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MELO, Ailda Gringo de. Riscos ocupacionais oriundos do exercício profissional 
da Enfermagem nas unidades de emergência. 2017. 31 páginas. Trabalho de 
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RESUMO 

 
Os profissionais de enfermagem das unidades de emergência são 
submetidos a diversos riscos ocupacionais durante o exercício laboral.  
Reconhecer os fatores de risco no ambiente de trabalho é de fundamental 
importância para a escolha de medidas preventivas e, para isso, é necessário 
observar de forma criteriosa as condições de exposição destes trabalhadores no 
local de serviço. As publicações analisadas permitiram concluir que, dentre esses, os 
principais riscos a que estão expostos são: ergonômicos, químicos, físicos e 
biológicos. Este trabalho de pesquisa, cujo objeto é o profissional de enfermagem, 
propõe uma reflexão sobre sua atuação frente aos riscos ocupacionais, sujeitando-
se a eles ou ainda reforçando a sua existência (inevitável, na maioria das vezes) 
pela prática de exposição, consciente ou inconsciente, ao próprio risco ocupacional.  
O objetivo deste estudo foi identificar, por meio de revisão literária, os principais 
riscos ocupacionais a que estão expostos os profissionais de enfermagem; a 
metodologia adotada foi a pesquisa bibliográfica em artigos, sites e revistas que 
abordaram o referido assunto do ano 2000 a 2016. 
 
Palavras-chave: Risco ocupacional; Trabalhador de enfermagem; Saúde 
ocupacional; Emergência. 
  



 

 

MELO, Ailda Gringo de. Occupational hazards arising from the professional 
practice of Nursing in the emergency units. 2017. 31 pages. Graduation Course in 
Nursing - Metropolitan Union of Education and Culture, Lauro de Freitas, 2017. 
 
 
 

ABSTRACT 
 
The nursing professionals of the health units are submitted to various occupational 
risks during the exercise. Recognize the risk factors in the workplace and of 
fundamental importance for a choice of preventive measures and, for this, it is 
necessary to observe in a judicious way how conditions of exposure of these workers 
not place of service. The publications analyzed allowed us to conclude that, among 
them, ergonomists, chemical, physical and biological. This research, whose object is 
a nursing professional, proposes a reflection about its action in case of spontaneous 
risk, subjecting itself to them or even reinforcing their existence (unavoidable, in most 
cases) by the practice of exposure, unconscious , to the occupational risk itself. The 
objective of this study was to identify, through literary review, the main occupational 
risks and that are exposed to nursing professionals; a methodology adopted for 
bibliographic research in articles, websites and journals that approached the subject 
from the year 2000 to 2016. 
 
Key-words: Occupational risk; Nursing worker; Occupational health; Emergency.  



 

 

SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO ..........................................................................................................7 

1. RISCOS OCUPACIONAIS EM SÁÚDE ..............................................................9 

1.1. CLASSIFICAÇÃO...........................................................................................10 

2. FATORES DE RISCO OCUPACIONAL NOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE 

ENFERMAGEM NAS UNIDADES DE EMERGÊNCIA........................................14 

3. MEDIDAS DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO A DOENÇAS OCUPACIONAIS E 

ACIDENTES DE TRABALHO PELA EQUIPE DE ENFERMAGEM ...................20 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS......................................................................................24 

 

REFERÊNCIAS........................................................................................................26 

 

 

 



 

 

 

7 

INTRODUÇÃO 

 

Os trabalhadores da saúde exercem suas atividades laborais em ambientes 

envoltos a riscos ocupacionais, os quais podem causar-lhes adoecimento ou 

acidentes de trabalho. 

Acidente de trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho, a serviço 

da empresa, provocando, direta ou indiretamente, lesão corporal, doença ou 

perturbação funcional que cause a morte, perda ou redução, permanente ou 

temporária, da capacidade para o trabalho. Já o risco ocupacional é definido por 

toda e qualquer possibilidade de que algum elemento ou circunstância existente num 

dado processo ou ambiente de trabalho possa causar dano à saúde, seja por meio 

de acidentes, doenças ou do sofrimento dos trabalhadores, ou ainda por poluição 

ambiental. 

A Revolução industrial foi preponderante à mudança na qualidade das 

condições de vida e de trabalho dos profissionais. Nesse período, muitos 

trabalhadores sofriam dos riscos, doenças e acidentes, frequentes em virtude da 

ausência de normas e limites. Contudo, devido às conquistas alcançadas nas 

relações trabalhistas, o atual cenário é diferente, sendo premissas: ações 

preventivas e o respeito aos limites e a segurança dos profissionais. 

Apesar de toda a evolução na lida com os riscos ocupacionais ainda existem 

desafios a serem transpassados, o que se converte na existência de 

regulamentações para mitigar os seus fatores geradores. No campo da 

Enfermagem, os empregadores e trabalhadores estão sujeitos à legislação que 

regulamenta as medidas de proteção à segurança e saúde dos trabalhadores dos 

hospitais, clinicas e laboratórios: a NR-32, essa é definida como a norma que cuida 

da saúde dos profissionais de saúde. 

No setor da saúde, devido às peculiaridades das atividades realizadas, os 

profissionais estão expostos aos riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, 

psicossociais e de acidente. A exposição contínua a esses riscos pode promover o 

adoecimento dos trabalhadores e até interferir na qualidade do serviço prestado. 

