
Tema 4

A saúde, o trabalho 
e o trabalhador

OBJETIVO GERAL DO TEMA
Apresentar os principais objetivos e conceitos da área

de saúde relacionada à saúde do trabalhador.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS VOLTADOS PARA 
O CONTEÚDO

O estudo deste tema proporcionará a você:

1 relacionar os objetivos de áreas e órgãos

envolvidos com a saúde do trabalhador;

2 identifi car os tipos de meio ambiente e

exemplifi car de que forma eles afetam a saúde

do trabalhador;

3 classifi car os tipos de risco ocupacional;

4 diferenciar doença profi ssional de doença de

trabalho;

5 listar os riscos aos quais os profi ssionais da

área de enfermagem estão sujeitos;

6 identifi car os equipamentos de proteção

individual utilizados pelos profi ssionais de

enfermagem.

Fonte: www.sxc.hu
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COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS 
NA ÁREA DE ENFERMAGEM

1 identifi car situações de risco à saúde causadas

pelos processos produtivos;

2 utilizar as medidas de prevenção e controle

que visam à proteção dos trabalhadores a

fatores de risco;

3 identifi car os processos mórbidos (doenças) 

associados com a exposição aos fatores de

risco ambientais e ocupacionais;

4 prevenir, minimizar ou neutralizar os riscos

ambientais inerentes ao trabalho.
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CUIDANDO DE QUEM CUIDA

Você já deve ter ouvido um ditado popular que diz “Em casa de ferreiro, o 

espeto é de pau”. É incrível o alcance deste pensamento, não é mesmo? Existem 

tantas situações em que podemos aplicá-lo, e este tema nos remeterá mais uma

vez a ele.

Fonte: www.sxc.hu
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Ao terminar este curso, você será um profi ssional da área de saúde. Mas e a sua 

saúde, você já pensou sobre ela? Pois está na hora de começar.

Em todos os ambientes por onde andamos estamos sujeitos a sermos abalados

por fortes emoções, contrair doenças e sofrer acidentes. Em algumas atividades 

profi ssionais, o trabalhador estará mais sujeito a algumas, ou a todas, estas 

conseqüências.

É disso que trata o assunto saúde do trabalhador. Você entenderá alguns conceitos 

que permeiam esta área da saúde e saberá de que forma a saúde do trabalhador

é tratada pela lei e pelo governo.
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Todos os homens e 
mulheres que exercem 
atividades para sustento
próprio e/ou de seus
dependentes, qualquer 
que seja sua forma de
inserção no mercado 
de trabalho, ou seja, 
nos setores formais e
informais da economia.

PENSANDO A SAÚDE DO TRABALHADOR

Convido você, estudante, a refl etir sobre a relação trabalho e saúde, para

compreender a situação enfrentada pelos profi ssionais de enfermagem que 

atuam nos diversos serviços de saúde.

Pense um pouco: será que a proposta da fi gura anterior tem fundamento?

No Brasil, a saúde do trabalhador é uma área da Saúde Pública que tem como

objetivos:

• a promoção e a proteção da saúde do TRABALHADOR. Isto é alcançado

através do desenvolvimento de ações de vigilância dos riscos que estão

presentes nos ambientes e nas condições de trabalho;

• a diminuição dos AGRAVOS à saúde do trabalhador; 

• a organização e prestação de assistência a todos os trabalhadores, 

compreendendo ações como:

– procedimentos de diagnóstico;

– tratamento;  

– reabilitação de forma integrada, no SUS.

O Ministério da Saúde criou, em 2008, um programa chamado Segurança e

Saúde no Trabalho, que tem como objetivos:

• proteger a vida;

TR A B A L H A D O R E S

AG R A V O  

1, dano sofrido; 
prejuízo. 2. aumento 
ou exacerbação de um
mal, de uma doença; 
agravamento.

