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RISCOS OCUPACIONAIS E MEDIDAS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA NO 

AMBIENTE LABORAL DA ENFERMAGEM 

 

Maria das Graças Cardoso Magalhaes  

 

 

 

RESUMO: através do método de estudo pesquisa bibliográfica o presente estudo teve como 

obetivo conhecer os riscos ocupacionais e as medidas de proteção e segurança no ambiente laboral 

da enfermagem. De acordo com a literatura investigada foi possível notar que o profissional de 

enfermagem encontra-se exposto a vários riscos oferecidos no meio de trabalho, sendo eles:  

biológicos, ergonômicos, psicossociais, químicos, físicos e mecânicos. Quanto às medidas de 

segurança e proteção abordadas nos estudos a maioria deles cita o uso de EPIs, a Legislação 

Trabalhista e Educação em Saúde como ferramentas. Enfim, nota-se que os profissionais de 

enfermagem dão maior destaque para o risco biológico em detrimento aos demais riscos. Quanto às 

medidas de proteção, faz-se necessário o empreendimento de esforços por parte dos profissionais de 

enfermagem na conscientização deste da importância de uma atitude de prevenção e proteção contra 

os riscos a que estão expostos e das instituições na implementação de programas educativos no 

ambiente de trabalho. 

 

Palavras-Chaves: Enfermagem; Riscos Ocupacionais; Saúde do Trabalhador.  

 

 

OCCUPATIONAL HAZARDS AND PROTECTIVE MEASURES AND SAFETY IN THE 

NURSING WORKPLACE 

 

 

 

ABSTRACT: through the method of study, the present study aimed to know the occupational risks 

and the measures of protection and safety in the nursing work environment. According to the 

literature investigated, it was possible to notice that the nursing professional is exposed to several 

risks offered in the work environment, being: biological, ergonomic, psychosocial, chemical, 

physical and mechanical. Regarding the safety and protection measures addressed in the studies, 

most of them cite the use of PPE, Labor Legislation and Health Education as tools. Finally, it can be 

observed that nursing professionals emphasize biological risk in detriment to other risks. Regarding 

the protection measures, it is necessary to make efforts on the part of the nursing professionals in 

the awareness of the importance of an attitude of prevention and protection against the risks they are 

exposed and of the institutions in the implementation of educational 
 

 

Keywords: Nursing; Occupational Hazards; Occupational Healt 
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1. INTRODUÇÃO 

Os acidentes de trabalho são classificados em acidentes típicos, que são aqueles que ocorrem 

no interior do ambiente de trabalho, os acidentes de trajeto, que são os que acontecem no percurso 

da moradia ao trabalho, tanto na ida quanto no retorno, independente do horário, do meio de 

locomoção do trabalhador (CASTRO; SOUSA; SANTOS, 2010).  Eles podem resultar em lesões 

corporais, a perda ou a redução da capacidade para o trabalho, trazendo prejuízos humanos e 

materiais, podendo levar até a morte (HIRCHOOF et al., 2003). 

Segundo Oliveira (2003), para intensificar a prevenção de acidentes de trabalho, as empresas 

atuam com uma equipe de profissionais para proteger a integridade física dos trabalhadores, sendo 

eles: Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT), 

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA).  

Para Talhaferro, Barboza e Oliveira (2008), o acidente de trabalho faz parte do dia-a-dia dos 

trabalhadores da área da saúde, onde os mesmos estão expostos a diversos riscos, tais como os 

riscos químicos, físicos, biológicos, psicossociais e ergonômicos. O mesmo autor cita a importância 

do uso de equipamentos de proteção individual (EPIs), pois estes além de minimizarem a frequência 

dos acidentes de trabalho também reduzem a incidência de infecções hospitalares.  

É considerado um EPI  todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo 

trabalhador, destinados à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no 

trabalho (BRASIL, 2001). 

 

Figura 1 : Acidentes de trabalho ocorridos com trabalhadores da área da saúde entre os anos 2009/2013. 
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Observa-se no gráfico 1 que entre os anos de 2009 a 2012 houve um aumento na frequência 

dos acidentes de trabalho, com uma pequena queda no ano de 2013. Apesar de importantes para a 

prevenção de acidentes de trabalho, de acordo com dados publicados no Anuário Estatístico de 

Acidentes de Trabalho do Ministério da Previdência Social, no Estado do Paraná, entre os anos de 

2009 a 2013 foram registrados 19.567 acidentes de trabalho relacionados às atividades de atenção à 

saúde humana (BRASIL, 2013), ou seja, uma média de 10,7 acidentes/dia neste período entre 

trabalhadores da área da saúde.  