A problemática deste trabalho consiste em compreender: quais os riscos 

ocupacionais a que estão expostos os profissionais de enfermagem nas unidades de 

emergência? 
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Para tanto, elegeu-se como objetivo geral identificar nas publicações os 

principais riscos a que estão expostos os profissionais atuantes nas unidades de 

emergência, e como objetivos específicos: classificar os riscos ocupacionais em 

saúde; revisar os fatores de risco ocupacional a que estão expostos os profissionais 

da equipe de enfermagem nas unidades de emergência; e, apresentar as medidas 

de proteção preconizadas pelo ministério da saúde na prevenção de doenças 

ocupacionais e acidentes de trabalho pela equipe de enfermagem.  

O presente trabalho trata-se de uma pesquisa documental, na qual, para o 

levantamento bibliográfico, buscou-se um total de 16 artigos e revistas científicas. A 

seleção dos artigos fora realizada na base de dados Scielo, Lilacs, Biblioteca Virtual 

de Saúde, livros e revistas virtuais e bibliotecas universitárias acessíveis. Foram 

utilizados os seguintes critérios para a seleção dos artigos científicos: artigos 

publicados em português em periódicos nacionais, com todos os tipos de 

delineamento, sem definição de um período de busca, incluindo materiais e artigos 

publicados em literatura nacional entre 2000 e 2016. 

Serão discorridos os objetivos específicos supra, estruturados em três 

capítulos: Riscos ocupacionais em saúde; Fatores de risco ocupacional nos 

profissionais da equipe de enfermagem nas unidades de emergência; Medidas de 

prevenção e proteção a doenças ocupacionais e acidentes de trabalho pela equipe 

de enfermagem; que, de forma lógica e sequencial, conduzirão às considerações 

finais e, por conseqência, o alcance do objetivo geral definido. 
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1 RISCOS OCUPACIONAIS EM SÁÚDE 

 

O serviço de saúde tem como principal finalidade a prevenção e 

recuperação da saúde de sua clientela. Entretanto, atuar em unidades de saúde, 

implica em laborar em ambiente com inúmeros riscos ocupacionais, fato que 

favorece a exposição do trabalhador da saúde a diversos malefícios ao longo da 

vida profissional. Isso decorre das peculiaridades da atividade e ao fato da 

presença do risco ocupacional ser inerente a determinados processos de 

trabalho, como é o caso do profissional de enfermagem. Entende-se por risco 

ocupacional situações que podem pôr fim ao equilíbrio físico, mental e social dos 

trabalhadores e não apenas as situações oriundas de acidentes e doenças 

(MIRANDA e STANCATO, 2008).  

 

Os profissionais de enfermagem no cuidado ao paciente estão sujeitos a 
alguns riscos ocupacionais causados por fatores físicos, químicos, 
biológicos, mecânicos, ergonômicos e psicossociais, podendo levar a uma 
doença ocupacional ou causando acidentes de trabalho (MAGAGNINI, 
2009, p. 115). 

 

Para tanto, o risco ocupacional decorre do fato de o processo de trabalho da 

equipe de enfermagem, diariamente, estar exposta a agentes com potencial de 

causar prejuízos ao bem estar físico e mental, em especial aos profissionais que 

atuam em unidades de urgências. Isso decorre das características da unidade, uma 

vez que a mesma é a porta de entrada do cliente ao serviço de saúde. Assim, todo 

individuo que acessa o serviço deve ser considerado potencialmente de risco, uma 

vez que em sua maioria não possui um diagnóstico clinico (FILHO; SOUZA; 

HOEFEL, 2005). Isso implica na necessidade da equipe de saúde manter vigilância 

e na adoção de normas de segurança de trabalho, haja vista que o risco de 

contaminação deve ser sempre interpretado pelo trabalhador como presente ao seu 

meio (GIR et.al, 2004). 

 

O trabalho constitui uma das práticas mais importantes da vida do ser 
humano, pois, através deste, o homem garante a sua subsistência e a de 
sua família. Pelo trabalho, o homem deve garantir também sua satisfação 
pessoal advinda da sua realização e pelos resultados que seu esforço 
permite colher. (MAURO et. al. 2004, p. 348). 
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A NR-9, Norma Regulamentadora que estabelece a obrigatoriedade da 

elaboração e implementação, por parte de todos os empregadores e instituições que 

admitam trabalhadores como empregados, do Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais - PPRA, visando à preservação da saúde e da integridade dos 

trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e conseqüente 

controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no 

ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos 

recursos naturais. 

 

1.1 CLASSIFICAÇÃO 

 

A portaria nº. 25 (29/12/1994) destaca como principais classes de riscos 

ocupacionais: a) riscos químicos (poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases, vapores 

e substâncias compostas ou produtos químicos em geral); b) riscos biológicos (vírus, 

bactérias, protozoários, fungos e outros); c) riscos ergonômicos e de acidentes 

(esforço físico intenso, levantamento e transporte manual de peso, exigência de 

postura inadequada, controle rígido de produtividade, imposição de ritmos 

excessivos, trabalho em turno e noturno, jornadas de trabalho prolongadas, 

monotonia e repetitividade, arranjo físico inadequado, máquinas e equipamentos 

sem proteção, ferramentas inadequadas ou defeituosas, probabilidade de incêndio 

ou explosão, entre outras situações causadoras de estresse físico e/ou psíquico ou 

acedentes); d) riscos físicos (ruídos, vibrações, radiações ionizantes, radiações não 

ionizantes, frio, pressões anormais, umidade e calor) (ATAN et. al. 2005). Risco 

ocupacional é caracterizado por fatores que possam representar perigo ou 

possibilidade de perigo para o trabalhador. 

