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RESUMO 
 
 

A ergonomia estuda as interações do ser humano com os demais elementos em um 

ambiente laboral. O tema da pesquisa consiste nos principais riscos ocupacionais a 

que estão expostos profissionais de enfermagem, cujo objetivo é verificar os 

principais riscos ocupacionais na enfermagem. Deste modo esta pesquisa apresenta 

um referencial de informações que nortearam não somente os riscos, mas a 

prevenção dos mesmos, a metodologia utilizada foi um estudo qualitativo, com fins 

Descritivos - Exploratório subsidiado por uma pesquisa de campo. Os resultados 

mostraram que apesar dos profissionais estarem mais expostos aos riscos de 

infecção, apenas uma pessoa foi afastada da área da CME, para tratar uma alergia 

pelo contato com produtos químicos, a organização orienta e supervisiona quanto ao 

uso de proteção na realização do trabalho dos profissionais. Compreende-se que os 

riscos relacionados são principalmente os biológicos, químicos e ergonômicos. A 

obrigatoriedade do uso de EPIs se faz mediante a lei, porém o uso destes no 

ambiente de trabalho nem sempre é uma regra, por esse motivo é necessário a 

fiscalização. Para tanto sugere-se que a higienização pessoal dos colaboradores no 

ambiente de trabalho seja mais rigorosa, uso de equipamentos adequados, 

vacinação e treinamento, pois a categoria está mais exposta a riscos biológicos. Já 

para os riscos ergonômicos, sugere-se que seja feito um ajuste entre as condições 

de trabalho e o trabalhador, para que haja praticidade, conforto físico e psíquico, 

melhorando assim o processo de trabalho, melhoria do relacionamento social, 

melhoria das condições laborais e modificação do ritmo de trabalho.  

 
 
Palavras-chaves: Ergonomia.  Riscos ocupacionais. Enfermagem. 
 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 
 

Ergonomics studies the interactions of the human being with the other elements in a 

work environment. The research theme consists of the main occupational hazards to 

which nursing professionals are exposed, whose objective is to verify the main 

occupational hazards in nursing. In this way this research presents a reference of 

information that guided not only the risks, but the prevention of them, the 

methodology used was a qualitative study, with descriptive purposes - Exploratory 

subsidized by a field research. The results showed that although the professionals 

were more exposed to the risks of infection, only one person was removed from the 

CME area to treat a chemical contact allergy, the organization guides and supervises 

the use of protection in the work of the professionals. It is understood that the related 

risks are mainly biological, chemical and ergonomic. The compulsory use of PPE is 

done by law, but the use of these in the work environment is not always a rule, 

therefore it is necessary to supervise. Therefore, it is suggested that personal 

hygiene of employees in the work environment be more rigorous, use of adequate 

equipment, vaccination and training, since the category is more exposed to biological 

risks. As for ergonomic risks, it is suggested that an adjustment be made between 

the working conditions and the worker, so that there is practicality, physical and 

psychic comfort, thus improving the work process, improving social relations, 

improving working conditions and change in the pace of work. 

 

 

Keywords: Ergonomics. Occupational risks. Nursing. 
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1. INTRODUÇÃO 

 A enfermagem consiste na prestação de cuidados que incluem ações de 

prevenção proteção e recuperação da saúde, tendo como foco a atenção ao usuário 

dos serviços de saúde. Contudo, destaca-se que os profissionais de saúde, 

diariamente submetem-se a laborar em ambiente com inúmeros riscos ocupacionais, 

pois o espaço hospitalar é um local tipicamente insalubre, na medida em que 

propicia a exposição de seus trabalhadores a riscos, que podem causar fatalidades. 

(RIBEIRO; BRASILEIRO, 2010; COPETTI, 2011; ESPINDOLA; FONTANA 2012). 

 De acordo com Lima e Lima (2012), os fatores relacionados às doenças 

ocupacionais é o ambiente, em suas características físicas e psicológicas, os 

instrumentos de trabalho, espaço em si e a sua própria organização, como por 

exemplo, os fatores de risco (físicos, químicos, ergonômicos, mecânicos, biológicos 

e psicossociais) com os quais o trabalhador se depara em seu cotidiano. 

 Os riscos de trabalho envolvendo profissionais de enfermagem têm diversos 

fatores correlacionados, alguns tipos de atividades e as condições ergonômicas 

inadequadas tornam mais propenso à ocorrência desses riscos (SOUZA et al., 

2011). 

 A ergonomia estuda as interações do ser humano com os demais elementos 

em um ambiente laboral, utiliza-se de teorias, princípios, dados e métodos para 

promover e aperfeiçoar o bem-estar, assegurando a eficiência do sistema produtivo, 

caracterizando-se também como a principal forma de prevenção de problemas da 

coluna vertebral no trabalho. Entre os agentes ergonômicos destacam-se os 

frequentes levantamentos de peso, tanto relativos aos pacientes quanto a 

equipamentos, e a postura inadequada na realização de procedimentos que exijam 

maior esforço e/ou flexão da coluna vertebral, situações de estresse físico e 

psicológico, ritmo excessivo de trabalho e jornadas de trabalho ininterruptas 

(CORREA et al., 2016). 

 As condições de trabalho a que estão expostos os trabalhadores de 

enfermagem necessitam de atenção canalizada para o ambiente organizacional com 

o objetivo de reduzir os fatores contribuintes para as circunstâncias de imprevistos 

ocasionados durante a execução das atividades, exigindo muita cautela, devido ao 

constante contato com manipulação, transporte de paciente, desinfecção e 

esterilização de materiais etc. acarretando em cansaço, dores no corpo, situações 
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de risco e com agentes causadores de acidentes na ausência de melhores 

condições para o trabalho (SILVA et al.,  2012).  

 Entender a influência dos fatores relacionados a ocupação da enfermagem na 

qualidade de vida dos profissionais da área, é fundamental para a intervenção 

precoce em situações que possam levar ao adoecimento (SANTOS, 2017). 

Segundo a pesquisa de Silva e Valente (2012), a identificação precoce dos 

riscos ocupacionais exerce caráter informativo sobre doenças e acidentes 

relacionados ao trabalho, possibilitando uma diminuição na ocorrência de sinistros, 

destaca-se a importância da interação entre os serviços relacionados à saúde e 

segurança do trabalhador, como o serviço Especializado em Engenharia de 

Segurança e em Medicina do trabalho- SESMT e a Comissão Interna de Prevenção 

de Acidentes-CIPA bem como os próprios profissionais, a fim de implantar 

estratégias necessárias para a prevenção e gerenciamentos desses agravos. 

 Para tanto, segundo Ribeiro e Tomaz (2011) o enfermeiro, dentre todas as 

suas atribuições, poderá contribuir de forma relevante junto com uma equipe 

multidisciplinar, no planejamento e acompanhamento de medidas preventivas que 

visem em primeiro lugar à saúde, segurança e satisfação do trabalhador, orientando 

e conscientizando. 

Dessa forma, compreender os riscos ergonômicos que podem afetar o 

trabalhador é de suma importância para promover a prevenção e/ou diminuição dos 

riscos inseridos no processo de trabalho e ambiência dos serviços (RIBEIRO, 

TOMAZ, 2011). 

 Neste sentido, ressalta-se a necessidade de realizar estudos buscando 

pesquisar os principais fatores responsáveis pelos riscos ocupacionais nos 

profissionais de enfermagem no ambiente da Central de material e esterilização 

(CME) na tentativa de transformar a realidade atual nas organizações laborais. 
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1.1 Problematização e Objeto de Estudo 

Os riscos ocupacionais são todas as situações de trabalho que podem 

comprometer o equilíbrio físico, mental e social das pessoas, e não somente as 

situações que originam acidentes e doenças. Os fatores de risco são todas as 

circunstâncias ou características que causam aumento da probabilidade de 

ocorrência de um fator indesejado, sem que o referido fator tenha necessariamente 

de intervir em sua causalidade (BRASIL, 2001). 

Os profissionais de enfermagem durante as suas atividades assistenciais e o 

cuidado ao paciente estão expostos a inúmeros riscos laborais causados por fatores 

químicos, físicos, mecânicos, biológicos, ergonômicos e psicossociais, que podem 

acarretar doenças ocupacionais e acidentes de trabalho, logo, é necessário que se 

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

apliquem-se medidas de proteção aos referidos riscos, possam prevenir-se de 

doenças relacionadas ao trabalho (BELEZA et al., 2013). 

A CME é uma unidade hospitalar que presta atendimento indireto ao paciente, 

tendo como foco principal o processamento de materiais/artigos utilizados no 

cuidado ao usuário do serviço, em toda a sua diversidade (ESPINDOLA; FONTANA, 

2012). 

O tema deste estudo são os principais riscos ocupacionais a que estão expostos 

profissionais de enfermagem na Central de Material e Esterilização e o problema a 

ser respondido está contido na pergunta: Quais os principais fatores que 

desencadeiam os riscos ocupacionais nos profissionais de enfermagem na CME? 

 

1.2 Justificativa e Relevância 

 A escolha do tema se deu a partir da observação do cotidiano de um hospital 

particular da cidade de Belém/PA, o que trouxe o questionamento acerca dos riscos 

ocupacionais inerentes as atividades dos enfermeiros. 

  A inquietação com as questões relacionadas à ergonomia na vida profissional 

dos enfermeiros intensificava-se nos estágios realizados pelos autores, pois, sempre 

surgiam pessoas da equipe de enfermagem queixando-se de seus males, de 

insatisfação e de dores ocasionadas pelos esforços realizados diariamente.  A partir 

daí, buscou-se conhecimento na área de saúde do trabalhador, tentando-se 
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compreender de que maneira a rotina do enfermeiro pode contribuir para os riscos 

ocupacionais no ambiente hospitalar. 

 Este estudo é relevante pela necessidade de suscitar debates sobre os riscos 

ocupacionais relacionados ao trabalho de enfermagem, por apontar caminhos para a 

sua redução e por gerar maior visibilidade entre os próprios profissionais e gestores 

sobre esta importante questão. Dessa forma, compreender os riscos ergonômicos 

que podem afetar o trabalhador é de grande importância para promover a prevenção 

e/ou diminuição dos riscos inseridos no processo de trabalho. 

Após o termino da pesquisa, levar informações para o hospital. 

  

1.3  Questões Norteadoras 

 Existem intervenções ergonômicas para o profissional de enfermagem do 

Central de Material e Esterilização (CME)? 

 Quais os riscos os profissionais de enfermagem estão mais propensos no 

setor de Central de Material e Esterilização (CME)? 

 A equipe de enfermagem está preparada para evitar riscos ocupacionais? 

 

1.4 Objetivos 

1. 4.1 Objetivo Geral 

 Identificar os fatores que desencadeiam os riscos ocupacionais nos 

profissionais de enfermagem no ambiente hospitalar com ênfase na CME. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Caracterizar os principais fatores de risco de acidentes de trabalho com os 

profissionais de enfermagem na CME. 

 Avaliar as condições de trabalho e de saúde dos profissionais de enfermagem 

na CME; 

 Identificar os meios de prevenção utilizados pelos profissionais de 

enfermagem no Central de Material e Esterilização (CME). 
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 Conhecer se a unidade hospitalar tem o programa de educação continuada 

voltada aos riscos ocupacionais. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Evoluções Históricas da Ergonomia 

 Desde a antiguidade a forma de trabalho é motivo de estudos e de 

preocupações para a sociedade e possivelmente o primeiro estudo realizado sobre o 

assunto foi o do general e filósofo ateniense Xenofonte, por volta de 427 a 355 a.C., 

que preconizou a divisão do trabalho de maneira que cada operário atuasse sempre 

em uma operação, durante a fabricação de coturnos da armada grega (SILVA; 

PASCHOARELLI, 2010). 