A adesão ao uso dos EPIs traz consigo benefícios à saúde do trabalhador e aos 

empregadores, dentre estes: maior produtividade, diminuição do número de licenças e redução dos 

gastos, em contrapartida, a não utilização dos equipamentos, quando necessários, pode resultar em 

prejuízos, afetando as relações familiares e de trabalho, contribuindo para que os acidentes de 

trabalho continuem ocorrendo (VASCONCELOS; REIS; VIEIRA, 2008, p.3).  

Apesar dos benefícios relacionados ao seu uso, Neves et al. (2011) salienta que o manuseio 

incorreto dos EPIs podem causar desconforto, incômodo, esquecimento e inadequação dos 

equipamentos, perdendo sua eficiência e acarretando despesas para a empresa. Neste sentido, 

Vasconcelos, Reis e Vieira (2008), relatam a importância da orientação do uso correto dos EPIs, 

diminuindo assim os agravos e não colocando em risco a equipe de enfermagem. Souza et al. 

(2008), acrescentam que  para prevenção de riscos no local de trabalho é necessário conhecer ainda 

a forma que eles ocorrem, as pessoas que estão expostas à tais riscos e as medidas para minimizá-

los.  

Para Suarte, Teixeira e Ribeiro (2013), ressalta que é de suma importância que os 

profissionais de enfermagem conheçam os riscos relacionados ao ambiente de trabalho e as doenças 

ocupacionais, a fim de minimizar o surgimento de novos acidentes e promover, recuperar e 

preservar a saúde o trabalhador. Silva (2005, p. 74) ainda salienta a seriedade da contribuição dos 

enfermeiros do trabalho em programas destinados ao controle da saúde e dos riscos ambientais aos 

quais os trabalhadores estão expostos.  Este atitude vem contribuindo para a queda do número de 

acidentes fatais e enfermidades ocupacionais, diminuindo desta forma custos para a empresa. 

Diante deste contexto, o presente estudo objetiva proporcionar conhecimento à respeito de 

riscos ocupacionais e as medidas de proteção e segurança no ambiente laboral da enfermegaem, 

utilizando o método de pesquisa bibliográfica. 

 

2. DESENVOLVIMENTO  

Os acidentes de trabalho são repentinos no dia-a-dia dos trabalhadores da área da saúde, pois 

durante a assistência ao paciente, estão expostos à inúmeros riscos ocupacionais causados por 
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fatores químicos, físicos, biológicos, mecânicos, ergonômicos e psicossociais, que podem ocasionar 

doenças ocupacionais (TALHAFERRO; BARBOZA; OLIVEIRA 2008).  

Trabalhadores da saúde que lidam diretamente com o paciente são mais suscetíveis à riscos 

de trabalho, dentre eles, podemos citar os profissionais de enfermagem, pois além de atuar na maior 

parte das vezes em contato direto com o paciente, permanecem maior tempo no ambiente de 

trabalho (CAVALCANTE et al., 2006).   

Logo de acordo com a literatura investigada, serão apresentados os riscos ocupacionais no 

ambiente de trabalho de destes profissionais.  

 

2.1 Riscos Ocupacionais no Ambiente de Trabalho de Profissional de Enfermagem  

2.1.1 Riscos ocupacionais no ambiente de trabalho de profissionais de enfermagem 

 

 Riscos biológicos  

Ocorre quando trabalhadores são colocados em contato com pacientes portadores 

de doenças infecciosas, infectocontagiosas e parasitárias; pela manipulação de 

material contaminado e pela presença de insetos nocivos, além do grande número 

de microrganismos presentes em seu ambiente de trabalho (SILVA1 apud SILVA; 

FELLI, 2002, p.19). 

No ambiente hospitalar, a exposição a riscos biológicos é comum entre profissionais da área 

da saúde.  Profissionais de enfermagem atuantes em setor de hemodiálise apontaram este como 

sendo o de maior risco ocupacional decorrente da exposição a sangue, secreções e perfurocortantes 

(SILVA; ZEITOURNE, 2009). 

Um estudo envolvendo trabalhadores da saúde de um hospital universitário expostos a 

acidentes de trabalho com exposição aos líquidos corporais humanos, demonstrou que o 

profissional que apresentou maior risco foi o da enfermagem, sendo que 87% destes ocorreram com 

materiais perfurocortantes (BALSAMO; FELLI, 2006).  