(Fonte: Dicionário Houaiss 
da Língua Portuguesa.)

s da 
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• promover a segurança do trabalhador;

• promover a saúde do trabalhador. 

O Sistema Único de Saúde (SUS) é responsável pela execução de todas as ações 

que têm como objetivo a saúde do trabalhador. Essas ações estão listadas no 

artigo 200 da Constituição Federal de 1988 e são regulamentadas pela Lei 

Orgânica de Saúde (LOS). A direção nacional do SUS tem a responsabilidade 

de coordenar a política de saúde do trabalhador, conforme determina o artigo

6º da LOS.

Figura 4.1: Uma das 
principais preocupações em 
Saúde Pública são os riscos 
que envolvem o ambiente 

e as condições de trabalho.

Mas o que será que infl uencia e/ou interfere na saúde do trabalhador? Existem 

muitas respostas para esta pergunta, mas, com certeza, um dos principais fatores é 

o meio ambiente em que o trabalhador se encontra. Por esse motivo, na próxima 

seção vamos analisar essa questão mais a fundo.
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Atividade 1
Atende ao Objetivo 1 .

Correlacione a coluna da direita com a coluna da esquerda. Para isso, coloque 
nos espaços entre parênteses o número da frase à direita que completa a frase
da esquerda.

(   ) O SUS é responsável por...

(   ) Um dos objetivos da área da

saúde do trabalhador é...

(   ) O Programa Segurança e Saúde

no Trabalho tem como um de

seus objetivos...

(   ) É responsabilidade da diretoria

nacional do SUS...

(1) coordenar a política de saúde do

trabalhador.

(2) promover a segurança do

trabalhador.

(3) executar ações que envolvem o

tema saúde do trabalhador.

(4) organizar e prestar assistência

aos trabalhadores.

SAÚDE E MEIO AMBIENTE

A saúde do homem é resultado de sua relação com o meio natural e social, e sofre 

também infl uência das condições socioeconômicas e culturais. As transformações 

ocorridas nas últimas décadas no mundo do trabalho têm afetado de forma

intensa a saúde dos indivíduos e de todos os trabalhadores.

Você já percebeu que a vida e a saúde do trabalhador estão sendo constantemente 

ameaçadas por suas condições de trabalho? Um dos fatores que podem levar

ao comprometimento da saúde do trabalhador é o meio ambiente. Atualmente, 

todo o mundo fala e discute sobre a necessidade de proteção do meio ambiente.

Esse tipo de atitude em relação ao meio ambiente é um fator determinante para

a manutenção da saúde.

Você já se deu conta de que, enquanto lê esse livro, se encontra inserido em um meio 

ambiente? Existem vários aspectos que devemos levar em consideração na hora de 

defi nir meio ambiente. Veja a seguir algumas defi nições para essa expressão:

• o meio ambiente natural, também chamado de físico, é formado por ar,  

água,  solo,  subsolo, fl ora e fauna;
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• o meio ambiente construído, também chamado de artifi cial, é aquele

produzido pela ação do homem ao transformar a natureza. Um exemplo 

desse tipo de meio ambiente são as cidades;

• o meio ambiente cultural  é constituído pelo patrimônio cultural de uml

povo;

• o meio ambiente do trabalho se refere ao local onde as pessoas exercem

suas atividades laborais, ou seja, é o seu local de trabalho.

Agora, responda em qual meio ambiente você se encontra neste momento?

Fonte: www.sxc.hu

Figura 4.2: O conceito 
de meio ambiente pode 
ser aplicado de diversas 
maneiras. Existe o meio 

ambiente cultural, do 
trabalho, o construído 

e o natural.
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O meio ambiente do trabalho envolve as instalações físicas do local (ventilação, 

iluminação natural ou artificial, ruídos, móveis, maquinário etc.). Essas 

instalações devem oferecer um ambiente saudável para a realização do trabalho. 