 De acordo com Silva e Paschoarelli (2010) por volta de 1700 o médico italiano 

Bernardino Ramazzini, foi um dos primeiros a escrever sobre doenças e lesões 

relacionadas ao trabalho em um livro denominado De Morbis Artificum Diatriba, 

traduzido como Doenças Ocupacionais, apesar de seu trabalho ter sido censurado 

por este não ter conseguido comprovar as causas das doenças ocupacionais que se 

tratava o livro. 

 Ainda nesse período e com o mesmo foco de estudo, Bélidor foi um dos 

primeiros a medir a carga do trabalho físico diário nos locais de trabalho e, com base 

nessas observações, verificou-se que uma carga elevada de trabalho acarretava 

esgotamentos físicos, que poderiam ocasionar doenças ocupacionais ao trabalhador 

(PAULA et al.,  2010). 

 De acordo com Dul e Weerdmeester (1995) o termo ergonomia começou a 

ser utilizado no ano de 1857, pelo polonês W. Jasterzebowski que adotou em seu 

livro o conceito da ergonomia como a ciência de utilização das forças e das 

capacidades humanas. 

 Contudo, somente um século mais tarde, a ergonomia começou a se 

desenvolver como uma área de conhecimento humano, quando, durante a II Guerra 

Mundial teve uma agregação de esforços entre a tecnologia e as ciências humanas 

e biológicas unindo profissionais como fisiólogos, psicólogos, antropólogos, médicos 
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e engenheiros, que trabalharam juntos para resolver os problemas provocados pela 

operação de equipamentos militares. (DUL; WEERDMESTER, 1995). 

 Segundo Amaral (2005), o termo Ergonomia é derivado das palavras gregas 

Ergon (trabalho) e nomos (regras), nos Estados Unidos, usa-se também, como 

sinônimo, humanfactors (fatores humanos). Ainda de acordo com os autores a 

Sociedade de Pesquisa em Ergonomia (Ergonomics Research Society, Inglaterra) 

define: Ergonomia sendo o estudo do relacionamento entre o homem e seu trabalho, 

equipamento e ambiente. 

  No início do século XX, Lilian Gilbreth criou formas para melhorar a 

ergonomia, a padronização do trabalho e o estudo de movimentos. Suas ideias são 

utilizadas por todas as pessoas ao redor do mundo atualmente (PAULA et al., 2010).  

 A década de 1970 marca a passagem decisiva da análise situada para o 

campo da ação com uma crescente integração da ergonomia na prática industrial 

em especial na Europa onde nasceu um conceito novo de intervenção ergonômica, 

hoje expressão corrente nos EUA, Japão, França, Alemanha, Canadá, Suécia e 

Brasil, apenas para citar os países onde existe um maior avanço da ergonomia 

(VIDAL, 2000). 

 No Brasil, de acordo com Lucio et al. (2010) os Primeiros estudos 

relacionados sobre o conhecimento ergonômico foram disseminados a partir da 

segunda metade do século XX, principalmente a partir da década de 1960 através 

de um estudo sobre medições antropométricas na literatura científica. Segundo os 

autores os primeiros livros técnicos e científicos da ergonomia escrito por um 

brasileiro foi publicado em 1973, intitulado “Ergonomia: notas de classe”, pelo 

professor Itiro Lida e por Henri A. J. Wierzbicki. 

 Já em 1978 é publicado o livro intitulado “Ergonomia: a racionalização 

humanizada do trabalho” por Roberto Verdussen; anos depois em 1989 os autores 

Ana Maria de Moraes e Marcelo Márcio Soares publicaram a primeira edição do livro 

intitulado “Ergonomia no Brasil e no mundo: um quadro, uma fotografia” (FERREIRA; 

DONATELLI, 2001). 

 De acordo com Moraes e Soares (1989), em 1983 foi criada a Associação 

Brasileira de Ergonomia – ABERGO, posteriormente em 1974no Rio de Janeiro 

ocorreu o I Seminário Brasileiro de Ergonomia, quando pesquisadores brasileiros 

apresentaram suas inúmeras pesquisas desenvolvidas sobre o tema. 
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  No início da década de 1990 foi publicada a primeira edição do livro 

“Ergonomia: projeto e produção”, de autoria de Itiro Lida, esta obra se constituiu em 

uma das mais importantes e referenciadas no meio acadêmico brasileiro, 

posteriormente em 1994 Carlos Alberto Diniz publica a “Norma Regulamentadora 17 

– Manual de utilização” (LUCIO et al., 2010). 

 Ainda em meados dos da década de 1990alguns autores publicaram algumas 

obras importantes sobre o tema ergonomia, por exemplo, Neri dos Santos e 

Francisco Antônio Pereira Fialho publicam o “Manual de análise ergonômica no 

trabalho”; Hudson de Araújo Couto lançam o título “Ergonomia aplicada ao trabalho: 

o manual técnico da máquina humana” em dois volumes, e em 1998 Ana Maria de 

Moraes e Cláudia Mont’Alvão publicam o livro “Ergonomia: conceitos e aplicações” 

(LUCIO et al., 2010). 

 Ainda nos anos 90, com a intenção de proporcionar melhorias e adequar as 

pessoas as funções favoráveis desenvolvidas por elas, o Ministério do Trabalho e 

Emprego (MTE) estabeleceu a Norma Regulamentadora (NR17) que requisita a 

Ergonomia (LUZ, 2013). 

 Contudo temos apenas uma evolução histórica sobre ergonomia, entende-se 

que está ligada a realização do trabalho em diversas áreas, e mediante os estudos 

realizados, percebe-se que na pratica, ergonomia abrange muitos outros fatores 

ligados a organização: do trabalho, dos materiais disponíveis, iluminação do local, o 

bom relacionamento com colegas de trabalho e seus superiores, portanto é 

necessária a observância da NR 17 (BRASIL, 2001). 

 

2.2 O Trabalho de Enfermagem do Contexto Hospitalar 

 Os hospitais são estruturas complexas onde diariamente entram e saem 

centenas de pessoas, nos mais diversos serviços destas unidades e, dentre os 

grupos populacionais que desenvolvem as suas atividades laborais nestes 

ambientes estão os profissionais da enfermagem (SILVA; MARZIALE, 2003).  

 Em qualquer instituição hospitalar, pode-se observar que a equipe da área de 

enfermagem é maior, sejam eles auxiliares, técnicos ou de nível superior; cabendo a 

esse último, liderar os demais profissionais, onde as principais ações desenvolvidas, 

envolvem o treinamento e supervisão do pessoal de enfermagem, assistência, ações 

educativas e preventivas nas áreas de saúde, da criança e adolescente, da mulher, 
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adultos e idoso; bem como ações de vigilância epidemiológica e sanitária (SILVA et 

al., 2012). 

 A função básica da enfermagem pode ser resumida em uma só expressão, o 

cuidado, principalmente para com aqueles que encontram-se debilitados e 

fragilizados, não só pela doença, mas também pelo constrangimento que o espaço 

físico oferece, concluindo-se que mais uma função do enfermeiro é ouvir, mesmo 

que sejam queixas, o que o seu paciente tem a dizer (MARTINS et al., 2014). 

  De acordo com Backes et al. (2008) entre as atividades da enfermagem 

englobam- se ainda atividades gerenciais da unidade de saúde, planejamento das 

diferentes áreas de atuação, organização de campanhas de vacinação, cabe ainda à 

enfermeira a execução, supervisão e avaliação dos procedimentos de enfermagem, 

como curativos, administração de medicamentos, sondagens, coleta de exames, 

triagem e organização das demandas de consultas médicas, etc. 

      Para Magalhães et al. (2007) o enfermeiro é o profissional responsável por 

prever e prover os recursos materiais e humanos necessários para atender às 

necessidades do paciente que vai morrer. Ele cuida do paciente em vida, está 

presente no momento da sua morte e cuida do seu corpo no pós-morte. 

 De acordo com Abranches (2005) o enfermeiro, além de ter conhecimento e 

técnica, precisa ter sensibilidade para compreender o que se passa com o doente, 

buscando tornar a melhor possível sua vida no hospital, como também enxergar o 

paciente como um todo e ser receptivo a novas ideias no caso de intercorrências. 

 O cotidiano do trabalho dos profissionais de enfermagem é constituído a partir 

da prática do cuidado. É um trabalho que, exige um contato diário com a dor e 

doenças de seus pacientes e um vínculo contínuo de cuidador, pode resultar ainda, 

em uma sobrecarga emocional (ABRANCHES, 2005). 

 O Conselho Federal de Enfermagem afirma na Resolução nº 311 de 2007 que 

o registro de enfermagem é um requisito fundamental para a prática e desempenho 

do ofício, visto que é uma atividade privativa do enfermeiro (COFEN, 2011). 

 Às três categorias são incumbidas de integrar a equipe e a promover a 

educação em saúde. (OLIVEIRA; GAVASSO, 2012). 

Cabendo a gestão, atividades como planejamento da programação de saúde, 

elaboração de planos assistenciais, participação de projetos arquitetônicos, em 

programas de assistência integral, em programas de treinamento, em 

desenvolvimento de tecnologias apropriadas, na contratação do pessoal de 
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enfermagem, a prestação de assistência ao parto e a prevenção de infecção 

hospitalar, de danos ao paciente, de acidentes no trabalho, são de responsabilidade 

do enfermeiro. (OLIVEIRA; GAVASSO, 2012). 

 

2.3 A Saúde do Trabalhador de Enfermagem e Os Riscos Ocupacionais 

 A política pública existente em saúde do trabalhador enfoca as consequências 

que os movimentos dos trabalhadores europeus reivindicaram, nos séculos XVII e 

XX, o que proporcionou ao trabalhador brasileiro, diretrizes no início do Brasil 

República até o final da era Vargas, pois as manifestações que ocorreram na Europa 

encorajaram e deram um suporte para mudanças no território brasileiro, que visava 

melhorar a segurança e saúde no trabalho (FONSECA; PASSOS, 2010). 

 Neste período ocorreram muitas mudanças que foram fundamentais para a 

saúde do trabalhador em geral, pois foi incluída a discussão deste assunto na Carta 

Magna de 1888, o que tornou o tema alvo de políticas públicas que estabeleçam 

normas para garantir a segurança e a saúde ocupacional (FONSECA; PASSOS, 

2010). 

  Na área da saúde algumas normas e regulamentações são determinadas 

pelo poder público, estabelecendo limites de tolerância contra riscos; no entanto, os 

limites de tolerância não fazem ainda parte, veementemente, da cultura e das 

normas de proteção da saúde do trabalhador (DUARTE; MAURO, 2010). 

 Na enfermagem estes problemas se tornam crônicos, pois de forma 

significativa a profissão é exercida de maneira extenuante e/ou exaustiva, gerando 

assim, em seus profissionais, doenças que outrora os mesmos não tinham, mas que 

ao exercerem as atividades laborais, acabaram desenvolvendo, as denominadas 

doenças ocupacionais (DUARTE; MAURO, 2010). 

 De acordo com Espindola e Fontana (2012) a preocupação com as condições 

de trabalho da equipe de enfermagem em hospitais, vem atraindo a atenção de 

muitos pesquisadores, devido aos riscos que o ambiente oferece as atividades 

peculiares da assistência de enfermagem. 

