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RISCO OCUPACIONAL EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA: UMA 

ABORDAGEM AO TRABALHO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM 

 

Júniar Batista dos Santos1 

 

 

RESUMO- Os trabalhadores das unidades de Urgência e Emergência, durante as atividades 
peculiares à sua função, estão expostos a riscos ocupacionais constantes, como risco biológico, 
físico, químico, psicossocial e ergonômico. Nessa perspectiva esse estudo justifica-se, pela 
relevância da possibilidade de conhecimento no intuito dos profissionais intervirem em situações 
potenciais de dano à própria saúde e integridade física de toda equipe. Diante dessas considerações, 
o objetivo primário deste artigo foi realizar uma análise reflexiva sobre os riscos ocupacionais em 
urgência e emergência considerando a abordagem do trabalho da equipe de enfermagem e como 
objetivos secundários identificar os tipos de riscos ocupacionais que a equipe de enfermagem 
enfrenta, analisar o processo de saúde e trabalho identificando medidas de proteção à saúde e 
destacar o compromisso da gestão com medidas de proteção a saúde do trabalhador através de 
referências bibliográficas. O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura de 
caráter analítico, descritível e estruturada, objetivando identificar produções científicas sobre risco 
ocupacional em urgência e emergência com abordagem ao trabalho da equipe de enfermagem, 
através de levantamento bibliográfico de estudos publicados no período de janeiro de 2010 a agosto 
de 2018. Através da análise de dados foi possível perceber que para um trabalho com ações seguras 
requer um olhar diferenciado e para que atenda essas necessidades devem-se considerar as 
especificidades, para o planejamento estratégico e implantação de uma cultura de segurança na 
unidade frente aos variados riscos com apoio da gestão, vislumbrando um ambiente de trabalho que 
preze pela saúde dos colaboradores. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Enfermagem do Trabalho. Risco ocupacional. Urgência. Emergência. 

 
ABSTRACT- Emergency and Emergency units, during tasks peculiar to their function, are exposed to 
occupational risks, such as biological, physical, chemical, psychosocial and ergonomic risks. This 
study justifies the potential of knowledge in the sense of the intervenes in the potentials of dumbbells 
of the health and the physical health in the team. Considering the considerations, the objective was to 
send a reflective investigation on the risks to the execution of nursing and nursing tasks as a nursing 
task, The health and health process with the objective of identifying and monitoring health with the 
health and bibliographic issues. The present study is an integrative review of the analytical, descriptive 
and structured literature, aiming to identify the scientific productions on the risk for the occurrence of 
urgency and emergency with the work of nursing team, through the bibliographic survey of studies 
carried out in the period from January 2010 to August 2018. Through data analysis it was possible to 
perceive that for a job with safety it is necessary to look at the differential and for these needs to be 
met according to specifications, for the strategic planning and implementation of a Contains a data 
package with the resources of support, human resources management. 
 
KEYWORDS: Nursing work. Occupational risk. Urgency. Emergency. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os trabalhadores do setor de Urgência e Emergência, durante as atividades 

peculiares à sua função, estão expostos a riscos ocupacionais constantes, como 

risco biológico, físico, químico, psicossocial e ergonômico. Isso faz com que, cada 

vez mais os profissionais detenham um vasto conhecimento sobre situações de 

saúde, exige o domínio do processo de trabalho e dos riscos sucedidos por estes 

onde são responsáveis pela interferência, repercussão da saúde e segurança do 

trabalhador (RAHMAN et al., 2017). 

Sendo assim, a atuação do enfermeiro em setor específico, como no de 

urgência e emergência, contribui para o avanço da exposição aos riscos 

ocupacionais, uma vez que, são caracterizados por situações vulneráveis como no 

caso do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), pois desempenham 

ações imediatas, ágeis e provisórias às vítimas de trauma ou doenças imprevistas 

(SOUSA-UVA; SERRANHEIRA, 2013).  