O contato com qualquer agente químico ou biológico deve ser diminuído ao 

máximo para que não traga riscos à saúde do trabalhador. Um meio ambiente 

de trabalho sadio proporciona a manutenção da saúde do trabalhador. Por 

outro lado, um meio ambiente de trabalho agressivo leva ao surgimento das

chamadas doenças profi ssionais.
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Você já ouviu falar do termo doença profi ssional? Se você não conhece fi que 

tranqüilo, pois esse é nosso próximo assunto.

Atividade 2
Atende ao Objetivo 2 .

José trabalha na companhia elétrica de sua cidade. A seguir, você encontrará
várias situações pelas quais ele está passando. Identifi que, em cada uma dessas
situações, em que tipo de meio ambiente José se encontra e dê um exemplo de
como esse meio ambiente pode afetar a sua saúde.

a. José está pegando um ônibus em um ponto de ônibus próximo a sua casa

para ir ao trabalho.

b. É um fi nal de semana, e José está fazendo um piquenique com sua família 

em uma reserva ecológica, que fi ca numa região próxima à cidade onde ele

mora.

c. Houve um curto-circuito em uma área residencial e José está fazendo o reparo

nos fi os de alta tensão.

d. José está jogando bola com os amigos, como ele faz todas as quintas-feiras

após o expediente.
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OS RISCOS À SAÚDE E A SEGURANÇA DO TRABALHADOR

Para prosseguirmos neste tema, é preciso que você saiba o que é doença 

profi ssional. Um outro conceito importante é o de risco ocupacional. Esse é o 

tipo a que nos referimos quando falamos dos diversos riscos à saúde. Então, 

vamos analisar esses conceitos por partes!

Chamamos de risco ocupacional a probabilidade de ocorrer dano à saúde ou

à integridade física do trabalhador como conseqüência da exposição desse 

trabalhador a fatores de risco no seu ambiente de trabalho.

Os fatores de risco à saúde e à segurança do trabalhador podem ser classifi cados

em:

• físicos; 

• químicos; 

• biológicos;

• ERGONÔMICOS e PSICOSSOCIAIS;

• mecânicos e de acidentes.

Esses riscos presentes nos ambientes de trabalho e capazes de causar danos à

saúde dos trabalhadores são caracterizados em função de sua natureza, sua 

concentração ou intensidade e seu tempo de exposição.

Como exemplos de cada tipo de risco ocupacional, podemos citar:

• Agentes físicos: ruído, vibrações, pressões anormais, temperaturas 

extremas, RADIAÇÕES IONIZANTES e RADIAÇÕES NÃO-IONIZANTES.

• Agentes químicos: poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases e vapores, que 

são absorvidos por via respiratória, por meio da pele ou por ingestão.

• Agentes biológicos: bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários, 

vírus, entre outros.

• Agentes ergonômicos: qualquer fator que possa interferir nas características 

psicofi siológicas do trabalhador, causando desconforto ou afetando 

sua saúde, como: levantamento de peso, ritmo excessivo de trabalho, 

monotonia, repetitividade, postura inadequada de trabalho etc.

• Agentes mecânicos e de acidente: qualquer fator que coloque o trabalhador 

em situação vulnerável e possa afetar sua integridade e seu bem-estar físico 

e psíquico. São exemplos de risco de acidente: máquinas e equipamentos

sem proteção; local de trabalho com probabilidade de incêndio e explosão; 

ER G O N O M I A

RA D I A Ç Õ E S 
N Ã O-I O N I Z A N T E S 

Também chamada de 
Fatores Humanos, 

essa é uma disciplina 
científi ca relacionada 
ao entendimento das 

interações entre os 
seres humanos e outros 
elementos ou sistemas. 

Também está relacionada 
à aplicação de teorias, 

princípios, dados e 
métodos sobre projetos 

a fi m de otimizar o 
bem-estar humano e o 

desempenho global 
do sistema.