 “A causa mais importante para a disposição dos riscos ergonômicos entre os 

trabalhadores de enfermagem é a postura inadequada, principalmente ao prestar 

assistência ao paciente” (SILVA; ZEITOUNE, 2009, p. 279).  Além dos riscos de 

acidentes e doenças ergonômicas que expõem os trabalhadores da saúde no 

ambiente hospitalar, somam às cargas psíquicas, causadas pela pressão do seu 

trabalho (ELIAS; NAVARRO, 2006). 

Os riscos ocupacionais a que estão sujeitos o pessoal da equipe de 

enfermagem têm sido alvo de estudo de muitos pesquisadores, por sua relevância e 
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repercussões pessoais, sociais e econômicas. Os trabalhadores que desenvolvem 

suas atividades em instituições hospitalares são destaques entre os diversos grupos 

vulneráveis a riscos ocupacionais e ambientais, de acordo com vários trabalhos de 

pesquisa e de cooperação técnica envolvendo problemas de saúde, trabalho e 

ambiente (MAURO et. al., 2004,) Neste sentido, a título de exemplo, pode-se 

destacar as pesquisas de, Alcântara et al (2005), Leitão et al (2008) e Zeitoune et al 

(2009) como importantes colaborações. 

Alcântara et. al (2005) pesquisaram os riscos ocupacionais de profissionais de 

enfermagem quanto a doenças imunopreveníveis, analisando-se o perfil vacinal dos 

profissionais que atuavam em uma Unidade de Saúde da Família de Fortaleza, 

Estado do Ceará. Observou-se uma problemática, pois para cerca de dez patologias 

imunopreveníveis, a maioria dos profissionais não haviam sido vacinados, 

oferecendo grande risco ocupacional a esses profissionais. 

Leitão, Fernandes e Ramos (2008) relataram os riscos ocupacionais 

enfrentados pelos profissionais de enfermagem na Unidade de Terapia Intensiva 

(UTI) no município de Fortaleza - CE. Neste setor, destacaram-se os riscos relativos 

aos ruídos provocados pelos aparelhos, como alarmes das bombas e respiradores e 

quanto aos fatores climáticos, devido a precariedade dos equipamentos de ar 

condicionados, expondo os profissionais e pacientes a altas temperaturas. Além 

desses fatores, tal pesquisa apontou ainda como riscos a saúde dos profissionais: 

poeiras, gases, vapores, fadiga, estresse, e risco na manipulação de drogas e 

materiais cortantes como agulhas. 

Zeitoune e Silva  (2009) analisaram os riscos ocupacionais dos trabalhadores 

de enfermagem do setor de hemodiálise, em um hospital no Rio de Janeiro e 

relataram que a maioria dos trabalhadores de enfermagem, nesse hospital, recebeu 

cursos sobre os riscos ocupacionais, em especial, a cerca dos riscos biológicos 

(contaminação viral por HIV e outras doenças virais, além de fungos, bactérias e 

outros micro-organismos) e riscos químicos (hipoclorito 12% e proxitante utilizados 

na desinfecção de equipamentos). 

No contexto geral, as pesquisas desses autores apontam para o 

descontentamento dos profissionais de enfermagem, devido às condições insalubres 

e inseguras do trabalho no contexto hospitalar e da falta de política de saúde do 
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trabalhador que, segundo Oliveira, Alves e Miranda (2009), deve fazer parte da 

política geral de saúde. 

O atual momento histórico aponta, sem dúvida, para a importância da reflexão 

acerca da ordem teórica e metodológica relacionadas com a questão da avaliação 

dos riscos ocupacionais, assim como do desenho e implementação de processos de 

intervenção efetivos à sua promoção, o que reflete conflitos nas relações de 

trabalho, interfere na satisfação do trabalhador, eleva os custos e contribui para o 

declínio da qualidade da assistência, afetando, a organização, trabalhadores e 

clientes (BARBOSA; SOLER, 2003). 

Este trabalho, cujo objeto é o profissional de enfermagem, propõe uma 

reflexão sobre sua atuação frente aos riscos ocupacionais, sujeitando-se a eles ou 

ainda reforçando a sua existência (inevitável, na maioria das vezes) pela prática de 

exposição, consciente ou inconsciente, ao próprio risco ocupacional. A exposição 

dos trabalhadores de saúde aos fluidos biológicos se deve, em parte, às formas de 

organização do trabalho. Frequentemente, os trabalhadores de saúde se 

sobrecarregam com vários plantões em turnos alternados, manipulam instrumentos 

inseguros, bem como não utilizam Equipamento de Proteção Individual (EPI) 

adequado. (MAGAGANINI; AYRES, 2009). 