Segundo Perhats et al. (2012) os trabalhadores da área de saúde possuem 

mais probabilidade de ser afetados por lesões relacionadas a atividade laboral em 

comparação com trabalhadores de outras áreas, e os enfermeiros da urgência e 

emergência encaram a vulnerabilidade, pois estão expostos a fatores de riscos 

ocupacionais diariamente.  

Nesse sentido, os riscos estão previstos na legislação brasileira, contemplado 

pelas Normas Regulamentadoras relativas à Segurança do Trabalho de saúde a 

existência de riscos ocupacionais típicos a cada atividade profissional, mas 

infelizmente raramente no setor de saúde as normas são priorizadas (DUARTE; 

PALUCCI, 2011). 

Dessa maneira a sanidade do ambiente de trabalho é encarada como um 

aspecto positivo, visto que, trabalhadores saudáveis e seguros são mais produtivos 

e, dessa forma, contribuem para o desenvolvimento econômico que o trabalho pode 

proporcionar a sociedade contemporânea e todos saem ganhando com esse 

processo, tanta instituição, quanto o funcionário assim também como o paciente 

(SOUSA-UVA; SERRANHEIRA, 2013). 
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Nessa perspectiva esse estudo justifica-se por analisar os riscos ocupacionais 

enfrentados na urgência e emergência, identificando nas bases de dados, estudos 

que indicam estratégias as quais possam contribuir para a saúde da equipe de 

enfermagem e assim deixar para traz os entraves que impedem um ambiente de 

trabalho inseguro. Para tanto, sua relevância está na possibilidade de conhecimento 

no intuito dos profissionais intervirem em situações potenciais de dano à própria 

saúde e integridade física. 

Diante dessas considerações, o objetivo primário deste artigo foi realizar uma 

análise reflexiva sobre os riscos ocupacionais em urgência e emergência 

considerando a abordagem do trabalho da equipe de enfermagem e como objetivos 

secundários identificar os tipos de riscos ocupacionais que a equipe de enfermagem 

enfrenta, analisar o processo de saúde e trabalho identificando medidas de proteção 

à saúde e destacar o compromisso da gestão com medidas de proteção a saúde do 

trabalhador através de referências bibliográficas. 

2 METODOLOGIA 

O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura de caráter 

analítico, descritível e estruturada, objetivando identificar produções científicas sobre 

risco ocupacional em urgência e emergência com abordagem ao trabalho da equipe 

de enfermagem, através de levantamento bibliográfico de estudos publicados no 

período de janeiro de 2010 a agosto de 2018.  

Foram utilizadas as bases de dados da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), 

PubMed, Science Direct, Scientific Electronic Library Online (SciELO), Literatura 

Científica e técnica da América Latina e Caribe (LILACS) e Repositório Digital da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (LUME).  

Os descritores utilizados foram occupacional risk AND urgency AND 

emergency AND nursing work, estes estavam disponíveis nos Descritores em 

Ciências da Saúde (DeCS) e o operador boleano utilizado foi o AND.  

Diante disso, os critérios de inclusão deliberados para escolha do material 

bibliográfico foram: pesquisas divulgadas na língua portuguesa e estrangeira, 

trabalhos pertinentes à temática em estudo e publicados nas bases de dados 



6 
 

supramencionadas desde janeiro de 2010 a agosto de 2018. Foram excluídos textos 

incompletos, resumos expandidos e sem relevância para a temática escolhida. 

Após realizar a seleção dos estudos por títulos dos artigos posteriormente foi 

feito uma leitura do resumo e do texto na íntegra, sendo encontrado o seguinte valor: 

295 estudos. Após a adoção dos critérios de inclusão e exclusão, restaram 20 

artigos, que abordavam com maior evidência o objetivo do estudo. O material foi 

armazenado em uma pasta, em formato Microsoft Word, destinada ao 

desenvolvimento do trabalho. 