Fonte: http:
//www.abergo.org.br/
oqueeergonomia.htm

PS I C O S S O C I A L

Termo associado à 
interação da pessoa com 

o meio que a rodeia.

As radiações que não 
possuem energia capaz 

de produzir emissão 
de elétrons de átomos 
ou moléculas com as 

quais interagem. Essas 
radiações podem ser 

divididas em sônicas e 
eletromagnéticas.

(Fonte: http://
www.prorad.com.br/

pro/rni.pdf)

RA D I A Ç Õ E S 
I O N I Z A N T E S

Aquelas capazes de 
ionizar átomos (retirar 

elétrons) da matéria 
com a qual interagem. 

Como exemplo, temos a 
radiação ultravioleta.

(Fonte: http://
www.prorad.com.br/

pro/rni.pdf)
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arranjo físico do local de trabalho inadequado, armazenamento de 

produtos tóxicos de forma inadequada etc.

Fonte: www.sxc.hu

Figura 4.3: Algumas
profi ssões colocam 
o trabalhador em
situações de risco 
ocupacional. Alguns 
exemplos envolvem
carregar muito peso, 
trabalhar sem proteção 
ou equipamentos 
adequados ou, ainda, 
fi car exposto a 
condições extremas.
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Quando o trabalhador é exposto a qualquer tipo de risco à saúde, acima dos

limites de tolerância fi xados em legislação específi ca, o trabalho é caracterizado

como insalubre (não-saudável). Essa condição assegura ao trabalhador o direito 

ao recebimento de um valor a mais no seu salário, chamado de adicional de

insalubridade. É claro que esse pagamento não elimina a necessidade de o 

empregador fornecer os equipamentos de proteção individual (EPI) necessáriosl

para cada tipo de atividade profi ssional.
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Lembra que no começo dessa seção falamos de doenças profi ssionais? Lembra 

também que foi dito que para seguir nesse tema era muito importante saber

o que esse conceito representa? Então, vamos conhecer e entender um pouco

mais sobre esse assunto.

Atividade 3
Atende ao Objetivo 3 .

Os diversos riscos ocupacionais podem ser classifi cados em agentes de risco 
(fatores de risco). Esses fatores são classifi cados em: físicos; químicos; biológicos; 
ergonômicos e psicossociais; e mecânicos e de acidentes. A seguir, você encontrará 
diversos tipos de risco ocupacional. Classifi que-os.

a. Gás metano –  ______________________________________

b. Trabalhar em usina nuclear – __________________________

c. Poeira em excesso – __________________________________

d. Vírus HIV – ________________________________________

e. Trabalhar em fábrica de pólvora – _____________________

f. Radiação UV – ______________________________________

g. Vibrações – _________________________________________

h. Fazer plantão – _____________________________________

i. Mycobacterium tuberculosis – _________________________

j. Trabalho de digitador – _______________________________
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AS DOENÇAS PROFISSIONAIS

As doenças que acometem os trabalhadores podem apresentar-se de duas 

formas:

• doenças profi ssionais – são aquelas que estão diretamente relacionadas

à atividade profi ssional e são inerentes a ela; 

• doenças do trabalho – são aquelas em que o trabalho não é a única causa

da doença. Nesses casos, o ambiente profi ssional tem a mesma infl uência

sobre a geração de doenças incapacitantes.

Um detalhe que deve fi car muito claro para você é que as doenças profi ssionais

são causadas exclusivamente pelo trabalho que é realizado, ou seja, são doenças 

típicas de algumas atividades, sendo peculiares ao exercício de determinadas

profi ssões.

Um exemplo de doença profi ssional é a pneumoconiose ou bagaçose. Essa é uma 

doença pulmonar obstrutiva que atinge trabalhadores da lavoura canavieira.

Ela se desenvolve em conseqüência da assimilação, por via respiratória, do pó 

liberado durante o esmagamento das fi bras da cana-de-açúcar. Você consegue

perceber que essa é uma doença característica da profi ssão e que se desenvolve

em decorrência do exercício desse tipo de atividade?