 No qual, algumas dessas ocasionam danos, entre os quais se destacam o 

desrespeito aos ritmos biológicos e aos horários de alimentação, falta de programa 

de trabalho, longas distâncias percorridas durante a jornada de trabalho, dimensão 
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inadequada de mobiliários e a inexistência, insuficiência ou inadaptação de materiais 

(ESPINDOLA; FONTANA, 2012). 

 É importante ressaltar que os locais de trabalho de muitos profissionais de 

enfermagem são insatisfatórios, que são evidenciados por problemas na 

organização, insuficiência de recursos humanos, materiais e área física inadequada 

do ponto de vista ergonômico tornando-se assim, fatores de riscos predisponentes a 

doenças ocupacionais (GALLAS; FONTANA, 2010). 

 Para Balsamo e Felli (2006), os trabalhadores da área da saúde, por 

manterem contato direto com pacientes, estão frequentemente expostos aos 

agentes biológicos encontrados no sangue e outros fluidos corpóreos, que 

caracteriza esta exposição como risco biológico.  

 Diante das inúmeras situações de trabalho que podem deixar o colaborador 

de enfermagem em situação de risco, as que necessitam de especial atenção são as 

relacionadas à presença de riscos ocupacionais, nos ambientes de trabalho desta 

categoria é inevitável, uma vez que o contato com fatores químicos, biológicos, 

físicos, mecânicos, ergonômicos e psicossociais se faz presente em seu cotidiano 

(MARZIALE; RODRIGUES, 2002). 

 Neste sentido a equipe de enfermagem pode ser acometida por diversas 

doenças infecciosas. Entre elas, destaca: citomegalovírus, tuberculose pulmonar, 

hepatites virais, infecção pelo HIV, rubéola, meningites, difteria, herpes simples, 

varicela, herpes-zoster, febre tifoide, gastrenterites, parotidite, queratoconjuntivite 

epidêmica, doenças respiratórias virais e doenças causadas por bactérias 

envolvidas em infecções hospitalares (CAIXETA; BARBOSA-BRANCO, 2005).  

 De acordo Beleza et al. (2013), a percepção de existência e frequência de 

choque contra móveis, acidentes por contato elétrico, exposição à umidade 

excessiva, exposição ao ruído, ariscos biológicos, contato com substâncias 

químicas, esforço físico que produz fadiga, posturas forçadas para a realização de 

alguma atividade, tarefa rotineira monótona, recursos insuficientes para realizar o 

trabalho, conflito com chefias ou encarregados e pouca possibilidade de promoção. 

 Desta forma o profissional está mais vulnerável e suscetível aos riscos 

mencionados, somando-se a possibilidade de desenvolver determinadas doenças 

(BELEZA et al., 2013). 

 Abranches (2005) descreve como riscos psicossociais enfrentados por 

trabalhadores de enfermagem o número insuficiente de profissionais, baixos 



21 
 

salários, sobrecarga de trabalho, adoecimento do profissional, efetivação de 

trabalhadores de nível técnico como auxiliares de enfermagem, falta de treinamento 

e de atualização da equipe. 

 Realidades de vida e do trabalho que dificultam manter um segundo emprego 

para melhorar a renda familiar, insatisfação em virtude da falta de condições do 

trabalho, estresse, exigência dos usuários que querem respostas imediatas e 

atendimento eficaz, falta de segurança e violência verbal (ABRANCHES, 2005). 

 Nunes et al. (2010) estudaram riscos ocupacionais identificados por 

enfermeiros do município de Volta Redonda – RJ, constataram que os principais 

riscos apresentados foram o biológico, de acidentes, os psicossociais, os 

ergonômicos, os acidentes de trajeto e físicos.  

Na atividade gerencial, os profissionais não identificaram riscos, porém, 

enfatizaram a sobrecarga que envolve esta atividade, o que aponta para a existência 

de um mecanismo de defesa frente às adversidades do cotidiano e caracteriza um 

trabalho arriscado. (NUNES et al., 2010). 

 É importante destacar que as condições de trabalho e os riscos ocupacionais 

podem ser analisados através de diferentes abordagens, dentre elas a ergonômica, 

a qual será utilizada nesta pesquisa (BESSA et al., 2010). 

 Para a ergonomia, as condições de trabalho são representadas por um 

conjunto de fatores interdependentes, que atuam direta ou indiretamente na 

qualidade de vida das pessoas e nos resultados do próprio trabalho e que o homem, 

a atividade e o ambiente de trabalho são os elementos componentes da situação de 

trabalho. (BESSA et at., 2010). 

 Nishide e Benatti (2004) levantaram em seu estudo que 46%, relataram que o 

esforço físico com lesão corporal são um dos principais riscos ocupacionais que 

acometem estes profissionais.  

Segundo os trabalhadores, estas doenças ocorrem devido aos imensos 

esforços com relação a manuseio de pacientes, retirada e colocada de monitores, 

organização de setores e leito dos pacientes, armazenamento de materiais no posto 

de enfermagem, dentre outras atividades que são potenciais riscos para saúde dos 

enfermeiros e que se não forem tomadas as providências adequadas para 

prevenção destes riscos, futuramente poderão causar doenças ocupacionais nos 

colaboradores de enfermagem (NICHIDE; BENATTI, 2004). 
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 O trabalho repetitivo é uma causa habitual de lesões e doenças do sistema 

musculoesquelético e podem causar uma serie de lesões nas mãos, pulsos, braços, 

ombros, pescoço e coluna (BESSA et al., 2010). 

 Essas situações ocorrem, entre outras tarefas diárias, na prestação de 

cuidados aos doentes, designadamente durante a sua alimentação, a administração 

de medicamentos intravenosos, as transferências e outras mobilizações como o 

reposicionamento, e na sua higiene (NEVES M, SERRANHEIRA, 2014). 

 De acordo com Bezerra et al. (2012) é imprescindível que os fatores de risco 

no trabalho sejam compreendidos, tornando-se possível desenvolver alternativas de 

intervenção que levem a mudanças em direção à captação pelos trabalhadores da 

dimensão humana do trabalho. 

 Assim, informação, formação adequada para o trabalho e obediência às 

normatizações, são estratégias fundamentais, que contribuem para a saúde 

ocupacional, possibilitando a realização de um trabalho de modo mais seguro e 

saudável. (BEZERRA et al., 2012). 

 Portanto, torna-se essencial compreendermos todo o mecanismo de trabalho, 

as relações entre as instituições de saúde e seus empregados, sejam elas públicas 

ou privadas, a fim de promover aspectos necessários para cuidar da saúde dos 

trabalhadores, baseando-se nas principais causas, evidências e riscos ocupacionais 

para a prevenção dos mesmos e quando necessário, cuidar dos trabalhadores 

adoentados (BEZERRA et al., 2012). 

 

2.4 Ações De Prevenção De Risco A Equipe De Enfermagem  

 

 Estudos têm evidenciado as ações de prevenção de acidentes para os 

profissionais de enfermagem, Beleza et al. (2013) discute sobre a grande exposição 

ocupacional a diversos riscos existentes, além das particularidades do processo d0 

trabalho de enfermagem, e evidenciam que os problemas ergonômicos têm sido 

apontados como um dos principais agravos de saúde que estes profissionais vêm 

sofrendo.  

 Tal problema foi igualmente identificado por Paz (2014), e de acordo com a 

autora, estes problemas de saúde vêem acometendo os profissionais de 

enfermagem, causando-lhes doenças que poderão afastá-los do trabalho.  
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 Para ambos os autores, a identificação precoce destes problemas, com a 

vigilância em saúde destes profissionais de enfermagem, dará subsídios para 

minimizar estes riscos ocupacionais.  

 A revisão das atividades laborais por parte das instituições hospitalares é de 

fundamental importância para o processo de educação e trabalho dos profissionais 

de saúde para a utilização de EPI’s e adoção de práticas seguras no serviço. 

(GOMES et al., 2009). 

 Seria altamente eficiente e relevante a implementação de um programa de 

educação permanente para a estimulação da aquisição de conhecimento para a 

prática do serviço seguro e correto. Tal ação ajudaria os profissionais de 

enfermagem a serem mais críticos com relação ao processo de trabalho, em virtude 

do conhecimento adquirido, para melhorar o seu desempenho e segurança no 

trabalho, além da responsabilidade social que envolve o ato de cuidar da 

enfermagem (GOMES et al., 2009).  

 De acordo com Paz (2014) as instituições ao desenvolverem uma prática de 

assistência embasada na vigilância em saúde, poderão reconhecer mais facilmente 

os eventos adversos decorrentes do trabalho e assim terão a facilidade de intervirem 

por meio da sensibilização de seu quadro profissional, para que no futuro, reduzam 

as taxas de absenteísmo e tenham a possibilidade proporcionar a estes 

trabalhadores um envelhecimento saudável.  

 Para isso, se faz necessário o gerenciamento em enfermagem, para que isso 

ocorra deve existir um grau de autonomia por parte do gerente de enfermagem, bem 

como um bom relacionamento com as pessoas e com a própria política da instituição 

hospitalar, para que possa desenvolver de forma ética o seu trabalho (PORTO, 

2012). 

  Desta forma, ocorrerá uma facilitação na introdução do gerenciamento de 

riscos nas instituições de saúde e assim, tornar-se-á possível promover o controle 

dos mesmos (PORTO, 2012). 

 A gerência de risco deverá investir na segurança dos trabalhadores através 

de educação em saúde, ações educativas e preventivas que promovam 

transformações culturais, sociais e científicas para nivelar o conhecimento dos 

profissionais a ponto de praticarem o cuidado de si e dos outros, a partir da adoção 

de medidas de biossegurança para garantir a saúde do trabalhador em seu local de 

trabalho (PORTO, 2012). 
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 Para isso, de acordo com a NR 32, deverá haver uma capacitação dos 

trabalhadores para implementação do Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes 

com Materiais Pérfurocortantes (VILLARINHO; PADILHA, 2014). 

 Neste plano, os trabalhadores devem ser capacitados antes da adoção de 

qualquer medida de controle e de forma continuada, para a prevenção de acidentes 

com materiais Pérfurocortantes. Esta capacitação deve ser comprovada por meio de 

documentos que informem a data, o horário, a carga horária, o conteúdo ministrado, 

o nome e a formação ou capacitação profissional do instrutor e dos trabalhadores 

envolvidos (VILLARINHO; PADILHA, 2014). 

 Desta forma, o acompanhamento através da coleta de dados referentes a 

saúde do trabalhador e situação ocupacional dos mesmos, permitirá ao enfermeiro e 

a equipe de saúde do trabalho criarem planos e estratégias para sustentar o 

planejamento de ações potencializadoras, para a proteção e promoção da saúde 

(PAZ, 2014). 

  A autora evidencia ainda que a prática de vigilância da saúde do trabalhador 

permitirá a elevação dos níveis de qualidade de vida, pois através de orientações 

oferecidas a partir das estratégias e planos formulados e implementados para 

conscientizar os trabalhadores sobre o autocuidado, possibilitará influenciar 

diretamente a redução das taxas de absenteísmo por doenças crônicas ou laborais. 

(PAZ, 2014). 

 

2.5 A Ergonomia Seus Benefícios À Saúde do Profissional de Enfermagem  

 Historicamente o trabalho é uma necessidade natural do homem, que atua 

ativamente em relação ao meio, obtendo os bens materiais necessários e a 

satisfação para sua existência (DAMASCENO, 2011; BARBOSA, 2010). 

Na condição contrária, o trabalho é um dos principais componentes para 

promover o desgaste físico, os avanços tecnológicos trazem facilidades e benefícios, 

porém, induzem o homem a utilizar posturas e grupos musculares de forma 

inadequada, acarretando problemas à saúde física do trabalhador (DAMASCENO 

2011; BARBOSA, 2010). 