Antigamente, a área da saúde não era caracterizada como classe profissional 

de altos riscos de acidentes de trabalho, o que ocorreu a partir dos anos 80 com o 

surto do HIV/AIDS, época em que foram inseridas as “Precauções Universais”, hoje 

conhecidas como “Precauções Padrão”, as quais abordam a necessidade desses 

profissionais de usarem luvas como barreira de proteção contra contato de fluidos do 

paciente (NISHIDE; BENATTI, 2004). 

“No Brasil o primeiro relato de AIDS obtido de forma acidental foi confirmado 

pelo Ministério do Trabalho somente em 1999,envolvendo uma auxiliar de 

enfermagem que realizava um procedimento invasivo” (GIR, 2004, p.245). 

 

Contaminação por material biológico representa maior risco ao profissional 
de enfermagem devido a sua constante exposição durante seu processo de 
trabalho, dentre elas, as infecções de maior preocupação são as causadas 
pelos vírus do HIV e as hepatites B e C (NEVES; SOUZA, 2011, p. 354). 

 

Como motivação para a elaboração deste trabalho, pode-se destacar o forte 

desejo de elaboração de um instrumento informativo que pudesse atenuar a prática 
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da exposição aos riscos ocupacionais em enfermagem, proporcionando o retorno de 

boa parte da satisfação perdida por estes profissionais.  
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2 FATORES DE RISCO OCUPACIONAL NOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE 

ENFERMAGEM NAS UNIDADES DE EMERGÊNCIA  

         

A presença de risco ocupacional no desempenho das atividades laborais do 

profissional de enfermagem apresenta uma visibilidade multifatorial, devido à 

diversidade dos fatores de riscos a que estão expostos, dependendo da atividade 

realizada. Nessa vertente, verifica-se a importância da análise destes riscos para os 

profissionais. Marziale e Rodrigues (2002) referem que os trabalhadores de 

enfermagem, durante a assistência ao paciente, estão expostos a inúmeros riscos 

ocupacionais causados por fatores químicos, físicos, mecânicos, biológicos, 

ergonômicos, incluindo os psicossociais, que podem ocasionar doenças 

ocupacionais e acidentes de trabalho.  

Castejón (2004) menciona que a avaliação de riscos não é uma atividade 

estática, e deve ser uma ação dinâmica e contínua, acompanhando as modificações 

das condições de trabalho.  

Almeida e Soares (2002) referem que o projeto de reorganização dos serviços 

de saúde exige a adoção de uma política comprometida com a melhoria da inserção 

dos trabalhadores nos serviços de saúde, priorizando os princípios da valorização 

profissional e da participação dos funcionários, visando produzir mudanças na sua 

mentalidade e nas suas ações, mediante a qualificação ou a incorporação de novos 

conhecimentos. Essa proposta visa recuperar uma “postura de respeito e dignidade 

ao trabalho e aos trabalhadores”. 

Verifica-se que a qualidade no atendimento hospitalar se relaciona 

diretamente com as instalações fisicas, os equipamentos e os instrumentais 

utilizados. Cabe aos profissionais de enfermagem, neste contexto, o destaque por 

serem suas atividades vinculadas diretamente ao “cuidado” durante as 24 horas da 

assistência prestada, colocando-os em contato permanente com o usuário e os 

familiares. Decorre daí que o seu trabalho muitas vezes incrementa uma relação de 

stress, conforme descrito por Oliveira et al. (2008), quando o atendimento à saúde 

da população envolve muito desgaste físico e emocional dos profissionais. Da 

mesma forma, verifica-se, na citação de Almeida, Pagliuca e Leite (2005) sobre a 

importância da conscientização do uso de equipamentos de proteção individual (EPI) 
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pelos profissionais de enfermagem, que o uso correto do EPI colabora 

essencialmente para a segurança, o bem-estar e a saúde do trabalhador.  

Zamberlan e Siqueira (2005) referem que, na atualidade, as organizações 

encontram-se adotando a terceirização como facilitador do atendimento e da 

diminuição de custos; cita ainda que a falta de interação intersetorial, por vezes, leva 

à demora nas informações e à ineficiência na resolução dos problemas 

apresentados. Os autores citam que a fragmentação do processo de trabalho de 

enfermagem diante da terceirização dos serviços é inaceitável, porque o 

atendimento ao ser humano deve ser de maneira única e integral, priorizando, 

assim, a unicidade e a individualidade de cada um. A enfermagem, 

independentemente do trabalho que realiza, deve estar integrada com as demais 

áreas, na busca de aperfeiçoamento contínuo, para realizar um melhor atendimento, 

correspondendo à confiança que a clientela dispensa ao cuidador.  

O Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (2008b) descreve 

que os danos ao trabalhador podem ser devidos às condições deficientes de 

trabalho, como as lesões por acidente de trabalho, as doenças profissionais, a 

fadiga, a insatisfação, o stress e as patologias inespecíficas. Diante desse contexto, 

definiu-se como objeto de estudo, os fatores de risco ambientais do trabalho de 

enfermagem em estabelecimento hospitalar. Como objetivo, buscou-se identificar, na 

percepção dos enfermeiros chefes das unidades de internação, os fatores de risco 

do trabalho de enfermagem em relação ao local, aos equipamentos, às substâncias 

e aos materiais, fatores ergonômicos e fatores organizacionais. 