Fazer a mesma coisa cansa e também adoece

doença profi ssional muito comum nos dias de hoje é a chamada Uma 
(Lesão por Esforço Repetitivo). A LER é, na verdade, um conjunto LER 

oenças que atingem os músculos, tendões e nervos superiores. Esse de do
unto de doenças apresenta uma íntima relação com as tarefas realizadas, conju
ganização dos ambientes físicos e a organização do próprio trabalho. a org
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Fonte: www.sxc.hu
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A LER são infl amações provocadas por atividades que exigem movimentos 
manuais repetitivos durante um longo período. Os profissionais mais 
atingidos são os datilógrafos, digitadores, telefonistas e trabalhadores de 
linha de montagem.

Diversas são as doenças geradas pelo esforço repetitivo, como: tenossinovite, 
tendinite, síndrome do túnel do carpo e outras. 

(Fonte: Adaptado de http://www.eps.ufsc.br/ergon/disciplinas/EPS5225/aula8.htlm)

Lembra de quando citamos os objetivos do Programa Segurança e Saúde no 

Trabalho criado pelo Ministério da Saúde? O Programa visa à redução dos

acidentes e doenças relacionadas ao trabalho e, para alcançar esses objetivos, 

lança mão de ações de promoção, reabilitação e vigilância na área de saúde.

Por esse motivo, o Ministério da Saúde mantém, atualmente, uma rede de Centros 

de Referência em Saúde do Trabalhador, por todo o Brasil, para atender os 

trabalhadores:

• dos setores formal e informal;

• assalariados e não remunerados;

• domésticos;

• autônomos; 

• cooperados;

• temporários; 

• servidores públicos;

• empregadores;

• aprendizes; 

• estagiários; 

• desempregados;  

• aposentados.

O objetivo desses Centros de Referência é prestar assistência aos trabalhadores

que adoecem ou se acidentam, bem como promover, proteger e recuperar 

estes trabalhadores. Além destes objetivos, esses Centros buscam investigar as

condições de segurança dos ambientes de trabalho.
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O fato é que o trabalhador deve ser conscientizado sobre a importância de

preservar sua saúde. É preciso que ele esteja preparado ou predisposto a receber

orientações, utilizar os equipamentos de proteção individual e obedecer às 

sinalizações e às normas que objetivam proteger a sua saúde.

Pense um pouco agora e responda: De que modo a equipe de enfermagem lida

com essa questão da preservação da saúde no trabalho? Você já parou para

pensar a esse respeito? Se não, vamos pensar juntos, porque esse é o assunto 

da próxima seção.

Atividade 4
Atende ao Objetivo 4 .

Veja a seguir uma lista com a descrição de algumas doenças. Você deverá 
escrever, no espaço abaixo de cada uma, se ela é uma doença profi ssional ou 
uma doença do trabalho.

a. Maria trabalha como recepcionista em um salão de beleza. Uma das 
cabeleireiras do salão estava gripada e Maria acabou infectada também.

b. Carlos é digitador de uma empresa de processamento de dados. Ele 
desenvolveu uma lesão por esforço repetitivo em ambos os punhos.

c. Jorge trabalha há muitos anos em uma mineradora cortando arenito. Ele 
descobriu que tem silicose. Essa é uma doença que se desenvolve em pessoas
que inalam por um longo tempo pó de sílica. A sílica é o principal elemento
formador da areia.

d. Mário é tesoureiro de um banco. O banco onde ele trabalha passou por um
assalto a mão armada e ele foi feito refém dos assaltantes. Mário está de
licença médica devido a uma crise hipertensiva que sofreu após o assalto.