 A partir do momento que a integridade física passa a prejudicar a 

produtividade laboral, instituições ligadas à proteção do trabalhador relacionaram 

essas modificações funcionais encontradas em um grupo de patologias ligadas ao 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjz7byf9fTTAhUEHJAKHWlmAvcQFggxMAI&url=http%3A%2F%2Finspirar.com.br%2Fblog%2Fa-ergonomia-no-trabalho-e-seus-beneficios-para-a-saude-e-o-bem-estar-dos-trabalhadores%2F&usg=AFQjCNEA9c6IErWLE28hvreig3ydGsbv1Q
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trabalho, denominadas de Lesões por Esforços Repetitivos (LER) e/ou Doenças 

Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho (DORT), (BARBOSA et al., 2014). 

 A ergonomia, enquanto ciência, procura avaliar circunstâncias laborais, 

tentando intervir em algumas e transformar outras que estimou indispensáveis, na 

ideia de adquirir uma grande racionalização e otimização com o máximo de bem-

estar, produção e competência (DAHER et al., 2011).   

 De acordo com Souza et al. (2012) os elementos ergonômicos são aqueles 

que refletem na forma de se comportar trabalho-funcionário. São: o formato das 

ferramentas, da repartição de trabalho, a forma de realização da conduta, interação 

e o local de trabalho. 

A ergonomia é também conhecida como o estudo da relação entre o homem 

e o seu ambiente laboral. Pode-se dizer que a ergonomia no trabalho oferece ao 

indivíduo, o conforto adequado e os métodos de prevenção de acidentes e de 

patologias especificas para cada tipo de atividade executada (SILVA et al., 2013). 

 A má postura e as lesões por esforços repetitivos, ao logo do tempo, causam 

diversos males que prejudicam e comprometem a saúde do trabalhador, 

impossibilitando, muitas vezes, que esse indivíduo permaneça executando a mesma 

função, em decorrência, por exemplo, de uma deficiência motora (SILVA et al., 

2013). 

 Considerando que a eficiência dos processos utilizados na ergonomia laboral 

seja apropriada para eliminar os riscos que afetam a saúde do trabalhador, pode-se 

afirmar que o custo-benefício dos métodos ergonômicos utilizados, minimiza para as 

instituições, as despesas com possíveis indenizações, quando não há condições 

adequadas de trabalho, causando aos funcionários algum tipo de incapacidade física 

que o impossibilite de exercer suas atividades diárias (SOUZA, 2011). 

 Ainda de acordo com este autor a ergonomia oferece o suporte necessário 

para a realização da análise das atividades no ambiente laboral através de um 

programa que proporciona a adaptação postural dos trabalhadores às condições 

adequadas de trabalho, os resultados satisfatórios surgem e geram, 

consequentemente, uma maior eficiência produtiva (SOUZA, 2011). 

 A ergonomia é aplicada em conformidade com as características peculiares 

de cada espaço de trabalho, com treinamentos para capacitar os funcionários a uma 

maneira mais segura e eficiente de exercer suas funções laborais. O programa 

disponibiliza análise ergonômica do local, laudo ergonômico, palestras e 
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treinamentos, ginástica laboral, comitê ergonômico, dentre outros (ROCHA et al., 

2012). 

 De acordo com Souza (2011) as instituições de saúde têm que se 

conscientizar dos benefícios trazidos pela aplicação da Ergonomia, sendo assim 

essa técnica será aceita como um investimento essencial para a garantia de 

produtividade e qualidade.  

A aplicação das práticas ergonômicas nas instituições de saúde é de suma 

importância para melhoria da qualidade de vida no trabalho, o que é a condição 

essencial para um bom andamento da mesma (SOUZA, 2011). 

Qualidade de vida no trabalho hoje pode ser definida como uma forma de 

pensamento envolvendo pessoas, trabalho e organizações, em que se destacam 

dois aspectos importantes: a preocupação com o bem-estar do trabalhador e com a 

eficácia organizacional; a participação dos trabalhadores nas decisões e problemas 

do trabalho (MORETTI, 2009). 

 De acordo com Luz (2013) a ergonomia proporciona benefícios na 

implantação da qualidade de vida, nas mais diversas áreas de trabalho, dentre elas 

a enfermagem. 

Entre os benefícios gerados podemos citar: melhoria da produtividade; 

empregados mais alertas e motivados; melhoria da imagem corporativa; menos 

absenteísmo; melhoria das relações humanas; baixas taxas de enfermidade; 

melhoria da moral da força de trabalho; redução em letargia e fadiga (LUZ, 2013). 

 

2.6 O Papel do Enfermeiro na Prevenção de Acidentes e Doenças Laborais 

 A promoção da saúde do trabalhador compreende a proteção contra os riscos 

decorrentes de suas atividades laborais; proteção contra agentes químicos, físicos, 

biológicos, mecânicos e ergonômicos; manutenção de sua saúde no mais alto grau 

do bem-estar físico e mental; recuperação de lesões; doenças ocupacionais ou não 

ocupacionais e sua reabilitação para o trabalho (SOUZA, 2011). 

 A precaução com os problemas ergonômicos dos profissionais da saúde é 

uma questão recente, dado por certa característica dos profissionais, que 

centralizam suas energias nos pacientes, nos entendimentos, nos novos recursos e 

remédios e deixam as condições de trabalho nas unidades hospitalares em segundo 

plano (CORTEZ; VALENTE; RIBEIRO, 2011). 
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 Já se sabe que o profissional da enfermagem do trabalho tem um papel 

bastante amplo dentro das organizações e que entre suas funções primordiais estão 

a orientação e prevenção de acidentes e de doenças laborais (PINHEIRO, 2012). 

A equipe de enfermagem tem como papel no ramo da saúde, realizar os 

cuidados e o gerenciamento da equipe de enfermagem no processo de realização 

da promoção da saúde do trabalhador que consiste em promoção de cuidados e 

proteção aos trabalhadores, torná-los conscientes dos riscos a que estão expostos e 

fazer com que participem do seu autocuidado. Com isso pretende-se minimizar os 

riscos ocupacionais (PINHEIRO, 2012). 

 Para Anent (2011) as atribuições que vão desde o estudo inicial das 

condições de trabalho, identificando possíveis riscos, até o desenvolvimento de 

ações que visem à promoção da saúde do trabalhador, o que envolve cuidados de 

segurança e higiene, gerando melhorias. 

 Recentemente, a função do enfermeiro é ofertar assistência ao indivíduo com 

boa saúde ou doente, familiar ou na comunidade, na melhoria, assistência ou 

recuperação da saúde (DAHER et al., 2011).  

O trabalho do profissional de enfermagem ocorre de modo fracionado, em 

etapas, com separação entre a compreensão e a atuação com dificuldades em 

entender, na realização de suas atividades, a própria constituição do trabalho, seus 

reflexos e as decorrências deste na vida dos indivíduos (DAHER et al., 2011).  

 Nesta perspectiva, Oliveira e Lima (2012) discorrem que cabe ao profissional 

de enfermagem, identificar e mapear as potenciais áreas de risco; levantar quais os 

possíveis acidentes que ali podem ocorrer e posteriormente elabora um plano de 

trabalho que vise à prevenção de acidentes desse tipo e mais: que permita ensinar 

também aos funcionários os procedimentos imediatos de primeiros socorros caso 

esses acidentes ocorram. 

 Ainda com relação à prevenção de acidentes de trabalho, espera-se que o 

enfermeiro do trabalho também desenvolva ações diferenciadas capazes de 

contribuir para a conscientização dos trabalhadores quanto ao uso dos 

equipamentos de proteção individual, bem como a orientação com relação ao uso de 

determinados medicamentos e a importância da boa saúde e da atenção constante 

de todos aqueles que operam algum equipamento, onde se possa ocorrer algum 

acidente (OLIVEIRA; LIMA, 2012). 



28 
 

Então, cabe ao enfermeiro a função de detectar possíveis riscos e perigos 

eminentes, mapeando-os junto aos profissionais da segurança do trabalho, 

oferecendo palestras, capacitações internas enfim, um trabalho de educação 

permanente junto aos trabalhadores (OLIVEIRA; LIMA, 2012). 

 Pinheiro (2012) destaca a importância do profissional de enfermagem do 

trabalho atuando diretamente nas organizações, no intuito não somente de prevenir 

doenças e acidentes de trabalho, mas desenvolvendo um papel constante de 

promoção da saúde do trabalhador, representando assim, um enorme benefício para 

toda a coletividade da organização. 

 

2.7 Legislação Ergonômica Para Os Profissionais de Enfermagem  

 Os limites das atividades dos profissionais de enfermagem (auxiliar, técnico e 

enfermeiro) estão definidos no Decreto N° 94.406/87, que regulamenta a Lei N° 

7.498/86, sobre o exercício profissional da Enfermagem. As atividades do enfermeiro 

estão descritas nos artigos 8° e 9°, as competências do técnico de enfermagem, no 

Artigo 10°, e as do auxiliar, no artigo 11° do referido decreto (BRASIL, 1987). 

 Em 1919, cria-se a Lei nº 3724, que regulamenta as obrigações de todo 

empregador quando ocorrer o acidente de trabalho com seu funcionário, e assegura 

a responsabilidade do empregador pela integridade física do empregado, além de 

estabelecer diferenças entre morte, incapacidade permanente e incapacidade 

temporária parcial e total, e exige a intervenção policial para cada processo 

envolvendo acidente de trabalho (BRASIL, 1990). 

  Já em 1990 surgiu a Lei 8080/90, em seu art. 6, parágrafo 3º, onde conceitua 

como saúde do trabalhador, as atividades destinadas à vigilância epidemiológica e 

vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como 

à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e 

agravos decorrentes das condições de trabalho. Assim sendo, deverá ocorrer uma 

assistência adequada ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou portador de 

doença ocupacional. (BRASIL, 1990). 

 Neste sentido torna-se fundamental o conhecimento das leis para que se 

entenda a relação entre causa e efeito das atividades desenvolvidas e os acidentes 

pelos trabalhadores, de modo que seja possível a intervenção para promoção e 

recuperação da saúde dos profissionais (BITTAR et al., 2009). 
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   Nesse contexto, ao fixarmos o foco aos locais destinados ao trabalho em 

instituições de saúde, deve-se atentar podem existir diversas situações de exposição 

a riscos para trabalhadores da área da saúde (BITTAR et al., 2009). 

 

 

3.  METODOLOGIA 

3.1 Tipo de Estudo 

Para a elaboração desta pesquisa, foi utilizada uma abordagem qualitativa, 

com fins Descritivos - Exploratório subsidiado por uma pesquisa de campo. Esses 

procedimentos orientaram as estratégias metodológicas que viabilizaram o processo 

de coleta e de análise do material. 

A abordagem qualitativa, segundo Andrade (2002) está voltado para 

registrar, analisar e interpretar, de forma que o pesquisador não interfira nos fatos, 

exigindo do autor uma definição precisa de técnicas, métodos e modelos que 

orientem na interpretação dos dados, objetivando também, conferir validade 

cientifica da pesquisa buscando trabalhos de natureza teórica capazes de 

proporcionar explicações a respeito do tema proposto. 

Segundo Marconi e Lakatos (2010) a pesquisa qualitativa permite fazer uma 

análise de processos existentes, dessa forma contribui para a visão mais ampla 

sobre determinado assunto. 

O método descritivo- exploratório foi selecionado porque atende os 

requisitos básicos do estudo em questão, agregando os conhecimentos adquiridos 

na academia e no meio profissional. De acordo com Minayo (2007) o conhecimento 

científico se produz pela busca de articulações entre teoria e realidade empírica. 