No ambiente hospitalar, destaca-se ainda o setor de centro cirúrgico, onde risco em que o 

profissional de enfermagem está mais exposto é o biológico, devido ao elevado número de 

procedimentos e intervenções (SUARTE; TEIXEIRA; RIBEIRO, 2013). 

Os riscos biológicos não se limitam apenas a profissionais atuantes na área hospitalar, 

enfermeiros atuantes na rede básica de saúde, citaram este como o maior risco no seu ambiente de 

trabalho. Dentre os fatores relacionados destacaram a manipulação de objetos, uso de material 

                                                           

1 SILVA, V.E.F. O desgaste do trabalhador de enfermagem: a relação do trabalho de enfermagem e a saúde do 

trabalhador.  [Tese] São Paulo (SP): Escola de Enfermagem da  Universidade de São Paulo; 1996. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-62342002000100004
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-62342002000100004
http://www.scielo.br/pdf/ean/v13n2/v13n2a07
http://www.itpac.br/arquivos/Revista/62/3.pdf
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perfurocortante, contato com pessoas com doenças transmissíveis, realização de procedimentos e 

contato com secreções e fluídos (NUNES et al., 2010),  como por exemplo, secreções oral, vaginal e 

de feridas (BESSA et al., 2010). 

 Riscos Ergonômicos  

Os fatores ergonômicos também se apresentam como risco para trabalhadores da área da 

enfermagem. São aqueles que acontecem na adaptação entre o trabalho-trabalhador 

(CAVALCANTE et al., 2006), ou seja, na maneira como atividade laboral é executada 

(BARBOZA; SOLER, 2003).  Fazem parte deste contexto também, o desenho dos equipamentos, 

do posto de trabalho, a comunicação e o meio ambiente (CAVALCANTE et al., 2006). Durante a 

execução das atividades diárias, os ricos ergonômicos estão presentes entre os trabalhadores de 

enfermagem, onde as agressões à coluna vertebral são causadas por inúmeros fatores, sendo eles: as 

condições inadequadas de mobiliários e equipamentos, a manutenção de posturas impróprias, a 

movimentação de pacientes acamados e o esforço físico ao transportá-los, devido a insuficiente 

número de profissionais (ALEXANDRE, 2007). Barboza e Soler (2003) citam que a manipulação 

inadequada dos pacientes, pode ocasionar os riscos mecânicos, expondo o trabalhador a fraturas, 

lombalgias, varizes e objetos cortantes. 

Estudo realizado com profissionais de enfermagem da área hospitalar que sofreram acidente 

de trabalho com materiais perfurocortantes constatou que 15% dos entrevistados referiram agravos 

em consequência da sua atividade, sendo todos relacionados ao risco ergonômico, como dores na 

região lombar, ‘problemas’ de coluna e tendinite (SULZBACHER; FONTANA, 2013). 

Pesquisadoras não observaram medidas ergonômicas em estudo realizado em setor de diálise como, 

por exemplo, a altura dos armários e bancadas, além do que os trabalhadores eram submetidos a 

movimentos repetitivos de levantar e abaixar, devido ao posicionamento dos banhos de diálise 

(SILVA; ZEITONE, 2009). 

Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo, têm sido apresentadas como um 

dos principais motivos para o afastamento no trabalho (28,27%) por profissionais de enfermagem 

de hospital universitário, apresentando a dorsalgia como doença de maior incidência (CARVALHO 

et al., 2010). 

As lesões que acometem os trabalhadores devem ser levadas em conta, pois tais riscos 

influenciam na tomada de medidas preventivas como: ginástica laboral antes de começar as tarefas 

e utilização de medidas de segurança para exercer tais funções, a fim de evitar lesões 

musculoesqueléticas (ALEXANDRE, 1998). 

 Riscos psicossociais 

Os riscos psicossociais são observados quando os trabalhadores estão submetidos à atenção 

constante e supervisão estrita à pressão da chefia e de outros profissionais, às horas extras e dobras de 

http://www.scielo.br/pdf/reben/v66n1/v66n1a04.pdf
http://eduem.uem.br/ojs/index.php/CiencCuidSaude/article/viewArticle/10530
http://eduem.uem.br/ojs/index.php/CiencCuidSaude/article/viewArticle/10530


 12 

plantão, à falta de comunicação, à tensão, estresse e fadiga, à insatisfação, ao ritmo acelerado de trabalho, ao 

trabalho monótono e repetitivo e, ainda, a fatores como a falta de criatividade e autonomia , aqueles que 

levam ao abuso de álcool e drogas, além da falta de articulação de defesas coletivas (SILVA apud SILVA; 

FELLI, 2002, p.32). 