e. Roberto trabalha em uma mina de carvão. Ele desenvolveu uma doença
chamada pneumoconiose ou pulmão negro. Essa doença é causada pelo 
depósito de pó de carvão nos pulmões.
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O PAPEL DA ENFERMAGEM NA SAÚDE DO TRABALHADOR

A enfermagem é uma profi ssão com prolongada jornada de trabalho e possui

uma quantidade signifi cativa de profi ssionais atuando em diversos lugares e

desenvolvendo as mais variadas funções dentro da área da saúde. A incorporação 

de novas tecnologias na área de saúde não diminuiu a intensidade do trabalho 

realizado nos serviços de saúde, inclusive nas instituições hospitalares. Assim, os 

trabalhadores de enfermagem, no desempenho de suas atividades no cuidado ao 

paciente, estão expostos a inúmeros e variados riscos ocupacionais, que podem 

ser causados por fatores químicos, físicos, mecânicos, biológicos, ergonômicos 

e psicossociais que podem ocasionar doenças ocupacionais e acidentes de 

trabalho.

Caso você conheça um serviço de saúde, ou já tenha conversado com um 

trabalhador desse ambiente, pode ter observado/ouvido que os profi ssionais de 

enfermagem são expostos:

• a ambientes de trabalho intensamente insalubres. Profi ssionais de saúde 

estão em contato constante com os mais variados tipos de doença e com

muitos produtos que podem oferecer riscos à saúde;

• a excessiva carga de trabalho. Profi ssionais de saúde, em sua maioria, 

trabalham em mais de um lugar, fazem plantão, atendem muitas pessoas 

ao mesmo tempo etc.;

• ao contato direto com situações-limite. Profi ssionais de saúde lidam com 

vidas humanas que muitas vezes se encontram em perigo;

• a elevado nível de tensão. A pressão ao cuidar e salvar vidas leva os

profi ssionais de saúde a níveis extremos de tensão;

• a altos riscos para sua integridade física e psíquica, por todos os motivos 

já citados anteriormente.

Vamos ver alguns dos problemas mais freqüentes enfrentados pelos profi ssionais 

de enfermagem no cotidiano do trabalho:

a. Acidente com material perfurocortante – é apontado como o maior risco

para os trabalhadores da área da saúde, pois expõe os profi ssionais a 

microorganismos patogênicos. Sabe-se que os maiores riscos dos acidentes 

perfurocortantes não são as lesões causadas, mas os agentes biológicos 

que invadem o organismo levados através do sangue e das secreções 

corporais. É preciso estar alerta para as condutas apropriadas quando

no manuseio desses materiais.
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b. Acidentes com produtos químicos – estão relacionados com o manuseio

de gases e vapores anestésicos, antissépticos e esterelizantes, DROGAS 

CITOSTÁTICAS, entre outros. A exposição aos produtos químicos pode 

ocasionar, entre outros problemas, SENSIBILIZAÇÃO ALÉRGICA.

c. Alterações psicossociais – referem-se à sobrecarga advinda do trabalho

noturno; dos rodízios de turno; do ritmo de trabalho; das tarefas 

repetitivas; do contato com o sofrimento de pacientes; com a dor e a morte. 

Todas essas alterações podem levar à depressão, à insônia, ao suicídio, 

ao tabagismo, ao consumo de álcool e drogas e à fadiga mental.

d. Lombalgia – é conhecida como a dor nas costas que afeta a região lombar. 

O freqüente levantamento de peso para movimentação e transporte de

pacientes e equipamentos, a postura inadequada durante a realização

das tarefas diárias e as fl exões de coluna vertebral em atividades de 

assistência a pacientes podem causar problemas como fraturas, lombalgias

e varizes.

Para evitar os riscos de acidentes no trabalho, os profi ssionais de enfermagem

devem conhecer e adotar no seu dia-a-dia as medidas de precaução padronizadas 

para o serviço de saúde. Uma atitude importante que você, como futuro 

profi ssional da área de saúde, deve ter é utilizar sempre os equipamentos de

proteção individual (EPIs).