Com o material salvo em arquivo, executou-se a análise minuciosa dos 

artigos, organizando uma construção de tabulação dos dados de forma criteriosa 

contemplando as seguintes informações: referência, metodologia, objetivo, 

resultados, considerações finais e tipo de estudo, com desígnio de categorizar os 

artigos selecionados para o estudo. 

Para o artifício de análise dos dados, houve uma avaliação de qualidade dos 

artigos, buscando a compreensão interpretativa dos dados explanados nos estudos 

e descobrindo subjetividades e complexidade dos fenômenos que aconteceu em 

cada pesquisa e só assim foi possível obter significados e categorização.  

Por fim, com o propósito de juntar as temáticas das referências encontradas 

nas bases de dados, os estudos foram comparados e agregados, de acordo, com a 

similaridade de assuntos abordados, em três categorias que contemplam a 

justificativa e os objetivos desse trabalho.  

Para a elaboração desse artigo, não necessitou da submissão do projeto ao 

Comitê de Ética em Pesquisa, visto que o mesmo trata-se de um estudo de revisão 

integrativa, sendo que isso não aboliu a obediência das diretrizes e normas 

regulamentadoras da Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde.  

A seguir a figura demonstra o que foi encontrado nas bases de dados 

selecionadas e após o critério de inclusão e exclusão o resultado de artigos inclusos 

conforme a estruturação e analise criteriosa dos estudos. 
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FIGURA 1: Fluxograma de artigos encontrados nas bases de dados selecionadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

3 DESENVILVIMENTO  

3.1 Tipos de riscos ocupacional encontrados na urgência e emergência 

A definição de risco refere-se à identificação dos possíveis agentes capazes 

de interferir na saúde humana, em uma abordagem de possibilidades de perigo 

podendo provocar acontecimentos eventuais sem que haja necessariamente a 

culpabilidade e a exclusividade da vontade de alguém (MARTINS et al., 2014). 

Nesse interim, o risco ocupacional é definido como uma probabilidade de 

algum evento ou situação acontecer no ambiente de trabalho, podendo estes 

comprometer a saúde do trabalhador gerando danos irreversíveis ou até mesmo 

provocar o óbito (RAHMAN et al., 2017). 

Dessa forma, esses eventos podem ser desencadeados pelo contato com 

micro-organismos causadores de doenças, agressão verbal e física, acidentes, 

condições físicas inadequadas como (iluminação, temperatura, ruído, radiações etc), 

SCIELO BVS PUBMED SCIENCE DIRECT LILACS LUME 

BASES DE DADOS 

295

Arti

gos 
APÓS CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

20 
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contato com produtos químicos por meio de manipulação de (desinfetantes, 

medicamentos, etc), risco psicossocial relacionado à (atenção constante, pressão de 

superiores, estresse e fadiga, ritmo acelerado, trabalho em turnos alternados) e 

ergonômico em decorrência de (peso excessivo e trabalho em posições incômodas) 

(LORO et al., 2014; RAHMAN; ABDUL-MUMIN; NAING, 2017; SILVA et al. 2016). 

Em um estudo realizado por De Marchi  et al. (2010) que possuía como 

Objetivo apontar os riscos ocupacionais que existiam no ambiente de trabalho em 

unidades públicas de urgência e emergência, os pesquisadores obtiveram como um 

dos resultados do estudo entre os riscos ocupacionais os de maior prevalência foram 

os psicossociais e as alterações de saúde mais identificadas foram, dores, fadiga 

mental e estresse, distúrbios do sono, problemas cardiovasculares e infecções, 

ainda relatam que isso podem ter sido provocados pelos riscos presentes 

constantemente no ambiente de trabalho. 