Um dos exemplos de risco psicossocial é a sobrecarga advinda do contato com o sofrimento 

de pacientes com a dor e a morte, associado ao trabalho noturno e a realização de tarefas múltiplas, 

são responsáveis pelos riscos psicossociais, onde os mesmos são os que mais agridem os 

trabalhadores, podendo levar à depressão, suicídio, fadiga mental e tabagismo (STANGANELLI, 

2015).  

O ruído intenso no ambiente de trabalho também pode se converter em um risco 

psicossocial. Profissionais de enfermagem atuantes em unidade de terapia intensiva relataram 

distúrbios relacionados ao sono e ao descanso, acordando durante a noite com a sensação de ouvir 

os alarmes e sonhos relacionados ao ambiente de trabalho.  

Os alarmes das bombas de infusão e dos ventiladores mecânicos causam irritação e 

dificuldade de comunicação entre os integrantes da equipe, sendo necessário muitas vezes aumentar 

o tom da voz e/ou repetir as palavras pronunciadas para que haja entendimento entre os 

profissionais (LEITÃO; FERNANDES; RAMOS, 2008).   

Transtornos mentais e comportamentais foram apontados entre os principais motivos de 

afastamento no trabalho por profissionais de enfermagem da área hospitalar, dos quais os 

transtornos depressivos constituíram a maior causa de afastamentos (CARVALHO et al., 2010). 

Alguns relatos de estudos realizados com profissionais da área de saúde puderam relatar 

sobre a presença de riscos psicossociais em seu ambiente de trabalho, com destaque para o estresse, 

seguindo-se a ansiedade, a sobrecarga de atividade/mental e a violência (NUNES et al., 2010). A 

violência por parte da população e conflitos nas relações interprofissionais do SAMU e das equipes 

de serviços fixos que recebem os usuários tem sido apontados como um aspecto negativo entre 

enfermeiros atuantes no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (ALVES et al., 2013). 

 Riscos químicos  

“Os riscos químicos são decorrentes da manipulação de substâncias químicas (detergentes, 

desinfetantes, anestésicos, etc.), da manipulação de medicamentos, do contato com materiais de 

borracha (látex) e a fumaça do cigarro” (SILVA apud SILVA; FELLI, 2002, p.19). 

O trabalhador de enfermagem se encontra frequentemente exposto à esse grupo de risco, 

comum nos processos de trabalho que envolvem substâncias químicas em geral (CASTRO; 

FARIAS, 2008). Problemas respiratórios em profissionais de enfermagem atuantes em setor de 

hemodiálise, decorrentes da exposição ocupacional à agentes esterilizantes, foram bastante 

mencionados pelos entrevistados. Os EPIs indicadores para este setor são gorro, óculos de proteção 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-62342002000100004
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-62342002000100004
http://eduem.uem.br/ojs/index.php/CiencCuidSaude/article/viewArticle/10530
http://www.scielo.br/pdf/tce/v22n1/pt_25.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-62342002000100004
http://www.eean.ufrj.br/revista_enf/20082/28ARTIGO24.pdf
http://www.eean.ufrj.br/revista_enf/20082/28ARTIGO24.pdf
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ou viseira, máscara, capote e sapato fechado. No caso da sala de reprocessamento dos dialisadores, 

é necessário utilizar capote impermeável de mangas compridas, botas, luvas de borracha e máscara 

apropriada contra gases tóxicos (SILVA; ZEITONE, 2009).  

 Riscos físicos  

“Os riscos físicos acontecem quando trabalhadores são submetidos a condições inadequadas 

de iluminação, ventilação e umidade, mudanças bruscas de temperatura, à vibração, ao ruído, a 

incêndios e choques elétricos e à radiação ionizante”  (SILVA apud SILVA; FELLI, 2002, p.19).  

Estes são pouco discutidos na literatura de enfermagem (BESSA et al., 2010). Estudo com o 

objetivo de conhecer os riscos ocupacionais de profissionais de enfermagem a em um setor de 

diálise corrobora com esta informação ao observar que apenas o risco físico não foi citado nas 

entrevistas (SILVA; ZEITONE, 2009). Resultados de um estudo com profissionais de enfermagem 

da área hospitalar demonstrou que há um conhecimento deficiente acerca desta categoria de risco, 

atribuindo a esta categoria, situações que abalam a integridade do corpo físico/orgânico 

(SULZBACHER; FONTANA, 2013).  