A Saúde Ocupacional merece destaque dentre as preocupações dos 

empregados e seus empregadores, sendo, ou devendo ser, a principal abordagem 

nas relações entre homem e trabalho. Este pensamento é ratificado pela relação 

direta entre a exposição aos riscos ocupacionais e a possibilidade de um trabalhador 

sofrer danos em decorrência de sua atividade. 

Nas Unidades de Emergência não é diferente, os profissionais de Saúde 

estão expostos a diversos perigos, incluindo o desenvolvimento de doenças 

ocupacionais. Um recorte neste cenário pode ser dado aos profissionais de 

Enfermagem que atuam nestas Unidades, pois, em virtude da lida contínua com 

pacientes, equipamentos, fármacos e enfermidades, acabam diretamente expostos a 

riscos físicos, químicos, biológicos e ergonômicos. Riscos estes evidenciados pela 



 

 

 

16 

presença, no ambiente laboral, de elementos que propiciam ou potencializam a 

ocorrência de acidentes de trabalho. 

 

A área de Emergência é um dos componentes mais importantes da 
assistência à saúde no Brasil. Nos últimos anos, a demanda crescente por 
serviços nesta área, devida, principalmente, ao crescimento do número de 
acidentes e da violência urbana, e a estrutura incipiente da rede são fatores 
que têm contribuído de forma decisiva para a sobrecarga dos serviços de 
Emergência disponibilizados para o atendimento da população. Por 
consequência, esta sobrecarga é repassada aos profissionais da saúde 
envolvidos neste processo. (BRASIL, 2004, p.41). 

 

Araujo et al. (2012) sustentam que os acidentes ocupacionais podem 

acometer todos os profissionais de saúde, contudo, a equipe de Enfermagem está 

em constante risco, visto que suas atividades envolvem o contato com sangue e 

outros fluidos corpóreos, além da manipulação de materiais perfuro cortantes. Os 

agentes biológicos são considerados os principais fatores de insalubridade e 

periculosidade aos trabalhadores de enfermagem.  

Em geral, o trabalhador de enfermagem atua num ambiente penoso e 

insalubre, que não oferece condições favoráveis à sua saúde e satisfação pessoal. 

As condições precárias a que são expostos estes profissionais, seja pelo excesso de 

atividade laboral física e mental, acúmulo de horas trabalhadas, sistema de vínculo 

empregatício, ou mesmo má remuneração, são determinantes para a ocorrência dos 

acidentes e doenças ocupacionais (MAURO et al., 2004) 

Toda avaliação de risco laboral deve ser um momento de reflexão para a otimização 

da atividade profissional segura, evitando-se, assim, os riscos desnecessários, 

controlando da melhor forma os riscos que não podem ser eliminados (INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO, 2008a). 

As condições inadequadas de segurança no ambiente de trabalho tem sido 

responsáveis, em muitos setores, por inúmeros acidentes e doenças ocupacionais, 

as quais podem levar a incapacidade temporária ou definitiva do trabalhador para o 

trabalho  (MARZIALE, 2000). 

Os autores narram que, no labor do profissional de saúde, os trabalhadores 

estão expostos a diversos riscos ocupacionais. Riscos estes que são potencializados 

na atuação dos profissionais de enfermagem devido à proximidade com o paciente 

(RODRIGUES; PASSOS, 2009). 
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De acordo com Carvalho e Magalhães (2009), os profissionais de 

enfermagem são, dos profissionais de saúde, aqueles que mais se expõem aos 

riscos do trabalho, visto que a enfermagem é o maior grupo de trabalhadores de 

saúde; prestadora de assistência ininterrupta, 24 horas por dia; executora de cerca 

de 60% das ações de saúde; a categoria que mais entra em contato físico com os 

doentes.  

Dentre os riscos ergonômicos Freitas et al (2009), destaca os habituais 

levantamentos de peso, tanto relativos aos pacientes quanto a equipamentos, e a 

postura incorreta para a realização de procedimentos que exijam maior esforço e/ou 

flexão da coluna vertebral. Entre os riscos psicossociais estão aqueles originados 

pelo convívio com o tormento dos pacientes, com a morte, estresse e ritmo de 

trabalho. 

 

A sobrecarga do trabalhador vinculada aos aspectos ergonômicos, estão 
ligadas a uma condição que facilita o acontecimento de acidentes de 
trabalho, pois isto, influencia diretamente suas vidas, causando o 
esgotamento físico e mental e, consequentemente, lhes expondo a outros 
riscos (GALLAS e FONTANA, 2010, p.786). 

 

Segundo Baptista e Costa (2012), é preciso que as instituições atentem às 

características de segurança e medicina do trabalho e estudem soluções para 

diminuição ou eliminação dos riscos que afligem os colaboradores dentro da 

empresa, a fim de preservar o ambiente de trabalho, o homem e a comunidade. 

Uma das principais profissões sujeitas a exposição à material biológico é a 

enfermagem. Para Almeida et.al, (2009) isso esta relacionado  ao fato de serem  a 

maioria dentro do serviço de saúde, estarem a  todo momento em contato direto na 

assistência e, também, ao tipo e frequência de procedimentos realizados. Assim, 

Simão et al, (2010) ressalta que a equipe de enfermagem se expõe à situações de 

acidentes inerentes ao contato com material biológico, por realizar a assistência ao 

paciente podendo assim, desencadear doença laboral. 