Já na pesquisa de Llor-Esterban et al. (2017) analisou as agressões físicas e 

não físicas contra profissionais de enfermagem dos hospitais de Serviços de Saúde 

Mental e Unidades de Emergência em Murcia e Espanha, e destacou a presença de 

exposição as diversas condutas violentas dos usuários. Os pesquisadores se 

valeram de uma amostra de 518 profissionais de enfermagem de quatro serviços 

hospitalares: Saúde Mental, setores de Emergência, Hospitalização Médica e 

Materno-Criança. Obtiveram como um dos resultados da pesquisa que a equipe de 

enfermagem das Unidades de Saúde Mental e Emergência foram as mais sujeitas à 

violência. Elencaram ainda que os setores de Emergência são mais afetados pela 

violência não física. 

Esses resultados comprovam o quanto que a equipe de enfermagem está 

exposta aos riscos ocupacionais nesse tipo de serviço. Acontecimentos como esses 

interferem diretamente na qualidade de saúde e desempenho das ações de 

enfermagem. 

3.2 Medidas de proteção à saúde do trabalhador na urgência e emergência 

As equipes de enfermagem estão sujeitas aos variados agentes de risco 

ocupacional e por consequência disso podem se acidentar ou ser acometido por 
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uma doença. Na maioria desses acontecimentos o trabalhador não relaciona o 

problema à atividade laboral nem as medidas de proteção e estratégias utilizadas 

para minimizar ou evitar o surgimento de eventos prejudiciais à saúde (DE MARCHI 

BARCELLOS et al., 2010). 

Nessa perspectiva, os estudos analisados demostraram alguns métodos e 

estratégias utilizados para melhorar a segurança do trabalhador nas unidades de 

urgência e emergência e assim contribuir para o desempenho seguro do processo 

de trabalho.  

Segundo Martins et al. (2014) o uso de equipamento de proteção individual é 

indispensável e deve ser utilizado de acordo com as especificidades do 

procedimento, levando em consideração o conforto, o tamanho, além de ser visto 

com prioridade o tipo de risco envolvido. O pesquisador ainda deixa claro que isso 

pode evitar gastos para a instituição e execução do procedimento de maneira 

correta. Nesse mesmo estudo pode identificar, através de entrevistas que o trabalho 

em equipe, a cooperação e ajuda mútua, são eficazes para se protegerem dos riscos 

psicossociais.  

Uma estratégia utilizada que está regulamentada pela legislação brasileira é a 

sistematização da assistência de enfermagem onde também é implementada em 

países estrangeiros. Nesse estudo de Zhou et al. (2015) realizado na China, 

identificou que a sistematização da assistência, o gerenciamento e a autonomia no 

ambiente de trabalho está relacionado à satisfação do profissional e esse apoio 

contribui para aumentar a segurança no trabalho e a qualidade do cuidado prestado. 

Outra medida importante é a socialização do problema com a equipe. Os 

colaboradores precisam de espaços para dividir suas necessidades, dificuldades, 

dúvidas e limitações que surgem, sejam pela deficiência da estrutura física ou de 

recursos humanos da própria unidade ou até mesmo pela limitação humana. Essa 

técnica contribui para prevenção de riscos que estejam ameaçando a saúde dos 

trabalhadores (DAL PAI et al., 2014; GERDTZ et al., 2013). 

Corroborando com os termos supracitados Weigl; Schneider (2017) ainda 

acrescenta que o apoio do supervisor e quantitativo de pessoal adequado, reduz a 

tensão no trabalho, e auxilia no desempenho de atividades seguras, visto que a 

equipe não se sobrecarrega nas atividades desenvolvidas. 
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Cada vez mais se busca para o ambiente de trabalho, segurança para os 

pacientes, utilizam-se boas práticas de enfermagem em foco no bem estar do cliente 

e muita das vezes a saúde de quem cuida deixa a desejar. Uma eficiência de 

qualidade no fornecimento de cuidados deve ser levada em consideração protocolos 

com padronização do cuidado ao paciente e aos riscos ocupacionais que ameaçam 

o trabalhador (HECK et al., 2015; CRILLY et al., 2017). 