A exposição ao calor tem sido apontada como um risco físico para trabalhadores de 

enfermagem. A maioria dos profissionais de enfermagem (92,4%) atuantes em Centro de Material e 

Esterilização entrevistados em estudo apontaram o calor como o agente que mais os expõe no 

trabalho (ESPÍNDOLA; FONTANA, 2012). De acordo com Bessa et al., (2010). Os riscos físicos a 

que estão expostos profissionais de enfermagem da atenção básica, são: exposição a ambiente 

pouco iluminado, o que dificulta a realização de procedimentos; a temperatura elevada nos 

consultórios de enfermagem, tornando o ambiente ineficaz para o trabalho e instalações elétricas 

impróprias, propiciando o risco de choque elétrico. 

 Riscos mecânicos  

Exemplos de risco mecânicos são quando os profissionais de enfermagem sofrem lesões no 

ambiente de trabalho proveniente de quedas e agressões, além da manipulação de materiais 

pontiagudos e cortantes (SILVA apud SILVA; FELLI, 2002, p.19). 

Resultado de estudo demonstrou que a maioria dos acidentes de trabalho vivenciados por 

profissionais de enfermagem tiveram como principal causa os materiais perfurocortantes (83,95%), 

entre eles destacam-se a agulha (88,73%), lâmina de bisturi (8,45%), tesoura (1,41%) e lâmina para 

tricotomia (1,41%). (RIBEIRO; SHIMIZU, 2007). Outro estudo constatou o predomínio dos 

acidentes com perfurocortantes (87,50%), sendo o escalpe e a agulha de injeção os objetos 

_________________________________________________ 

SILVA, V.E.F. O desgaste do trabalhador de enfermagem: relação trabalho de enfermagem e saúde do 

trabalhador.  [Tese] São Paulo (SP): Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo; 1996. 

http://www.scielo.br/pdf/ean/v13n2/v13n2a07
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-62342002000100004
http://www.facenf.uerj.br/v18n4/v18n4a24.pdf
http://www.scielo.br/pdf/ean/v13n2/v13n2a07
http://www.scielo.br/pdf/reben/v66n1/v66n1a04.pdf
http://www.facenf.uerj.br/v18n4/v18n4a24.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-62342002000100004
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71672007000500010
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responsáveis por 35% dos casos, representando 70% do total dos acidentes (BALSAMO; FELLI, 

2006).  Ambos os estudos foram desenvolvidos na área hospitalar. 

 

2.2 Medidas De Proteção E Segurança 

2.2.1 Equipamentos de Proteção Individual – EPIs 
 

O EPI é o melhor meio para a prevenção de acidentes ocupacionais, sendo eficiente contra 

todos os tipos de riscos (SUARTE; TEIXEIRA; RIBEIRO, 2013). 

A NR-6 (BRASIL, 2001) lista o uso de EPIs que tem objetivo de proteger dos riscos que 

ameaçam a segurança e a saúde dos profissionais. Alguns dos EPIs utilizados pelos profissionais de 

enfermagem são: as máscaras para proteção respiratória, óculos para amparar os olhos contra 

impactos, radiações e substâncias, luvas para proteger contra riscos biológicos e físicos, avental ou 

capote descartável, botas, e gorro para evitar aspersão de partículas dos cabelos e do couro cabeludo 

no campo de atendimento. 

É importante ressaltar que para proteção dos riscos, os EPIs devem ser utilizados de maneira 

adequada, as luvas funcionam como barreiras protetoras, devem estar limpas, não ser reutilizadas, 

trocadas entre procedimentos realizados no mesmo paciente para evitar a disseminação de infecção, 

ser trocadas antes do atendimento ao próximo paciente, para evitar transferência de microrganismos 

de um paciente para o outro, as mãos sempre devem ser lavadas após a remoção das luvas 

(GANER2 apud SOUZA et al. 2008). 

A utilização de EPIs no atendimento hospitalar, tais como luvas, óculos, máscara, gorros, 

avental e botas são fundamentais para a proteção dos profissionais, mas nem sempre os 

trabalhadores fazem a utilização dos mesmos, com isso podemos observar alto índice de acidentes 

de trabalho com exposições a diversos riscos, que poderia ser evitado caso estivessem utilizando 

corretamente os EPIs. A manipulação correta dos pacientes também é uma forma de prevenir 

acidentes de trabalho com isso reduz os risco ergonômico, facilitando a transferências dos mesmos 

e diminuindo possíveis acidentes (LOPES et al., 2008). 

