégias de
comunicação para lidar
com
pacientes
e
familiares nervosos?
Realizei algum boletim
de ocorrência (BO) em
função de violência
sofrida no trabalho?

Raramente

Às vezes

Frequentemente

Sempre
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Risco Físico
Quanto conhecimento você tem sobre as afirmações abaixo?
Nenhum
conhecimento

31

32

33

34

Conhecimento
limitado

Conhecimento
Moderado

Conhecimento
Substancial

Conhecimento
amplo

Conheço
as
características do ruído
constante.
Conheço
as
características do ruído
intermitente.
O ruído intermitente
pode
gerar
perda
auditiva induzida por
ruído(PAIR).
Os efeitos maléficos do
ruído podem gerar dor
de cabeça, ansiedade,
aumento da pressão
arterial
e
outros
sintomas.

Em relação a suas atitudes...
Nunca

35

Separo momentos de
pausa longe dos ruídos
do trabalho?

Raramente

Às vezes

Frequentemente

Sempre
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Risco Mecânico ou de Acidente
Quanto conhecimento você tem sobre as afirmações abaixo?
Nenhum
conhecimento

36

37

38

39

40

conhecimento
limitado

conhecimento
Moderado

conhecimento
Substancial

conhecimento
amplo

Existem equipamentos
de proteção coletiva no
meu
ambiente
de
trabalho.
Conheço a situação dos
extintores de incêndio
da unidade que trabalho
em caso de acidentes
Sei utilizar o extintor de
incêndio
caso
haja
necessidade.
Sei
montar
adequadamente a caixa
de
descarte
para
perfurocortante.
Conheço o protocolo
adequado em caso de
acidentes de trabalho

Em relação a suas atitudes...
Nunca

41

42

43

44

Mantenho
meu
ambiente de trabalho
organizado?
Solicito a substituição
de
ferramentas,
aparelhos
e
equipamentos ruins?
Solicito manutenção de
instalações elétricas em
caso de exposição de
fios ou gambiarras?
Notifico acidentes de
trabalho?

Raramente

Às vezes

Frequentemente

Sempre

110

9.2.2 Questionário para profissionais da enfermagem – Pós-Teste
QUESTIONÁRIO PÓS-TESTE
Data:_____/_____/2015
Código:
MARQUE UM X NO QUADRADO REFERENTE À OPÇÃO DESEJADA
Riscos Biológicos
Quanto conhecimento você tem sobre as afirmações abaixo?
Nenhum
conhecimento

1

2

3
4
5

6

Conhecimento
limitado

Conhecimento
Moderado

Conhecimento
Substancial

Conhecimento
amplo

A luva é uma barreira
protetora que evita a
contaminação pelos vírus
da Hepatite B, C e da
AIDS.
O uso de luvas previne a
ocorrência de acidentes do
trabalho com exposição a
sangue.
O respingo de material
biológico em mucosa pode
transmitir doenças.
A vacinação pode evitar
doenças como Hepatite B.
Conheço minha situação
vacinal em relação a
hepatite B.
Conheço
a
conduta
apropriada para prevenção
de acidente com exposição
a material biológico.

Em relação a suas atitudes...

7

8

9

10

Nesta
semana,
considerando todas às
vezes que você realizará
procedimentos
com
perfurocortante. Em que
porcentagem das vezes
você usará luvas?
Lavarei minhas mãos
antes e após atender
pacientes ou realizar
procedimentos?
Usarei luvas em todos
os procedimentos que
me exponham a material
biológico?
Usarei luvas ao receber
material
biológico,
como urina e escarro,
em frascos de coleta?

0-20%

20-40%

40-60%

60-80%

80-100%

Nunca

Raramente

Às vezes

Frequentemente

Sempre
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Riscos Químicos.
Quanto conhecimento você tem sobre as afirmações abaixo?
Nenhum
conhecimento

11

12

13

14

15

16

Conhecimento
limitado

Conhecimento
Moderado

Conhecimento
Substancial

Conhecimento
amplo

A
manipulação
frequente de produtos
químicos podem causar
problemas à saúde das
pessoas.
Conheço os riscos da
manipulação
álcool
70%.
A solução de PVPi
(Povidine), pode ser
citotóxica.
Conheço a conduta
apropriada em caso de
respingo de produto
químico em mucosa.
Conheço a conduta
apropriada caso haja
reação alérgica por
contato com substância
química
Conheço a ficha de
segurança dos produtos
químicos que utilizo.

Em relação a suas atitudes?
Nunca

17

18

19

Usarei álcool 70% para
higienização de mãos?
Higienizarei superfícies
do ambiente com álcool
70%?
Usarei PVPi (Povidine)
na
realização
de
curativos?

Raramente

Às vezes

Frequentemente

Sempre
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Riscos Ergonômicos e Psicossociais
Quanto conhecimento você tem sobre as afirmações abaixo?
Nenhum
conhecimento

20

21

22

23

Conhecimento
limitado

Conhecimento
Moderado

Conhecimento
Substancial

Conhecimento
amplo

O esforço físico pesado
pode ocasionar doença
osteomuscular
relacionada ao trabalho.
O esforço repetitivo
pode
gerar
lesão
neuromuscular.
Conheço as posturas
adequadas
que
diminuem a ocorrência
de
lesões
osteomusculares durante
a realização do meu
trabalho?
Sapatos
confortáveis
reduzem
a
tensão
lombar em atividades
físicas intensas.