Deste modo, as condições de trabalhos desses profissionais possuem 

características específicas, pois, além do relacionamento direto com a doença e 

morte, eles fazem parte de um sistema que assegura a continuidade da produção e 

determina a quebra da continuidade no trabalho realizado individualmente (SIMÃO, 

et al. 2010). 
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Assim, os profissionais da equipe de enfermagem inseridos na dinâmica da 
assistência hospitalar estão particularmente expostos à ocorrência de 
acidentes ocupacionais com material biológico, os quais são decorrentes 
das condições do ambiente de trabalho, de objetos ou organismos que 
possam ser nocivos à saúde do trabalhador, tais como parasitas, bactérias, 
vírus e outros. (SIMÃO, et al., 2010, p. 301) 

 

O contato direto e habitual com materiais humanos, e com o manuseio de 

objetos perfuro cortantes podem causar respingos de secreção, sangue e outros, em 

mucosas podendo levar à doença ocupacional aguda, crônica ou até mesmo à 

morte. (SIMÃO, et al. 2010). “No entanto, trata-se de profissionais que desenvolvem 

suas práticas em meio a múltiplos riscos disseminadores de doenças, diante disso, 

se faz necessário investir na adoção de medidas preventivas com o objetivo de 

diminuir a exposição do trabalhador a estes riscos” (COPETTI, 2011). 

Outro fator de risco é a relação do medo de agressão física e psicológica, 

pelos pacientes. Para Ribeiro e Shimizu (2007), esse risco reporta as ameaças à 

saúde mental dos trabalhadores em seu cotidiano de serviço. A violência está 

presente em vários espaços de trabalho, estabelecendo assim, uma grave ameaça 

para a saúde do profissional. Porém, os profissionais muitas vezes não estão 

preparados para lidar com o risco de violência. Cesar e Marziele (2006) citam que é 

necessário desenvolver ações com objetivos de prevenir atos violentos como 

preparar o profissional a resolver situações complicadas e possíveis atos de 

violência oriundos de pacientes e seus familiares. 

Existem ainda riscos relacionados à exposição a agentes físicos. Podendo ser 

desencadeados pelas condições físicas decorrentes do ambiente de trabalho, tais 

como, ruídos, vibrações, calar, frio, radiações ionizastes, dentre outros. (BRASIL, 

2004). 

Apesar disso, torna-se necessário que as instituições de saúde programem 

políticas de precaução, que tendam manter atuais os conhecimentos técnico-

científicos, mas também as práticas de proteção ao profissional da enfermagem. 

Para que ações de saúde, efetivas aos mesmos sejam apoiados pelo senso de 

responsabilidade pessoal e não somente por ações que lhes sejam impostas. 

 

Entende-se a saúde ocupacional ou saúde do trabalho como à promoção e 
à preservação da integridade física do trabalhador durante o exercício de 
sua função, por meio da detecção de fatores que interfiram na sua saúde. 
Essa detecção possui abordagem de prevenção, rastreamento e 
diagnóstico precoce de agravos à saúde relacionados ao trabalho, além da 
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constatação da existência de casos de doenças profissionais ou danos 
irreversíveis à saúde do trabalhador (LEITÃO; FERNANDES; RAMOS, 
2008, p.476). 

 

De acordo Robes e Silveira (2009) para que haja uma adequação entre a 

organização do trabalho e a estrutura mental do indivíduo, é necessário que as 

exigências intelectuais, motoras e psicossensoriais da tarefa estejam de acordo com 

suas necessidades. O controle, pelo trabalhador, do modo operatório, conteúdo e 

ritmo de trabalho pode tornar mais prazerosa a realização da tarefa, além de permitir 

melhor defesa e estruturação física e psíquica. 
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3 MEDIDAS DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO A DOENÇAS OCUPACIONAIS E 

ACIDENTES DE TRABALHO PELA EQUIPE DE ENFERMAGEM  

 

Reconhecer os fatores de risco no ambiente de trabalho é de fundamental 

importância para a escolha de medidas preventivas, e para isso é necessário 

observar de forma criteriosa as condições de exposição destes trabalhadores no 

local de serviço (SESSP, 2003). Segundo o Guia Técnico de riscos biológicos, a 

Norma Regulamentadora 32 tem o objetivo de: “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 (SESSP, 2003, p.444)”.  

Os hospitais são considerados locais tipicamente insalubres na medida em 

que propiciam a exposição dos trabalhadores da área da saúde a inúmeros riscos 

por abrigar pacientes com doenças contagiosas, e necessitar de procedimentos 

muitas vezes invasivos, apresentam riscos de acidentes de trabalho e ameaça para 

a saúde do profissional de enfermagem (BALSAMO; FELLI, 2006). 

O trabalho da enfermagem em ambiente hospitalar exige destes profissionais 

o cuidado integral ao paciente  as condições trabalhistas relatadas por profissionais 

de enfermagem, em especial os que atuam no ambiente hospitalar, tem gerado 

problemas de saúde, que na maioria das vezes estão relacionados à situação e 

setor de trabalho, causando prejuízos sociais e econômicos para os trabalhadores e 

para a instituição, por ter que afastar este trabalhador do seu cargo (BARBOZA; 

SOLER, 2003). 