Outro problema relevante e preocupante é a falta de disponibilidade dos EPIs, necessários ao 

trabalho de enfermagem (VASCONCELOS; REIS; VIEIRA, 2008; SILVA; ZEITONE, 2009). 

Resultado de estudo realizado em uma unidade de terapia intensiva verificou que apesar de em 

algum momento os profissionais de enfermagem entrevistados terem sofrido acidente com 

                                                           

2  GARNER, J.S. Hospital Infection Control Practices Advisory Committee. Guideline for isolation and 

precautions in hospitals. Infect Control Hosp Epidemiol, v.14, n.5, p.53-80. 1996. 

 

http://www.revistas.usp.br/rlae/article/view/2303/2438
http://www.revistas.usp.br/rlae/article/view/2303/2438
http://www.itpac.br/arquivos/Revista/62/3.pdf
http://www.mtps.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR6.pdf
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perfurocortante, não haviam caixas adequadas para descarte de objetos perfurocortantes na unidade 

expondo a equipe a maior risco de acidentes, denotando pouca importância dada pelos profissionais 

a este fato (LEITÃO; FERNANDES; RAMOS, 2008). É importante ressaltar que o descarte 

inadequado de perfurocortantes pode acarretar riscos, tanto de contaminação como de acidentes, 

com isso é necessário desprezar o material no local correto e usar os EPIs durante o descarte desses 

materiais contaminados. Esta atitude, além de diminuir os riscos de exposição de sangue e fluidos 

corporais, previne a integridade física dos profissionais que prestam serviço de limpeza no local e 

da coleta de lixo hospitalar (ARAUJO et al., 2012).   

O uso dos EPIs traz benefícios à saúde do trabalhador e quando usado corretamente, 

minimizam os riscos ocupacionais e contribuem para uma assistência de qualidade, diminuindo as 

licenças, os desgastes físicos, aumentando a produtividade do trabalhador e com isso beneficiando a 

empresa com redução de gasto com saúde dos mesmos (VASCONCELOS; REIS; VIEIRA, 2008). 

Segundo Frota et al. (2012), a adesão ao uso dos EPIs e a maneira correta de lidar com o 

paciente estão relacionadas à percepção que os profissionais têm dos riscos a que estão expostos, e 

não dão importância ao uso do mesmo. Para Tipple et al. (2007)  a não adesão ao uso dos EPIs está 

relacionado a não gostar, o calor, a indisponibilidade, incômodo, esquecimento, falta de hábito, 

acreditar que não é necessário, que o material não está contaminado. Para Lopes et al. (2008) é 

importante aprimorar os conhecimentos dos profissionais de atendimento hospitalar quanto ao uso 

dos EPIs, conscientizando sobre importância em adotar práticas seguras e de sua responsabilidade 

frente à proteção de sua saúde e do paciente. 

 

2.2.2 Legislação trabalhista 

 

De acordo com Norma Regulamentadora 6 (NR-6) que rege o uso de EPIs e é fiscalizada 

pelo Ministério do Trabalho e Emprego, cabe aos funcionários utilizar os EPIs de forma adequada e 

responsabilizar-se pela sua guarda e conservação, bem como comunicar ao empregador qualquer 

alteração que o torne impróprio para o uso. Ao empregador, sua obrigação é fornecer os EPIs de 

forma gratuita aos trabalhadores, em perfeito estado de conservação e funcionamento, sendo 

adequados ao tipo de risco a que os trabalhadores estão expostos (BRASIL, 2001). 

A Norma Regulamentadora 32 (NR-32) (BRASIL, 2005) abrange as situações de riscos nos 

serviços de saúde e tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de 

medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores. 

Ainda para a diminuição de exposições a riscos à saúde trabalhador, a Norma 

Regulamentadora 9 (NR -9) estabelece a obrigatoriedade da elaboração de um programa de 

prevenção de riscos ambientais no trabalho, considerando a proteção do meio ambiente e dos 

http://www.mtps.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR6.pdf
http://acesso.mte.gov.br/data/files/8A7C812D36A280000138812EAFCE19E1/NR-32%20(atualizada%202011).pdf
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recursos naturais, os riscos ambientais são aqueles existentes nos ambientes de trabalho capazes de 

causar danos à saúde do trabalhador, são causados por agentes físicos, químicos ou biológicos 

(BRASIL, 1978). De acordo com a NR-9 a utilização de EPI no âmbito do programa deverá 

considerar as Normas Legais e Administrativas em vigor e envolver, no mínimo (BRASIL, 1978): 

a) seleção do EPI adequado tecnicamente ao risco a que o trabalhador está exposto e à 

atividade exercida, considerando-se a eficiência necessária para o controle da 

exposição ao risco e o conforto oferecido segundo avaliação do trabalhador 

usuário; 

b) programa de treinamento dos trabalhadores quanto à sua correta utilização e 

orientação sobre as limitações de proteção que o EPI oferece; 

c) estabelecimento de normas ou procedimento para promover o fornecimento, o uso, 

a guarda, a higienização, a conservação, a manutenção e a reposição do EPI, 

visando a garantir a condições de proteção originalmente estabelecidas; 

d) caracterização das funções ou atividades dos trabalhadores, com a respectiva 

identificação dos EPI’s.  