Uma pesquisa realizada por Lori et al. (2016), evidência que a equipe de 

enfermagem está exposta a essas situações e os agentes patogênicos transmitidos 

pelo contato de sangue contaminado é considerado o de maior risco à saúde 

ocupacional a nível mundial. Estima-se que três milhões de trabalhadores de saúde 

são acometidos por lesões percutâneas por ano. 

A prática da atenção plena, experiência da pessoa no cargo ou na profissão e 

a educação continuada possibilitam aprimoramento de ações e desenvolvimento de 

habilidades e de comunicação às quais são necessárias para administrar situações 

conflituosas, resultando em uma redução do número de agressões verbal e física, 

ansiedade, depressão e burnout (LLOR-ESTEBAN et al., 2017). 

Já na estratégia de coping são utilizadas medidas para adaptação a situações 

adversas ou ao estresse como: diálogo, empatia e ajuda mútua. Pode ainda ser 

impostas medidas fora do trabalho como o lazer, meditação, relaxamento e 

momentos em família (SILVEIRA; STUMM; KIRCHNER, 2010). 

As medidas de prevenção de risco ocupacional repercutiram na redução dos 

mesmos conforme os estudos analisados ainda melhoram o desempenho dos 

enfermeiros, previne problemas de saúde e amplia a qualidade da assistência 

prestada aos pacientes. 

Nenhum dos estudos encontrados nas bases de dados e que foram incluídos 

na pesquisa, após análise minuciosa os autores não mencionaram o mapa de risco 

como medida de prevenção de riscos ocupacionais. 

3.3 Compromisso da gestão com a saúde do trabalhador na urgência e 
emergência 

Sabe-se que a atenção dos gestores está extremamente ligada ao sucesso 

das boas práticas no ambiente de trabalho e com o compromisso efetivo da gestão, 
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medidas são tomadas para o desenvolvimento de ações seguras de toda equipe 

(SOUSA-UVA; SERRANHEIRA, 2013).  

O papel dos gestores vai além de gerir uma unidade com foco apenas em 

melhoria na saúde dos usuários, deve-se levar em consideração o bem estar 

biopsicossocial dos colaboradores com incentivo, apoio à melhoria das condições de 

trabalho e das relações de trabalho, valorização dos trabalhadores, ambiente de 

trabalho equipado, carga horária de acordo com a legislação e implementação de 

educação em serviço de forma permanente. Portanto foi evidenciado nos estudos 

avaliados que os gestores de unidade de urgência e emergência devem possuir 

esse perfil (SOUSA-UVA; SERRANHEIRA, 2013; KARINO; MARTINS; BOBROFF, 

2011). 

Os funcionários também devem contribuir com a sua parcela para o sucesso 

das práticas seguras, prevenindo riscos ocupacionais. Alguns colaboradores 

necessitam ser sensibilizados sobre a importância do uso das medidas de proteção 

e serem supervisionados também nesse aspecto em seu turno de trabalho (DE 

MARCHI BARCELLOS, et al., 2010; CHEN et al., 2018; LORO et al., 2016; 

MARTINS et al., 2014). 

4 CONCLUSÃO 

Foi possível identificar medidas de proteção e descrever os tipos de riscos 

ocupacionais enfrentados nos setores de urgência e emergência na literatura 

brasileira e estrangeira, além de destacar o compromisso da gestão com medidas de 

proteção a saúde do trabalhador.  

Nesse sentido, com a busca constante por qualidade no atendimento de 

enfermagem priorizando a segurança e boas práticas com foco no bem-estar do 

paciente deve-se pensar em introduzir e cumprir nas unidades de urgência e 

emergência protocolos com padronização a prevenção de riscos ocupacionais que 

ameaçam a saúde do trabalhador. 

Sendo assim, para um trabalho com ações seguras requer um olhar 

diferenciado e para que atenda essas necessidades devem-se considerar as 

especificidades, para o planejamento estratégico e implantação de uma cultura de 
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segurança na unidade frente aos variados riscos com apoio da gestão, vislumbrando 

um ambiente de trabalho que preze pela saúde dos colaboradores. 
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