Este método de pesquisa tem uma função fundamental de tornar plausível a 

abordagem da realidade a partir das perguntas feitas pelos pesquisadores. Segundo 

Figueiredo e Souza (2005) a pesquisa descritiva consiste em investigações 

empíricas cuja principal finalidade é o delineamento ou analise das características 

de fatos ou fenômenos, visando descobrir a frequência com que os fenômenos 

ocorrem, sua relação e conexão com outros, sua natureza e características.   

Marconi e Lakatos (2010), explicam que a pesquisa de campo é utilizada 

com intuito de levantar informações e/ou conhecimentos acerca de um problema ou 
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hipótese, para o qual se procura uma resposta, com o objetivo de descobrir ou 

comprovar fenômenos. 

Para os setores, a pesquisa de campo permite uma análise mais detalhada 

sobre o tema. 

 

 

3. 2 Local de Estudo 

 

 A pesquisa foi realizada em uma instituição hospitalar público de grande porte 

no município de Belém do Pará, hospital de alta complexidade, tendo vínculos com 

outras instituições conveniadas ao sistema único de saúde (SUS), atendimento à 

atenção primária, secundária e terciária aos diversos clientes, incluindo crianças, 

adultos e idosos, em diferentes especialidades. 

O hospital possui uma estrutura organizacional, compondo-se de diversos 

serviços, entre eles os que incluem pronto atendimento (01), centro de terapia 

intensiva (01), unidade de terapia intensiva neonatal, maternidade (01), unidade 

cardiológica e unidades de internação dos pacientes (12).  

 De acordo com o Ministério da Saúde na Portaria GM/MS nº 2048 de 05 de 

novembro de 2002 é considerado hospital de grande porte. Um hospital de grande 

porte é o que possui capacidade normal ou de operação de 150 a 500 leitos.  

 O setor escolhido pelos autores da pesquisa foi a Central de Material e 

Esterilização (CME) pelo fato de ser uma área de grande fluxo de materiais, em que 

se faz a esterilização e desinfecção dos instrumentos hospitalares. 

 

3. 3 População Alvo da Pesquisa e Coleta de Dados 

 A população dos profissionais técnicos em enfermagem na CME é composta 

por 10 profissionais. Contudo a população limitou-se a sete profissionais que 

atuavam nos períodos matutino e vespertino, e aceitaram participar da pesquisa. 

 A coleta de dados foi realizada nos meses de setembro e outubro de 2017, 

com a aplicação de uma entrevista semiestruturada, cujo roteiro foi elaborado pelos 

autores da pesquisa. Ressalta-se que todos os indivíduos que concordaram em 
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participar deste estudo estavam cientes dos objetivos da pesquisa e assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

 

 

3.4 Instrumento de Coleta de Dados 

Nesta pesquisa foi utilizada uma entrevista semiestruturada como 

instrumentos de coleta de dados. 

O instrumento utilizado constitui-se de treze perguntas, respondidos por sete 

profissionais da área, cujos dados coletados foram tratados por método não 

estatístico. Estes questionários foram aplicados no dia 21 de setembro de 2017 aos 

profissionais de enfermagem ambos os respondentes encontram-se na sede da 

Instituição Hospitalar.  

 Conforme (SOUZA, 2011), a entrevista semiestruturada, representa um dos 

instrumentos básicos para a coleta de dados, de acordo com as perspectivas da 

pesquisa qualitativa. 

 A entrevista semiestruturada desenvolve-se a parti de uma representação 

básica, porém não aplicada rigidamente, permitindo que o entrevistador faça as 

adaptações necessárias (SOUZA, 2011). 

 

  

3.5 Critério de inclusão 

 Foram incluídos nos critérios de participação utilizados no estudo: a 

população de colaboradores, técnicos em enfermagem da instituição Hospitalar. 

A população foi composta pelos profissionais de enfermagem que estavam na 

área da CME durante os plantões diurnos e vespertinos; com idade superior a 18 

anos; possuindo no mínimo 6 meses de trabalho no setor e que aceitaram participar 

da pesquisa. 
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3.6 Critério de exclusão 

 Como critérios de exclusão no estudo foram adotados os seguintes requisitos: 

Estar afastado do trabalho por qualquer motivo no período da coleta de dados; estar 

em período de férias ou cumprindo atestado médico. 

 

3.7 Análises dos Dados  

 

 Foi utilizada a análise descritiva e os dados foram organizados e plotados no 

Microsoft Office Excel 2014. Os dados também foram comparados através de 

tabelas e gráficos, e em relação às perguntas referente aos principais riscos 

ocupacionais na CME, foram agrupadas as respostas semelhantes. 

 

3.8 Aspectos Éticos e Legais  

 

 A pesquisa foi encaminhada para a Plataforma Brasil. Seguindo as Diretrizes 

e Normas Regulamentadas de Pesquisa com Seres Humanos da Resolução nº. 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde. Todos os participantes da pesquisa 

receberão o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE C). Seguindo 

os aspectos éticos para pesquisa envolvendo seres humanos, os participantes da 

pesquisa foram informados sobre o objetivo do estudo. Ao término da pesquisa 

foram disponibilizados os resultados obtidos para todos aqueles envolvidos no 

estudo. 

 Inicialmente foi realizado um levantamento de informações para 

conhecimentos teóricos, encaminhamento do projeto para aprovação do projeto a 

orientadora de curso, coorientadora e banca, respeitando os princípios e diretrizes 

da resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Pesquisa em Saúde que envolve 

seres humanos. Ao término da pesquisa serão disponibilizados os resultados obtidos 

a cidade, a universidade, aos participantes e a instituição na qual for aplicada a 

pesquisa e todos aqueles a quem possa interessar este estudo. 
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3.9 Riscos e Benefícios da Pesquisa 

 Em função da natureza do estudo os riscos se restringem apenas ao 

manuseio das informações adquiridas, ou seja, quebra de sigilo e privacidade, 

utilização de informações para fins outros que não a pesquisa. Foi informada a 

garantia a respeito da confidencialidade das informações. Foi igualmente esclarecido 

que a não participação ou abandono do estudo não acarretou nenhum tipo de 

prejuízo. 

 A realização desta pesquisa trará benefícios para a classe científica em 

especial aos acadêmicos de enfermagem, pois permitirá a sensibilidade dos 

mesmos em relação aos riscos ocupacionais inerentes da profissão.  

 Permitirá conhecer melhor os riscos ocupacionais na CME e 

consequentemente gerar discussão e esclarecimentos sobre o tema. Ressalta-se 

também que está pesquisa é potencialmente uma base para geração de dados para 

elucidação de questões inerentes ao tema. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Perfil dos Entrevistados 

 A pesquisa foi realizada no setor da CME de um hospital público de grande 

porte pesquisado, ressalta-se que neste setor atuam dez técnicos de enfermagem 

nos períodos matutino e vespertino.  Contudo a população deste estudo limitou-se a 

sete funcionários que aceitaram participar da pesquisa, todos profissionais técnicos 

de enfermagem. 

 Verificou-se que dos sete entrevistados três atuam no turno da manhã 

(diurno) e quatro atuam no turno da tarde (vespertino).  

 Quanto à idade dos entrevistados, evidenciou-se uma concentração no 

intervalo de idade superior a 32 anos. Em convergência com nossos resultados 

Espindola e Fontana (2012) em sua pesquisa constataram que a idade dos técnicos 

de enfermagem, variou de 23 a 55 anos de idade, sendo que a maioria têm de 42 a 

55 anos de idade.  

 Constatou-se também que cinco dos entrevistados pertencem ao gênero 

feminino, outros dois pertencem ao gênero masculino. Medeiros, Araújo e Barbosa 

(2009) em pesquisa com acadêmicos de enfermagem na Universidade Estadual da 

Paraíba (UEPB), encontraram resultados semelhantes quanto constataram que mais 

da metade dos acadêmicos de enfermagem pertenciam ao gênero feminino. 

 Torna-se importante frisar que a enfermagem ainda é uma profissão exercida 

na sua maioria por pessoas do gênero feminino. Contudo, evidencia-se que a 

profissão vem sofrendo modificações com uma maior inserção de pessoas do 

gênero masculino no cenário da assistência a saúde nos últimos anos (CARRIJO, 

2012). 

  Os participantes que atuam na área de enfermagem têm entre 5 e 20 anos de 

formados com predominância nos intervalos compreendidos entre 15 e 20 anos. 

Com relatam que o período de atuação na instituição hospitalar em especial na CME 

é compreendido entre 3 e 15 anos, com o intervalo de 3 a 5 anos como o mais 

representativo. Nossos resultados são semelhantes aos encontrados por Espindola 

e Fontana (2012) que quanto ao tempo de atuação dos sujeitos que trabalham na 

unidade do Centro de Materiais e Esterilização, mostraram que pouco mais da 
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metade estão no serviço entre dois a três anos, sendo que uma pequena 

porcentagem dos participantes trabalha há quinze anos.  

 De acordo com as informações do instrumento de coleta de dados os 

participantes têm carga horária de 30 horas semanais.  

 Este é um fato positivo, pois sabe-se que jornadas de trabalhos excessivas 

podem gerar sérios danos a saúde do profissional de enfermagem. De acordo com 

Novatzki Forte  et al. (2014) jornadas de trabalho de 40 horas ou mais podem gerar 

o estresse e o desgaste psíquico  que são sintomas frequentes entre os profissionais 

de enfermagem. 

  

 

4.2  Análise Dos Riscos e Prevenção de Doenças Ocupacionais 

 Nas respostas dos profissionais que atuam na área da CME, procurou-se 

estabelecer uma ligação entre as informações que foram coletadas com a entrevista 

e o referencial teórico utilizado na pesquisa.  

  No tocante ao acontecimento de acidente e/ou doença ocupacional 

relacionada aos técnicos de enfermagem dentro da instituição em especial no setor 

da CME, dois dos entrevistados responderam ter sofrido alergias e/ou dor na coluna 

vertebral, os demais relataram não ter nenhum tipo de acidente ou doença 

ocupacional.  

 Infere-se que a instituição compreende e trabalha em cima dos fatores de 

risco no ambiente da CME, prestando assistência adequada e dando qualidade aos 

seus colaboradores de enfermagem.  De acordo com Silva et al. (2012) destaca que 

as condições de trabalho dos profissionais de enfermagem requerem atenção, com 

o objetivo de reduzir os riscos de acidentes ou doenças causadas durante a 

execução de suas atividades diárias, situações de ausência de melhores condições 

para o trabalho. 

 Bezerra et al. (2012) ressalta que com a compreensão dos fatores de risco no 

trabalho, torna-se possível desenvolver alternativas para mudanças em direção a 

saúde ocupacional. 

 Diante da pergunta “Você sabe o que é doença ocupacional do trabalho”, 

todos responderam sim, que sabem do que se trata, a seguir apresenta-se as 

seguintes respostas dos entrevistados: 
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T1 - “Sim, são doenças adquiridas no local de trabalho, devido ao contato com reagentes 
químicos e materiais de coleta de exames”. 

T2 - “Sim, são doenças ou lesões ocasionadas pela realização de forma inadequada das 
atividades diárias de trabalho”. 

T3 - “Sim, são aquelas causadas pela falta de uso dos equipamentos de proteção durante a 
realização do trabalho”. 

T4 - “Sim, são adquiridas pela realização do trabalho, de forma errada”. 

T5 - “Sim, são doenças causadas durante a realização do trabalho”. 

T6 - “São lesões ou doenças causadas pela conduta do trabalho”. 