 

Cabe às empresas fazerem as notificações dos acidentes de trabalho à Previdência Social por 

meio de um formulário específico designado Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), 

principal fonte de dados sobre acidentes de trabalho no Brasil do Instituto Nacional de Seguridade 

Social (INSS) (BRASIL, 2016). 

Porém, sabe-se que há subnotificação de registros, o que consequentemente mascara as 

estatísticas dos acidentes de trabalho. [...] Um fator que contribui para esse mascaramento, 

com relação às CATs, é a legislação previdenciária que estabelece o recebimento de 

auxílio-doença pelo trabalhador após 15 dias consecutivos de afastamento do trabalho. Em 

afastamentos inferiores a este período, o trabalhador permanece recebendo da empresa, 

como se estivesse trabalhando não podendo desconsiderar-se, neste caso, a possibilidade de 

subnotificação dos acidentes de menor gravidade (HIRCHOOF et al., 2003, p.362).  

 

2.2.3 Educação em saúde 
 

Entre os motivos para não aderência ao uso de EPIs estudos têm apontado a falta de 

materiais (VASCONCELOS; REIS; VIEIRA, 2008; SILVA; ZEITOUNE, 2009) e falha por parte 

de alguns profissionais em usá-los (SILVA; ZEITOUNE, 2009). Outros apontados são o 

desconhecimento, preguiça, comodismo, e desinteresse por parte da equipe que acaba por 

negligenciar os riscos, considerando as normas insignificantes e não as inserindo em seu processo 

de trabalho (SUARTE et al., 2013). O que se observa é que trabalhadores conhecem a maior parte 

dos riscos ocupacionais, porém, em relação às medidas de proteção e segurança, trabalhadores se 

http://acesso.mte.gov.br/data/files/FF8080812BE914E6012BEA44A24704C6/p_19941229_25.pdf
http://www.itpac.br/arquivos/Revista/62/3.pdf
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detêm, na maior parte das vezes, àquelas relacionadas aos riscos biológicos e ergonômicos, em 

detrimento dos demais (SILVA; ZEITOUNE, 2009). 

Diante desta problemática, esforços no sentido de promover a sensibilização e 

conscientização de profissionais e empresas devem ser empreendidos. 

Conscientizar profissionais a respeito dos riscos presentes no ambiente laboral e das 

medidas de proteção e segurança pode ser um caminho (SILVA; ZEITOUNE, 2009; CARVALHO 

et al., 2010). É preciso repensar a organização do trabalho em que estes trabalhadores estão 

inseridos, no sentido de torná-la mais democrática, flexível e sensível à problemática da saúde do 

trabalhador (SILVA; ZEITOUNE, 2009). 

Porém, isso somente será possível se houver a participação efetiva da instituição na 

implementação de programas no sentido de estimular os profissionais a adotar medidas preventivas 

a fim de controlar os riscos a que estão expostos. Para que isso aconteça faz-se necessária, também, 

a sensibilização dos gestores para a problemática e vontade política para mudar esse contexto 

(SILVA; ZEITOUNE, 2009). 

Outra estratégia de conscientização a nível acadêmico é elaborar e fomentar estratégias para 

a inserção de temas, oficinas e conteúdos relativos à prevenção de agravos e promoção da saúde do 

trabalhador na grade curricular de cursos técnicos e de graduação a fim de preparar os futuros 

profissionais para o enfrentamento e gestão dos riscos ocupacionais a agregar valor à saúde 

ocupacional e à qualificação do trabalho (SULZBACHER; FONTANA, 2013). 

A enfermagem vem aperfeiçoando este papel por meio da pós-graduação lato sensu. A 

enfermagem do trabalho, como especialidade, busca aprofundar, desenvolver conhecimentos e 

ampliar seu papel junto à área de saúde do trabalhador, sendo muitos acidentes podem ser evitados 

por meio de programas de orientação promovidos pelo enfermeiro (CASTRO; SOUZA; SANTOS, 

2010). 