A melhor maneira de se prevenir contra acidentes biológicos é o emprego das 

precauções padrão, que preconizam medidas a serem seguidas por todos os 

trabalhadores da saúde ao cuidarem de pacientes ou manusearem objetos 

contaminados, entre elas, o uso de EPI's. (CARVALHO, 2009). 

Mediante a estes fatores, mostra-se importante o uso de 5 dispositivos de 

segurança preconizados pelo Ministério do Trabalho e Emprego como, luvas, óculos, 

jalecos e protetores respiratórios, entre outros, objetivando a  minimização de 

contínuas ameaças a segurança e saúde do trabalhador (BRASIL, 2004). 

“O uso de EPI’s (luvas, máscaras, gorros, óculos de proteção, aventais e 

botas), lavagem das mãos, descarte adequado de roupas e resíduos, material 
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perfuro cortantes adequadamente acondicionado e todos os profissionais vacinados 

contra a Hepatite B” reduzem as chances de contaminação biológica entre os 

profissionais da saúde (CARVALHO et al., 2009, p. 358) 

Na exposição biológica, os EPI's funcionam como barreira de proteção e 

necessitam ser utilizados em qualquer situação de risco para o profissional  o uso do 

jaleco como EPI para o profissional da saúde é considerado um importante fator 

para diminuir a chance de acidente ocupacional, assim como a adoção de medidas 

assépticas e a criação de normas, conduta e procedimentos (CARVALHO et al., 

2009). 

Precauções Padrão são grupos de medidas realizadas para minimizar os 

riscos de transmissão por agentes e patógenos no ambiente hospitalar, tais como 

lavagem das mãos (após procedimentos com ou sem proteção), uso de luvas 

(quando houver contato com sangue ou secreção), máscaras, protetor de olhos, 

protetor de face (principalmente em situação que ocorra respingos de sangue), 

avental (para proteção de superfície corporal, em situação de exposição a sangue e 

líquido corporal). (BRASIL, 2007). 

As mãos representam a mais importante fonte de transmissão de agentes 

microbianos na assistência ao paciente, a pele possui milhares de microrganismos 

que podem ser transmitidos pelo contato direto (pele com pele) ou indireto (por 

superfície ou objetos contaminados, a  higienização das mãos geralmente é feita 

com antissépticos, produtos que têm a função de diminuir a quantidade de 

microrganismos  transitórios e residentes da pele.  

É recomendada antes e depois de procedimentos como preparo da 

medicação e nebulização, manejo do paciente, preparo de materiais, embora seja de 

fundamental importância para prevenção da contaminação por contato manual, tais 

medidas não são seguidas a rigor (MARTINEZ; CAMPOS, 2009)   

Para diminuição do índice de contaminação com perfuro cortante é importante 

não apenas uma educação continuada em campo de trabalho com profissionais da 

saúde, mas também dar a liberdade para que estes entendam como funciona a 

organização de trabalho em que atuam, para que trabalhem mais seguros. 

 

A educação no local de trabalho auxilia os profissionais no intuito de que 
estes exerçam suas tarefas com confiança e qualidade, estabelecendo um 
padrão nos serviços de assistência à saúde e para controle e diminuição da 
ocorrência de acidentes e doenças ocupacionais, torna-se imprescindível a 
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realização de educação em saúde para todos os trabalhadores envolvidos 
com o setor (SILVA, 2009, p. 279). 

 

Há necessidade de espaços para os profissionais de enfermagem discutirem 

sobre questões trabalhistas que possam diminuir os riscos ocupacionais, por terem a 

possibilidade de compartilhar as experiências e transmitir conhecimentos sobre 

medidas preventivas de acidentes com base em serviços de educação continuada, 

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), Comissão de Controle de 

Infecção Hospitalar (CCIH), SAM (Serviço de Atendimento Médico) (RIBEIRO; 

SHIMIZU, 2007). 

Conduta após Exposição Biológica, no Brasil, os acidentes de trabalho devem 

ser comunicados logo após o ocorrido, por meio da Comunicação de Acidente de 

Trabalho (CAT), sendo esta encaminhada para a Previdência Social, ao trabalhador 

acidentado, ao sindicato da categoria que o funcionário está inserido, ao hospital, ao 

Sistema Único de Saúde (SUS) e ao Ministério do Trabalho; apesar de obrigatória, 

observa-se um alto número de subnotificação (MARZIALE, 2002) 

Lima (2009) descrevem que entre os agentes físicos mais nocivos á saúde do 

trabalhador estão os ruídos, vibrações, temperaturas extremas (elevadas ou baixas), 

a umidade, pressões consideradas anormais e as radiações. Já entre os fatores 

químicos pode-se citar a poeira, gases, nevos e vapores, que de alguma forma 

penetram no corpo do indivíduo favorecendo uma série de doenças. Há ainda os 

fatores biológicos, comuns diante dos contatos do dia-a-dia das pessoas e os 

ergonômicos, sem ainda deixar de mencionar o estresse ocupacional e o assédio 

moral, como fatores psicossociais. Todos esses fatores desencadeiam doenças 

diversas, de natureza infecciosa, parasitária, neoplasias, doenças sanguíneas, 

visuais, auditivas e de pele, dos aparelhos respiratório, digestivo, osteomuscular, 

gastrointestinal, além de transtornos mentais e de comportamento, entre outras 

(CASTRO; SOUSA; SANTOS, 2010) 

O fato dos profissionais terem conhecimento sobre os riscos no ambiente de 

trabalho nem sempre garante a adesão ao uso de medidas protetoras. Em geral, 

esse conhecimento não se transforma numa ação segura de prevenção de 

acidentes e doenças ocupacionais, o que sinaliza a necessidade de ações mais 

efetivas para mudar essa realidade, assim a presença do enfermeiro pela vigilância 

em saúde é indispensável na manutenção da segurança na unidade de trabalho, 
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possibilitando a promoção de atividades educativas para essa população, com o 

intuito de diminuir os riscos de estarem adquirindo doenças ocupacionais 

relacionadas a seu trabalho (SANTOS, BRASILEIRO, 2013). 