T7 - “Sim, são doenças que venham adquirir no trabalho”. 

 

Compreende-se que os participantes tem bom conhecimento sobre doença 

ocupacional, e estes têm consciência de que a prevenção às doenças ocupacionais 

é a melhor solução e que ela parte da instituição para os seus funcionários. Neste 

ínterim Barbosa et al. (2014) afirma que a partir do momento que a integridade física 

passa a prejudicar a produtividade laboral, instituições ligadas à proteção do 

trabalhador relacionaram essas modificações funcionais encontradas em um grupo 

de patologias ligadas ao trabalho, denominadas de Lesões por Esforços Repetitivos 

(LER) e/ou Doenças Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho (DORT). 

Quando perguntados se saberiam o que fazer em caso de suspeita de doença 

ocupacional, todos os participantes disseram que sim, que saberiam o que fazer, 

onde quatro decidiriam comunicar o enfermeiro de plantão, outros dois 

comunicariam o técnico de segurança do trabalho e apenas um relataria o fato ao 

médico do trabalho. Nossos resultados são positivamente divergentes aos 

encontrados por Pinheiro e Zeitoune (2008) demonstraram que a maioria dos 

pesquisados tinham conhecimento de como proceder em caso de acidente 

ocupacional e metade não tinha esse conhecimento e dos participantes que 

continham conhecimento de como proceder, relataram a comunicação do ocorrido 

para o profissional enfermeiro responsável pelo setor. 

 Inferiu-se que a referida instituição possui uma política de prevenção 

hospitalar, que é o envolvimento de todos com cuidados especiais para que não haja 

e se houverem infecções hospitalares sejam poucas, porém o objetivo da prevenção 

é que não haja infecções. Sendo assim, entende-se que a instituição possui um 

cuidado especial com a orientação de seus profissionais. Bezerra et al. (2012) 

destaca que para a realização do trabalho as instituições precisam munir seus 
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profissionais de enfermagem com boa formação e informação, e a obediência às 

normatizações, contribuindo assim para a saúde ocupacional, possibilitando-os 

realizar suas tarefas diárias de modo mais seguro. 

 Perante ao questionamento sobre o conhecimento dos riscos ocupacionais a que 

estão expostos no setor da CME, os técnicos de enfermagem responderam 

conhecer os riscos e os descreveram de acordo com os relatos a seguir:  

 

T1, T4  - “Sim, soluções químicas (Ácidos e Soluções)”. 

T2, T3, T6 e T7 - “Sei riscos biológicos (Tuberculose, HIV, Menigites e Hepatites)”. 

T5 - “Sei, LER, DORT e Lombalgias”. 

 

 O fato de os colaboradores de enfermagem, estarem cientes dos riscos que 

correm na realização de seu trabalho contribui para a prevenção, porém isso só será 

possível com os treinamentos adequados e com o uso de EPIs, em boas condições 

para que eles estejam seguros. De acordo Beleza et al. (2013),  os trabalhadores da 

área da saúde, estão frequentemente expostos aos agentes químicos e biológicos 

encontrados no sangue e outros fluidos corpóreos, que caracteriza esta exposição 

como risco biológico, que foram os mais citados no presente estudo.  

 Conforme relatado pelos funcionários de enfermagem da instituição hospitalar 

na qual realizou-se a pesquisa, apesar de estarem mais expostos aos riscos de 

infecção, apenas uma pessoa foi afastada da área da CME, para tratar uma alergia 

pelo contato com produtos químicos, a organização orienta e supervisiona quanto ao 

uso de proteção na realização do trabalho dos profissionais. 

 Para as situações de riscos de acidente de trabalho que os profissionais de 

enfermagem enfrentam no dia a dia, nossos entrevistados descreveram o seguinte: 

 

T 1: “ Contato com soluções químicas”. 

T 2- “Acidentes com materiais pérfurocortantes”. 

T 3- “Contato com soluções químicas”. 

T 4- “Riscos biológicos, contato com secreções”. 

T 5- “Contato com substâncias químicas”. 

T 6- “Acidente com pérfurocortantes”. 

T7- “Acidentes com matérias contaminados com sangue”. 
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 Em conformidade com os relatos dos entrevistados neste estudo, Beleza et al. 

(2013), relatam que o profissional da área de saúde está mais vulnerável aos riscos 

devido a existência e frequência de choque contra móveis, acidentes por contato 

elétrico, exposição à umidade excessiva, exposição ao ruído, agentes biológicos, 

contato com substâncias químicas, esforço físico que produz fadiga, posturas 

forçadas para a realização de alguma atividade, tarefas rotineira monótonas, 

recursos insuficientes para realizar o trabalho, conflito com chefias ou encarregados 

e pouca possibilidade de promoção. 

 É importante ressaltar que para Gallas e Fontana (2010) os locais de trabalho 

de muitos profissionais de enfermagem são insatisfatórios, que são evidenciados por 

problemas na organização, insuficiência de recursos humanos, materiais e área 

física inadequada do ponto de vista ergonômico tornando-se assim, fatores de riscos 

predisponentes a doenças ocupacionais. 

 Com relação aos critérios adotados pela instituição para prevenir acidentes na 

CME, nossos entrevistados relataram que são adotadas medidas como: 

 

T1: “Vigilância quanto ao uso de EPIs”. 

T2- “Constante contato com a CIPA”. 

T3- “Realização de Palestras”. 

T4- “Reunião e reeducação continuada”. 

T5- “Reuniões e palestras”. 

T6- “Palestras educativas”. 

T7- “Diálogos e reuniões”. 

 

 De acordo com os resultados desta pesquisa esses pontos são importantes 

para a atuação dos profissionais de enfermagem, garantindo-lhes: a segurança, o 

bem-estar físico, que conduz a manutenção da saúde, garantindo assim 

profissionais mais empenhados. Nesse contexto, Pedrosa, Araújo e Brasileiro (2016) 

ressaltam que cabe ao enfermeiro a função de detectar possíveis riscos e perigos 

eminentes, mapeando-os junto aos profissionais da segurança do trabalho, 

oferecendo palestras, capacitações internas, enfim, um trabalho de educação 

permanente junto aos trabalhadores. 

 Sobre a frequência de treinamentos para prevenção de riscos ocupacionais 

no ambiente hospitalar, a partir dos relatos dos participantes da pesquisa constatou-

se que a instituição oferece periodicamente cursos de prevenção a riscos 
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ocupacionais, onde sete técnicos disseram haver realização destes cursos todo 

semestre e/ou anualmente.  

 Compreende-se que os gestores e equipe de saúde têm consciência de que 

as práticas de prevenção hospitalar são a melhor maneira de evitar que pacientes e 

funcionários sejam infectados, desta forma as instituições hospitalares precisam 

realizá-las sempre e em todas as áreas. Neste sentido Paz (2014) evidencia que 

quando mais as instituições adotam práticas seguras de vigilância em saúde, estas 

facilitam a redução das taxas de acidentes e a possibilitam aos funcionários um 

ambiente de trabalho saudável. 

  Quanto ao questionamento se a instituição fornece os EPIs adequados à 

necessidade do profissional, todos responderam que sim. Este fato demonstra a 

preocupação da instituição para com a saúde de seus funcionários, garantindo 

assim que haverá a interação entre ambos, e a prevenção sendo o foco da relação 

ambiente e trabalhador. Ressalta-se que a qualidade de vida no trabalho pode ser 

definida como uma forma de pensamento envolvendo pessoas, trabalho e 

organizações, em que se destacam dois aspectos importantes: a preocupação com 

o bem-estar do trabalhador e com a eficácia organizacional; a participação dos 

trabalhadores nas decisões e problemas do trabalho (MORETTI, 2009). 

 Constatou-se que dois  participantes teve problemas de saúde relacionado ao 

seu trabalho setor da CME, conforme  mostra as narrativas a seguir: 

 

T 1, T 3, T 4, T5 e T7 - “Não, nunca tive” 

T 2: “Sim, alergia aos produtos químicos” 

T 6- “Sim, postural, dores na coluna”. 

 

 Com relação aos problemas de saúde relacionados ao trabalho da 

enfermagem, nossos resultados são semelhantes aos que  Fronteira e Ferrinho 

(2011) encontraram em estudo realizado como uma revisão sistemática de literatura 

acerca dos problemas de saúde de enfermeiras, verificaram que estas, estão 

propensas a: apresentarem mais distúrbios musculoesqueléticos devido à natureza 

de seu trabalho; e ao desenvolvimento de mais alergias, principalmente devido ao 

contato com produtos químicos. 

 Souza (2011) evidencia que a promoção da saúde do trabalhador 

compreende a proteção contra os riscos decorrentes de suas atividades laborais; 



40 
 

proteção contra agentes químicos, físicos, biológicos, mecânicos e ergonômicos; 

manutenção de sua saúde no mais alto grau do bem-estar físico e mental; 

recuperação de lesões; doenças ocupacionais ou não ocupacionais e sua 

reabilitação para o trabalho. 

 De acordo com o exposto, observa-se que não haverá a manutenção da 

saúde sem que haja prevenção, é notório que dentro do ambiente hospitalar os 

profissionais estão sujeitos a diversos riscos, mas cabe a instituição fornecer 

equipamentos e orientações necessárias para a proteção contra as doenças 

ocupacionais. 
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CONCLUSÃO 

A presente pesquisa objetivou identificar os fatores que desencadeiam os 

riscos ocupacionais nos profissionais de enfermagem no ambiente hospitalar. 

Usando como público alvo os atuantes como técnicos de enfermagem, que são as 

funções mais próximas aos pacientes. 

Logo compreende-se que os riscos relacionados a área são principalmente os 

biológicos, químicos e ergonômicos.  

Diante disto tem-se as opiniões de colaboradores de enfermagem que 

contribuem para um entendimento mais amplo sobre o assunto, ressalta-se também 

que a prevenção é a melhor escolha para qualquer instituição, seja ela hospitalar ou 

não, pois em todos os lugares se está exposto a riscos de acidentes, porém as 

instituições, tem por obrigação proteger seus funcionários. 

A obrigatoriedade do uso de EPIs se faz mediante a lei, porém é valido 

ressaltar que o uso destes no ambiente de trabalho nem sempre é uma regra, para 

tanto é necessário a fiscalização, assim também como outras medidas de proteção 

para os colaboradores de enfermagem.  

Para tanto sugere-se que a higienização pessoal dos colaboradores no 

ambiente de trabalho seja mais rigorosa, uso de roupas adequadas, vacinação e 

treinamento, pois a categoria está mais exposta a riscos biológicos, como já citados. 

Já para os riscos ergonômicos, sugere-se que seja feito um ajuste entre as 

condições de trabalho e o trabalhador, para que haja praticidade, conforto físico e 

psíquico, melhorando assim o processo de trabalho, melhoria do relacionamento 

social, melhoria das condições de trabalho, modificação do ritmo de trabalho.  

Ressalta-se também que o mapa de risco é a ferramenta que muito auxilia a 

prevenção de acidentes, pois é um conjunto de levantamentos de riscos existentes 

nos diferentes setores das instituições. 

Compreende-se que esta é uma atividade que requer uma atenção especial, 

quanto aos riscos que estes profissionais estão expostos, por esse motivo sugere-se 

também que mais pesquisas sejam realizadas com relação a este assunto. 