Investir no processo educativo, direcionado a prevenção e controle do ambiente de trabalho, 

através de treinamentos, cursos e palestras, pode reduzir a exposição aos riscos e prevenir o 

surgimento das doenças ocupacionais (SILVA; ZEITOUNE, 2009).  

Neste sentido, autores salientam a necessidade da educação permanente (CASTRO et al., 

2010)  como de suma importância para a conscientização e adesão dos trabalhadores sobre a 

prevenção dos riscos ocupacionais a que estão expostos. 

A educação permanente em saúde é definida na Política Nacional como “a aprendizagem no 

trabalho, em que o aprender e o ensinar são incorporados ao cotidiano das organizações e ao 

processo de trabalho e propõe que, os processos de educação dos trabalhadores da saúde se façam a 

partir da problematização da própria prática” (PEIXOTO et al., 2013, p.333).   

http://eduem.uem.br/ojs/index.php/CiencCuidSaude/article/viewArticle/10530
http://eduem.uem.br/ojs/index.php/CiencCuidSaude/article/viewArticle/10530
http://www.scielo.br/pdf/reben/v66n1/v66n1a04.pdf
http://www.unip.br/comunicacao/publicacoes/ics/edicoes/2010/01_jan-mar/V28_n1_2010_p5-7.pdf
http://www.unip.br/comunicacao/publicacoes/ics/edicoes/2010/01_jan-mar/V28_n1_2010_p5-7.pdf
http://www.scielo.br/pdf/ean/v13n2/v13n2a07
http://www.unip.br/comunicacao/publicacoes/ics/edicoes/2010/01_jan-mar/V28_n1_2010_p5-7.pdf
http://www.unip.br/comunicacao/publicacoes/ics/edicoes/2010/01_jan-mar/V28_n1_2010_p5-7.pdf
http://scielo.isciii.es/pdf/eg/v12n29/pt_revision1.pdf
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Na educação permanente, baseada no aprendizado contínuo, o sujeito é direcionado à busca 

da competência pessoal, profissional e social, como uma meta a ser seguida por toda a sua vida. 

Devido à diversidade de informações e a ampla gama de necessidades de conhecimento nas mais 

diversas áreas, seria tarefa quase impossível para a educação formal garantir uma adequada 

formação ao sujeito. Ela é um compromisso pessoal a ser aprendido, conquistado com as mudanças 

de atitudes decorrentes das experiências vividas, por meio da relação com os outros, com o meio, 

com o trabalho, buscando a transformação pessoal, profissional e social (PASCHOAL; 

MANTOVANI; MÉIER, 2007). 

Desta forma, enfermeiros devem reconhecer e se conscientizar de sua função educativa no 

exercício de seu processo de trabalho a fim de desenvolver sua verdadeira função de educador 

(PASCHOAL; MANTOVANI; MÉIER, 2007).  

 

3. CONCLUSÃO 

 

De acordo com a literatura revisada, os riscos ocupacionais que os profissionais estão 

expostos são os biológicos, ergonômicos, psicossociais, químicos, físicos e mecânicos. Contudo, o 

que se observa é que os profissionais dão maior destaque para o risco biológico, proveniente do 

contato com sangue fluido e secreções durante o acidente com materiais perfurocortantes.  

Quanto às medidas de segurança e proteção a maioria dos artigos cita o uso de EPIs, a 

Legislação e educação em saúde.  

É importante ressltar a intregridade e seriedade quanto à adesão ao uso de EPIs, porém, 

muitos profissionais de enfermagem não têm utilizado por descuido e falta de conscientização dos 

riscos aos que estão sujeitos. Sendo assim, emerge o papel do enfermeiro como agente educador na 

prevenção dos riscos no ambiente de trabalho. Contudo, para que isso aconteça é necessária a 

contribuição dos funcionários e também da empresa na implementação de programas educativos no 

ambiente de trabalho. A educação permanente é corrobora preterivelmente para o controle de 

acidentes, pois a participação em cursos, treinamentos, palestras e seminários permite que os 

trabalhadores entendam os riscos aos que estão expostos e os benefícios em usar os equipamentos 

de proteção. 

Espera-se que esse estudo sirva de subsídio para o conhecimento dos profissionais de 

enfermagem a respeito dos riscos que esses estão expostos e das medidas de proteção possíveis no 

ambiente de trabalho da enfermagem. 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-62342007000300019
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-62342007000300019
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-62342007000300019
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