 

Cabe ao enfermeiro do trabalho, além do levantamento dos riscos e do 
trabalho de conscientização, promover ciclos de palestras, incentivar a 
imunização por meio de vacinas, a realização de exames periódicos para 
avaliar a saúde do trabalhador, o incentivo à atividade física, bem como a 
conscientização dos perigos do cigarro, álcool e drogas diretamente em sua 
saúde (LIMA, LIMA, 2009, p.56). 

 

O Enfermeiro em Saúde Ocupacional exerce importante papel na busca de 

melhores condições de vida e de trabalho para trabalhadores. É de suma 

importância as atividades que esses profissionais desenvolvem no sentido de 

implementar ações de segurança e saúde dos trabalhadores, as quais podem ser 

utilizadas para a elaboração de diretrizes para a prática da Enfermagem em Saúde 

Ocupacional no Brasil (MARZIALE, 2010) 

As condições de segurança inadequada no trabalho tem sido responsáveis, 

em muitos setores, por inúmeros acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, as 

quais podem levar a incapacidade temporária ou definitiva do trabalhador para o 

trabalho. 

A investigação sobre as principais doenças ocupacionais que afetam os 

profissionais de enfermagem permitiu-nos evidenciar que: A exposição ocupacional 

a material biológico representa um risco para os trabalhadores das instituições de 

saúde devido à possibilidade de transmissão de patógenos, entre eles o vírus da 

Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (HIV) e da Hepatite (ARAUJO et al., 2012) 

Para Brand e Fontana (2014) profissionais que trabalham em hospitais estão 

sujeitos a adquirir doenças graves como tuberculose, Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida (SIDA/AIDS) e hepatite B e C, dentre outras, que, por sua vez, causam 

consequências catastróficas na vida pessoal e social do indivíduo. Em relação à 

DORT, a dor é o sintoma mais frequente entre os profissionais acometidos por esta 

patologia (FREITAS et al., 2009). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A realização deste trabalho permitiu concluir que os riscos ocupacionais a que 

estão sujeitos o pessoal da equipe de enfermagem têm sido alvo de estudo de 

muitos pesquisadores, por sua relevância e repercussões pessoais, sociais e 

econômicas. Os trabalhadores que desenvolvem suas atividades em instituições 

hospitalares são destaques entre os diversos grupos, sendo caracterizados os riscos 

por fatores que possam representar perigo ou possibilidade de perigo para o 

trabalhador. A causa mais importante para a disposição dos riscos ergonômicos 

entre os trabalhadores de enfermagem é a postura inadequada, principalmente ao 

prestar assistência ao paciente.  Além dos riscos de acidentes e doenças 

ergonômicas que expõem os trabalhadores da saúde no ambiente hospitalar, 

somam-se as cargas psíquicas, causadas pela pressão no ambiente de trabalho. 

A presença de risco ocupacional no desempenho das atividades laborais do 

profissional de enfermagem apresenta uma visibilidade multifatorial, devido à 

diversidade dos fatores de riscos a que estão expostos. Dependendo da atividade 

realizada, a saúde ocupacional merece destaque dentre as preocupações dos 

empregados e seus empregadores, sendo, ou devendo ser, a principal abordagem 

nas relações entre homem e trabalho. Este pensamento é ratificado pela relação 

direta entre a exposição aos riscos ocupacionais e a possibilidade de um trabalhador 

sofrer danos em decorrência de sua atividade. Nas Unidades de Emergência não é 

diferente, os profissionais de Saúde estão expostos a diversos perigos, incluindo o 

desenvolvimento de doenças ocupacionais, em virtude da lida contínua com 

pacientes, equipamentos, fármacos e enfermidades, estando diretamente expostos a 

riscos físicos, químicos, biológicos e ergonômicos. 

Segundo o Guia Técnico de riscos biológicos, a Norma Regulamentadora 32 

tem o objetivo de 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. Os hospitais são considerados locais tipicamente insalubres, na 

medida em que propiciam a exposição dos trabalhadores da área da saúde a 

inúmeros riscos, diante destes fatores mostra-se importante o uso dos cinco 

dispositivos de segurança preconizados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, 
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objetivando a minimização de contínuas ameaças à segurança e saúde do 

trabalhador. 

O enfermeiro em Saúde Ocupacional exerce importante papel na busca de 

melhores condições de vida e de trabalho para trabalhadores. É de suma 

importância as atividades que esses profissionais desenvolvem no sentido de 

implementar ações de segurança e saúde dos trabalhadores, as quais podem ser 

utilizadas para a elaboração de diretrizes para a prática da Enfermagem em Saúde 

Ocupacional no Brasil. 
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