Para tanto, consciente destes riscos, como pesquisadores iremos tomar as 

medidas necessárias para que somente os responsáveis do estudo, e a professora 

orientadora, tenham acesso aos dados concedidos; também nos comprometemos a 

não fazer uso deste material para outro fim que não a pesquisa em questão. 
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APENDICE A - INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

ROTEIRO PARA PESQUISA QUALITATIVA 

Prezado Colaborador: 

Este questionário tem o objetivo de identificar os principais riscos 
ocupacionais existente nesta instituição. Faz parte da pesquisa de campo do 
Trabalho de Conclusão de Curso de Enfermagem de Adriana Bechir, Anderson da 
Silva e Iranildo Ferreira. As respostas aqui coletadas serão mantidas em sigilo e 
subsidiarão análises para melhor compreender a percepção de amostragem do 
papel do profissional de enfermagem nas instituições. Por isto, é importante que 
você responda com sinceridade. 
 

Sexo (  ) Feminino (  ) Masculino  

Idade: (   ) 18-22  (   )  23-27  (   )  28-32  (   )  Acima de 32 

 

1. Qual sua formação? (  ) enfermeiro (  ) técnico (  ) auxiliar.  

 

2. Quanto tempo você tem de formada? 

Entre 1 e 3 anos ( ) Entre 3 e 5 anos ( ) Entre 5 e 10 anos ( ) Entre 10 e 15 anos ( ) 

Entre 15 e 20 anos ( ) Entre 20 e 25 anos ( ) Entre 25 e 30 anos.  

3. Há quanto tempo você trabalha no setor da CME?  

( ) Menos de 1 ano ( ) Entre 1 e 3 anos ( ) Entre 3 e 5 anos ( ) Entre 5 e 10 anos ( ) 

Entre 10 e 15 anos ( ) Entre 15 e 20 anos ( ) Entre 20 e 25 anos ( ) Entre 25 e 30 

anos. 

4.  A extensa jornada de trabalho é também um fator que atrapalha o desempenho 
do trabalhador de enfermagem. Qual a sua jornada de trabalho neste hospital? 

(  ) 6h     (  ) 12h      (  )24     ( )30 horas( )36 horas    ( )outros 

5. Já lhe aconteceu algum acidente ou alguma doença ocupacional nestes anos 

dentro da instituição? (  ) sim (  )não ,Descreva o ocorrido. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  



48 
 

6. Você sabe o que é doença ocupacional do trabalho? Explique. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

7. Você sabe o que fazer em caso de suspeita de doença ocupacional? Comente! 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

8. Você conhece quais os riscos ocupacionais aos quais você está exposto no setor 

da CME? 

 (  ) sim (  ) não. Se sim, quais?  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

9. Quais as situações no seu dia a dia que representam risco de acidente de 

trabalho? Exemplifique.  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

10. Quais os critérios adotados pela instituição para definir a prevenção de acidentes 

na CME? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

11. A instituição oferece treinamentos sobre como evitar acidentes? Há uma política 

de prevenção hospitalar onde atua? 

(  ) sim (  ) não.  Se sim, com que periodicidade? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

12. A instituição fornece os EPIs adequados à sua necessidade? (  ) sim (  ) não.  Se 

sim, quais? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

13. Você já teve algum problema de saúde relacionado ao seu trabalho no setor da 

CME? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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APENDICE B - SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA PESQUISA  

 

 

 

 

Através do presente instrumento, solicitamos do_______________, autorização para 

realização da pesquisa integrante do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) dos 

acadêmicos, Adriana Bechir da Costa, Anderson da Silva e Iranildo Ferreira da Silva, 

orientados pela Professora MSc. Mônica Olivia Lopes Sá de Souza, tendo como 

título: “RISCOS OCUPACIONAIS A QUE ESTÃO EXPOSTOS OS 

PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NA CENTRAL DE MATERIAL E 

ESTERILIZAÇÃO”. A coleta de dados será realizada através de um roteiro de 

entrevista. A presente atividade é requisito para a conclusão do curso de 

BACHARELADO EM ENFERMAGEM DA FACULDADE PAN-AMAZÔNICA-FAPAN. 

As informações aqui prestadas não serão divulgadas sem autorização final da 

Instituição campo de pesquisa. 

 

Belém-PA ____de _______ de 2017.                 

____________________________________ 
Orientadora MSc. Mônica O. L. Sá de Souza 
 
 
___________________________________ 
Acad.AdrianaBechir da Costa 
 
 
___________________________________  
Acad. Anderson da Silva 
 
 
___________________________________  
Acad. Iranildo Ferreira da Silva 
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APENDICE C- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 
FACULDADE PAN-AMAZÔNICA 

CURSO DE ENFERMAGEM 
 

 

AUTORIZAÇÃO 

 

Por meio deste documento, afirmo meu interesse, compromisso e participação no 

estudo, “RISCOS OCUPACIONAIS A QUE ESTÃO EXPOSTOS OS 

PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NA CENTRAL DE MATERIAL E 

ESTERILIZAÇÃO”, sob responsabilidade das discentes Adriana Bechir da Costa, 

Anderson da Silva e Iranildo Ferreira da Silva, e sua orientadora MSc. Mônica O. L. 

Sá de Souza, professora do curso de graduação em enfermagem da Faculdade Pan 

Amazônica. 

 Estou ciente dos objetivos do estudo e de que serão realizadas entrevistas 

individuais durante a jornada de trabalho. Fui informado (a) de que os dados 

coletados e/ou gravados serão mantidos em sigilo, bem como minha identidade será 

preservada. Fui informado que minha participação é voluntária e, portanto, posso me 

desligar da pesquisa a qualquer momento. 

 Estou ciente de que não terei qualquer ônus financeiro com a pesquisa, bem 

como não receberei recompensa de qualquer ordem para participar do estudo. 

Estando ciente dos termos e concordando com os mesmos, autorizo o uso de 

minhas respostas, ligadas ao referido estudo. 

 

NOME: 

______________________________________________________________ 

DATA: ____/____/____ 

 

 

Assinatura: 
 
 

Em caso de dúvidas ou necessidade de maiores informações e esclarecimentos sobre esta pesquisa, 

entrar em contato com as discentes, Adriana Bechir da Costa, Anderson da Silva e Iranildo Ferreira 

da Silva, pelos telefones: (91) 98272-3335 / (91) 98822-3937. 



51 
 

 

ANEXO 1 – FOLHA DE ROSTO DA PLATAFORMA BRASIL 
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ANEXO 2 – COMPROVANTE DE SUBMISSÃO DO ARTIGO 
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ANEXO 3 –  NORMAS PARA PUBLICAÇÃO DA REVISTA REUFPI 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

 A Revista de Enfermagem da Universidade Federal do Piauí (REUFPI) destina-se a publicação da produção técnico-científica 

relacionada à área da saúde e em especial da enfermagem. A REUFPI aceita para publicação, manuscritos nas línguas portuguesa, 

inglesa e espanhola. 

Os manuscritos deverão ser apresentados exclusivamente a REUFPI, não sendo permitida sua apresentação simultânea a outro 

periódico, tanto no que se refere ao texto, como figuras ou tabelas, quer na íntegra ou parcialmente, sendo vedada a reprodução ou 

tradução parcial ou total dos mesmos, excetuando-se resumos ou relatórios preliminares publicados em Anais de Reuniões 

Científicas.  Entretanto, os conteúdos presentes nos textos serão de total responsabilidade dos autores, cabendo a estes responder 

pelos mesmos. 

A publicação de artigos originais, com resultados de pesquisas envolvendo seres humanos, deverá indicar no texto e anexar no 

sistema de submissão online a cópia do documento de aprovação por um Comitê de Ética em Pesquisa, credenciado pela Comissão 

Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), ou órgão equivalente no país de origem da pesquisa; bem como o processo de obtenção do 

consentimento livre e esclarecido dos participantes (Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde). 

 Seções da publicação 

 A Revista classifica os artigos de acordo com as seguintes seções: 

 1. Editorial – responsabilidade do(s) editor(es). Limitado a 02 laudas. 

 2. Originais - resultado de pesquisa de natureza empírica, experimental ou conceitual, com resultados inéditos e que agreguem 

valores à área da saúde. São também considerados originais as pesquisas de metodologia qualitativa. Limitado a 15 laudas. Sua 

estrutura deve conter: 

- Introdução/ Considerações Iniciais: apresentação e delimitação breve e clara do assunto tratado. Deve apresentar os objetivos da 

pesquisa, as lacunas do conhecimento e outros elementos necessários para situar o tema do trabalho. 

- Metodologia: descrição completa dos procedimentos metodológicos que permitam viabilizar o alcance dos objetivos. Devem ser 

apresentados: tipo de pesquisa, dados sobre o local onde foi realizada a pesquisa, população estudada, critérios de inclusão e/ou 

exclusão, tipo de amostra, variáveis selecionadas, técnicas e métodos adotados para a coleta de dados, incluindo os de natureza 

estatística e os procedimentos éticos seguidos, com número de CAAE ou autorização de órgão equivalente no país de origem da 

pesquisa. 

- Resultados: devem ser limitados a descrever os resultados encontrados, sem interpretações, comparações ou comentários pessoais. 

Para facilitar a compreensão, pode ser acompanhado por gráficos, tabelas, figuras, fotografias etc. Para artigos quantitativos é 

necessário apresentar os resultados separados da discussão. 

- Discussão: deve restringir-se aos dados obtidos e as conclusões que advêm deles, enfatizando os novos e importantes aspectos 

observados e discutindo as concordâncias e divergências com outras pesquisas já publicadas. 

- Conclusões/ Considerações Finais: corresponde ao alcance dos objetivos ou hipóteses de maneira lógica, clara e concisa, 

fundamentada nos resultados e discussão, coerente com o título, proposição e método. 

 3. Revisão 

-Revisão sistemática: método de pesquisa amplo, conduzido por meio da síntese de resultados de estudos originais, quantitativos ou 

qualitativos objetivando responder uma pergunta específica e de relevância para a Enfermagem e/ou para a saúde. Limitado a 10 

laudas. 

-Revisão integrativa: método de pesquisa que apresenta a síntese de múltiplos estudos publicados e possibilita conclusões gerais a 

respeito de uma área específica de estudo. Limitado a 10 páginas. 

 4. Relato de experiência - descrições de experiências acadêmicas, assistenciais e de extensão, estudo de caso, contendo análise de 

implicações conceituais, ou descrição de procedimentos com estratégias de intervenção, evidência metodológica apropriada de 

avaliação de eficácia, de interesse para a atuação dos profissionais da área da saúde em diferentes áreas. Limitado a 10 laudas. 
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 5. Reflexão – consideração teórica e crítica sobre a prática em saúde. Limitado a 10 laudas. 

 6. Resenhas - apresentação e análise de livros publicados na área da saúde ou áreas afins, publicado nos últimos três anos. Limitado 

a 02 laudas. 

 7. Atualização - destinados a abordar informações atuais sobre temas de interesse da área, e potencialmente investigativos. 

Limitado a 05 laudas. 

 Apresentação dos manuscritos 

 Cada manuscrito submetido a REUFPI é inicialmente analisado quanto ao cumprimento das normas estabelecidas, sendo 

sumariamente devolvido em caso de não atendimento das mesmas. Se aprovado, é encaminhado para avaliação de dois avaliadores 

ad hoc, que emitirão parecer consubstanciado a respeito do conteúdo, rigor metodológico da abordagem utilizada, formatação e dos 

procedimentos éticos que envolvem o trabalho. Havendo discordância nos pareceres, o manuscrito é encaminhado a um terceiro 

avaliador. 

O anonimato é garantido durante todo o processo de julgamento. A lisura da avaliação exigirá: anonimato dos avaliadores e que os 

mesmos desconheçam a autoria dos autores (duplo-cego). Tal procedimento visa assegurar a integridade ética e profissional dos 

sujeitos envolvidos nesse processo. 