Em relação a suas atitudes...
Nunca

24

25

26

27

28

29

30

Procurarei posicionar-me
para evitar dores após o
trabalho?
Dividirei meu tempo para
realizar todas as funções
que são de minha
competência?
Usarei
sapatos
confortáveis ao visitar a
comunidade?
Realizarei atividades de
lazer
para
minha
satisfação pessoal fora do
local de trabalho?
Proporcionarei
momentos
de
comunicação
para
solucionar
conflitos
interpessoais?
Utilizarei estratégias de
comunicação para lidar
com
pacientes
e
familiares nervosos?
Realizarei um boletim de
ocorrência (BO) em
função de violência
sofrida no trabalho?

Raramente

Às vezes

Frequentemente

Sempre
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Risco Físico
Quanto conhecimento você tem sobre as afirmações abaixo?
Nenhum
conhecimento

31

32

33

34

Conhecimento
limitado

Conhecimento
Moderado

Conhecimento
Substancial

Conhecimento
amplo

Conheço
as
características do ruído
constante.
Conheço
as
características do ruído
intermitente.
O ruído intermitente
pode
gerar
perda
auditiva induzida por
ruído(PAIR).
Os efeitos maléficos do
ruído podem gerar dor
de cabeça, ansiedade,
aumento da pressão
arterial
e
outros
sintomas.

Em relação a suas atitudes...
Nunca

35

Separarei momentos de
pausa longe dos ruídos
do trabalho?

Raramente

Às vezes

Frequentemente

Sempre
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Risco Mecânico ou de Acidente
Quanto conhecimento você tem sobre as afirmações abaixo?
Nenhum
conhecimento

36

37

38

39

40

conhecimento
limitado

conhecimento
Moderado

conhecimento
Substancial

conhecimento
amplo

Existem equipamentos
de proteção coletiva no
meu
ambiente
de
trabalho.
Conheço a situação dos
extintores de incêndio
da unidade que trabalho
em caso de acidentes.
Sei utilizar o extintor de
incêndio
caso
haja
necessidade.
Sei
montar
adequadamente a caixa
de
descarte
para
perfurocortante.
Conheço o protocolo
adequado em caso de
acidentes de trabalho

Em relação a suas atitudes...
Nunca

41

42

43

44

Manterei meu ambiente
de trabalho organizado?
Solicitarei a substituição
de
ferramentas,
aparelhos
e
equipamentos ruins?
Solicitarei manutenção
de instalações elétricas
em caso de exposição de
fios ou gambiarras?
Notificarei acidentes de
trabalho?

Raramente

Às vezes

Frequentemente

Sempre
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9.3 CHECKLIST PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM – INSTRUMENTO ÚNICO
ATIVIDADES REALIZADAS PELOS PROFISSIONAIS-PMF
ENFERMEIROS
Acolhimento
Administração de Medicamentos
Aferição de pressão arterial
Coleta de material biológico (urina, fezes e escarro)
Coleta de sangue
Consulta de Enfermagem
Dispensação de Medicamentos
Eletrocardiograma;

Esterilização de Materiais (ou coordenação de)
Gerência de serviço
Gerencia do cuidado
Imunização;

Programas fora da unidade
Curativos
Realização de Grupos Educativos

Retirada de pontos
Teste de glicemia capilar;
Teste do pezinho;
Teste rápido de HIV.

Troca de sondas
Vigilância Epidemiológica;

Visitas domiciliares
Outras:
TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM
Acolhimento
Administração de Medicamentos
Aferição de pressão arterial
Coleta de material biológico (urina, fezes e escarro)
Coleta de sangue
Dispensação de Medicamentos
Eletrocardiograma;

Esterilização de Materiais (ou coordenação de)
Imunização;

Programas fora da unidade
Curativos
Realização de Grupos Educativos

Retirada de pontos
Teste de glicemia capilar;
Teste do pezinho;
Teste rápido de HIV.
Vigilância Epidemiológica;

Visitas domiciliares
Outras:
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ATIVIDADES REALIZADAS PELOS PROFISSIONAIS-PCJ
ENFERMEIROS
Acolhimento
Administração de Medicamentos
Aferição de pressão arterial
Coleta de material biológico (urina, fezes e escarro)
Coleta de sangue
Consulta de Enfermagem
Dispensação de Medicamentos
Eletrocardiograma

Esterilização de Materiais (ou coordenação de)
Gerência de serviço
Gerencia do cuidado
Imunização

Programas fora da unidade
Curativos
Realização de Grupos Educativos

Retirada de pontos
Teste de glicemia capilar
Teste do pezinho
Teste rápido de HIV

Troca de sondas
Vigilância Epidemiológica

Visitas domiciliares
Outras:
TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM
Acolhimento
Administração de Medicamentos
Aferição de pressão arterial
Coleta de material biológico (urina, fezes e escarro)
Coleta de sangue
Dispensação de Medicamentos
Eletrocardiograma

Esterilização de Materiais (ou coordenação de)
Imunização

Programas fora da unidade
Curativos
Realização de Grupos Educativos

Retirada de pontos
Teste de glicemia capilar
Teste do pezinho
Teste rápido de HIV
Vigilância Epidemiológica

Visitas domiciliares
Outras:
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9.4 CARTILHA DE ORIENTAÇÕES
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10 ANEXOS

10.1 Parecer Consubstanciado do CEP
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