Os pareceres dos avaliadores serão analisados pelo Conselho Editorial que, se necessário, indicará as alterações a serem efetuadas. 

Os trabalhos seguem para publicação somente após a aprovação final dos avaliadores e do Conselho Editorial. 

O público potencial e real são: pesquisadores, estudantes de graduação e pós-graduação, enfermeiros e profissionais de áreas afins. 

 Forma e apresentação dos manuscritos 

 A REUFPI recomenda que os trabalhos sigam as orientações descritas detalhadamente a seguir: 

Preparo dos manuscritos 

 Os textos devem ser digitados usando-se o processador MsWord com a seguinte configuração de página: papel tamanho A4, 

margens 2,5cm, fonte Trebuchet MS, tamanho 12, espaço entrelinhas de 1,5 em todo o texto, com numeração das páginas no canto 

superior direito iniciando na folha de rosto. 

 Folha de rosto: deve conter o título pleno do trabalho (máximo de 15 palavras) em português, inglês e espanhol.  Evitar siglas, 

elementos institucionais e de universo geográfico. Abaixo do título, informe o nome(s) completo(s) e sem abreviação(s) do(s) 

autor(es) – máximo de 06 autores-,seguido por texto seqüencial e justificado indicando a formação profissional, a função que 

exerce(m),principal titulação, instituição a qual pertence(m), endereço (cidade, estado e país) e e-mail. Em seguida, indicar o nome 

do autor responsável, apresentando endereço completo para correspondência, telefone para contato, e-mail; seguido da instituição de 

origem (apenas nome e cidade). Recomenda-se que não seja utilizado endereço residencial, já que o mesmo ficará disponível na 

Internet. Se o manuscrito for baseado em tese ou dissertação, indicar o título, ano e instituição onde foi apresentada. 

A seguir deve ser apresentado o resumo, composto por 150 a 200 palavras, do tipo estruturado, em português (RESUMO), inglês 

(ABSTRACT) e espanhol (RESUMÉN), com letras maiúsculas, em negrito, acompanhados de 03 a 05 descritores. Deve-se 

sequenciar o resumo por OBJETIVO, METODOLOGIA, RESULTADOS, CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS. O 

texto dos resumos deve ser justificado, com espaçamento 1,5. 

Os descritores são palavras fundamentais para a classificação da temática abordada no manuscrito em bancos de dados nacionais e 

internacionais. Serão aceitos entre 03 e 05 descritores cadastrados no Descritores em Ciências da Saúde – Bireme 

(http://decs.bvs.br). 

 Corpo do texto 

 Os artigos originais deverão apresentar obrigatoriamente, em letra maiúscula e negrito os seguintes itens: INTRODUÇÃO/ 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS, finalizando com os objetivos; METODOLOGIA; RESULTADOS; DISCUSSÃO, 

CONCLUSÃO/ CONSIDERAÇÕES FINAIS; e REFERÊNCIAS, de forma contínua. Para pesquisas de abordagem quantitativas 

apresentar a Discussão separada dos Resultados. Na existência de seções secundárias, apresentá-las com letra minúscula, em negrito. 

A composição do manuscrito deverá obedecer à categoria do manuscrito envolvida, devendo ser apresentado de maneira contínua, 

sem novas páginas para cada subtítulo. Inicia-se pela Introdução/Considerações Iniciais e avança até as Conclusões/Considerações 

Finais. Os artigos originais devem apresentar obrigatoriamente as partes: Introdução, incluindo objetivos, Metodologia, Resultados, 

Discussão, Conclusões, Agradecimentos (opcional) e Referências. 

http://decs.bvs.br/
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 Citações 

 Deve ser utilizado o sistema numérico na identificação dos autores mencionados, de acordo com a ordem em que forem citados no 

texto. Os números que identificam os autores devem ser indicados sobrescritos e entre parênteses. Se forem seqüenciais, deverão ser 

indicados o primeiro e o último, separados por hífen, ex.: 
(1-4)

 ; quando intercalados, os números deverão ser separados por vírgula, 

ex.:
(1-2,4)

. 

A transcrição "ipsis literes" de citações deve atender aos seguintes critérios: (a) até três linhas de citação, usar aspas na sequência do 

texto normal; (b) mais de três linhas de citação, destacá-la em nova linha, em bloco próprio distinto do texto normal, sem aspas, com 

espaço simples, fonte de tamanho menor, em itálico, observando recuo na altura do parágrafo. Não devem ser introduzidas notas de 

rodapé. 

 Depoimentos- frases ou parágrafos ditos pelos sujeitos da pesquisa devem seguir a mesma regra de citações direta, quanto a aspas e 

recuo, e com sua identificação codificada a critério do autor, entre parênteses, sem grifo. 

 Ilustrações (máximo de 05) 

 O material ilustrativo da REUFPI compreende tabela (elementos demonstrativos como números, medidas, percentagens, etc), 

quadro (elementos demonstrativos com informações textuais), gráficos (demonstração esquemática de um fato e duas variações), 

figura (demonstração esquemática de informações por meio de mapas, diagramas, fluxogramas, como também por meio de desenhos 

ou fotografias). 

O número de material ilustrativo deve ser de, no máximo, cinco por artigo. Todo material ilustrativo deve ser numerado 

consecutivamente com algarismos arábicos, na ordem em que forem citadas no texto, com suas respectivas legendas e fontes, e a 

cada um deve ser atribuído um breve título, em letra minúscula, espaço simples e sem grifo. Quando forem extraídas de outro 

trabalho, a fonte original deve ser mencionada logo abaixo da mesma. 

Todas as ilustrações devem ser citadas no texto. As tabelas, quadros e gráficos devem ser confeccionados no mesmo programa 

utilizado na confecção do artigo (Ms Word) e inseridas no texto. 

Fotos somente em preto e branco, encaminhadas obrigatoriamente em arquivos de software com extensão JPG. Para "escanear" as 

figuras e/ou fotos, selecionar 300 dpi de resolução. Carecem de autorizações para reprodução ilustrações que podem identificar 

sujeitos. 

 Referências - deverão ser reunidas no final do trabalho, citadas somente as obras utilizadas no texto, em ordem numérica, e 

ordenadas segundo a sequência de aparecimento (Estilo Vancouver), identificadas pelos algarismos arábicos respectivos 

sobrescritos. Obedecer os critérios do Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas ― Estilo 

Vancouver:http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html 

 Apêndices e anexos - devem ser evitados, conforme indicação da norma NBR 6022. 

 Agradecimentos - devem ser apresentadas em número reduzido após as referências, apenas nos casos imprescindíveis. 

 Errata- após a publicação do artigo, se os autores identificarem a necessidade de uma errata, deverão enviá-la à Secretaria da 

Revista imediatamente e de preferência por e-mail (reufpi@gmail.com). 

 Submissão dos manuscritos 

 O processo de submissão é online, a partir da página http://www.ojs.ufpi.br/index.php/reufpi. 

Sugere-se a realização da leitura atentiva às normas em: http://www.ufpi.br/subsiteFiles/mestenfermagem/arquivos/files/normas.pdf, 

bem como do checklist disponível em:http://www.ufpi.br/subsiteFiles/mestenfermagem/arquivos/files/checklist.pdf. 

  Exemplos de como citar referências 

 Artigos em periódicos 

1. Artigo padrão 

Inclua até 6 autores, seguidos de et al. se exceder a esse número. 

Ex: Araújo TME, Carvalho PMG, Vieira RDF.  Análise dos eventos adversos pós-vacinais ocorridos em Teresina. Rev. Bras. 

Enferm 2007; 60(4): 444-8. 

http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html
mailto:reufpi@gmail.com
http://www.ojs.ufpi.br/index.php/reufpi
http://www.ufpi.br/subsiteFiles/mestenfermagem/arquivos/files/normas.pdf
http://www.ufpi.br/subsiteFiles/mestenfermagem/arquivos/files/checklist.pdf
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 Com mais de seis autores: Fernandes JD, Guimarães A, Araújo FA, Reis LS, Gusmão MC, Margareth QB, et al. Construção do 

conhecimento de enfermagem em unidades de tratamento intensivo: contribuição de um curso de especialização. Acta Paul Enferm 

2004;17(3): 325-32. 

 2. Instituição como autor 

Organização Mundial da Saúde. Cid-10: Classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados à saúde. 7. ed. 

São Paulo: EDUSP; 2004.3v. 

Organização Pan-Americana da Saúde. Doenças crônico-degenerativas e obesidade: estratégia mundial sobre alimentação saudável, 

atividade física e saúde. Brasília (DF); 2003. 

Ministério da Saúde (BR). Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Guia Vigilância 

Epidemiológica. 7a ed. Brasília: Ministério da Saúde; 2009. 

Sociedade Brasileira de Cardiologia. VI Diretrizes brasileiras de hipertensão. Arq Bras Cardiol. 2010;95(1 supl 1):1-51 

 Livros e outras monografias 

 3.Indivíduo como autor 

Gil AC. Estudo de caso. São Paulo: Atlas; 2009. 

 4. Editor ou organizador com o autor 

Nunes BMVT, Santos AMR, organizadores. História da Associação Brasileira de Enfermagem seção Piauí: 50 anos de 

responsabilidade ético-social. Teresina (PI): ABEn; 2009. 

 5. Capítulo de livro 

Moreira ICCC, Monteiro CFS, Magalhães RLB, Oliveira ADS, Melo BMS. O enfermeiro diante de situações de violência contra a 

mulher. In: Leite MMJ, coordenação-geral; Martini JG, Felli VEA, organizadores. Programa de Atualização em Enfermagem: saúde 

do adulto (PROENF). 1a ed. Associação Brasileira de Enfermagem - Porto Alegre (RS): Artmed/Panamericana; 2010. p. 87-105. 

 6. Teses, dissertações e monografias 

Silva GRF. Validação do Harris Infant Neuromotor Test (HINT) para a língua portuguesa [tese]. Fortaleza (CE): Universidade 

Federal do Ceará; 2009. 

 7. Resumos em Anais de congressos 

Santos AMR et al. Perfil dos profissionais acidentados com material perfurocortante no Hospital Getúlio Vargas. In: Anais do 56º 

Congresso Brasileiro de Enfermagem; 2004 out 24-29; Gramado (RS), Brasil. Brasília (DF): ABEn; 2005. Disponível 

em: http://bstorm.com.br/enfermagem. 

 Material eletrônico 

 8. Artigo em formato eletrônico 

Santos LRO, Rocha SS, Costa RS, Araujo OD, Oliveira FBM, Barros RS, et al. Family care for children with sickle cell disease. Rev 

Enferm UFPI [serial on the Internet]. 2012 May-Aug [cited 2012 Oct 01]; 1(2): [about 4 p.]. Available 

from: http://www.ojs.ufpi.br/index.php/reufpi/article/view/700/pdf_1 

 9. Web site ou Homepage 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo 2002. Rio de Janeiro; 2002. [Acesso em: 12 jun 2006]. Disponível 

em: http://www.ibge.gov.br 

 A exatidão das referências é de responsabilidade dos autores. 

Não utilizar referências de site não científico. 

Evitar referenciar livros, capítulos de livros, teses e dissertações. No caso de teses e dissertações utilizar artigos científicos oriundos 

das mesmas. 

Optar por artigos publicados dos últimos cinco anos, em periódicos científicos nacionais e internacionais. 

Recomenda-se utilizar pelo menos uma referência da Rev Enferm UFPI. 

 

http://bstorm.com.br/enfermagem
http://www.ojs.ufpi.br/index.php/reufpi/article/view/700/pdf_1
http://www.ibge.gov.br/