O assunto saúde do trabalhador é
bastante vasto. Se você quiser saber ma
a respeito, veja a lista a seguir com algu
links interessantes para pesquisar: 

•   www.saude.gov.br

•   www.mte.gov.br

•   www.saudeetrabalho.com.br

•   www.fundacentro.gov.br

DR O G A S 
C I T O S T Á T I C A S

Fonte: www.sxc.hu

Drogas utilizadas com
a função de parar e/ou 
diminuir o crescimento
de células tumorais. 
Como são potencialmente 
carcinogênicas,
constituem um risco 
à saúde dos pacientes 
em tratamento e dos
profi ssionais que as
manuseiam.

SE N S I B I L I Z A Ç Ã O 
A L É R G I C A

��
�

O estado em que a
pessoa, ao entrar em 
contato (uma ou várias 
vezes) com um alérgeno
(agente causador de
alergia), produz um
certo tipo de anticorpo 
chamado de IgE 
(imunoglobulina E).
Essas imunoglobulinas
estão intimamente 
relacionadas com os 
processos alérgicos.
Ao produzi-las em grande 
quantidade, em resposta
a um determinado 
alérgeno, o indivíduo fi ca
sensível a esse agente. 
Assim, toda vez que entra 
em contato com ele, o 
processo alérgico
é disparado. 
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Atividade 5
Atende ao Objetivo 5 .

Cite cinco problemas de saúde que podem afetar os profi ssionais da área de 
enfermagem em conseqüência do exercício da profi ssão.

Atividade 6
Atende ao Objetivo 6 .

Faça uma pesquisa sobre equipamentos de proteção individual e depois responda 
às seguintes questões:

a. O que são equipamentos de proteção individual (EPIs)?

b. Assinale quais são os equipamentos mais usados pelo técnico de enfermagem 
na realização de seu trabalho nos serviços de saúde.

(   ) avental

(   ) máscara

(   ) propé

(   ) botas

(   ) luva

(   ) protetor de ruído

(   ) óculos

(   ) viseira

(   ) capacete
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RESUMINDO...

• Os objetivos da área da saúde que trata da saúde do trabalhador são:

– promoção e proteção da saúde do trabalhador;

– diminuição dos agravos à saúde do trabalhador;

– organização e prestação de assistência a todos os trabalhadores.

• O Programa Segurança e Saúde no Trabalho, criado pelo Ministério da

Saúde, visa reduzir os acidentes e doenças relacionadas ao trabalho e tem

como principais objetivos:

– proteger a vida, 

– promover a segurança do trabalhador;

– promover a saúde do trabalhador.

• O SUS é responsável pela execução de ações listadas no artigo 200 

da Constituição Federal de 1988 e regulamentadas pela Lei Orgânica 

de Saúde. Essas ações têm como objetivo a saúde do trabalhador. É de 

responsabilidade da direção nacional do SUS a coordenação da política 

de saúde do trabalhador.

• O meio ambiente é um dos fatores que afetam a saúde do trabalhador,

podendo ser classifi cado como:

• meio ambiente natural,

• meio ambiente construído,

• meio ambiente cultural,   

• meio ambiente do trabalho.

• Risco ocupacional é a probabilidade de ocorrer dano à saúde ou à

integridade física do trabalhador em conseqüência de sua exposição a

fatores de riscos no seu ambiente de trabalho.

• Os fatores de risco podem ser classifi cados em:

– físicos; 

– químicos; 

– biológicos;

– ergonômicos e psicossociais;

– mecânicos e de acidentes

• Trabalhos considerados insalubres asseguram ao trabalhador o direito de

receber um adicional por insalubridade.

• Doenças profi ssionais são aquelas diretamente relacionadas à atividade

profissional, ou seja, são decorrentes do exercício da atividade

profi ssional.

• Doenças do trabalho são aquelas em que o trabalho não é a única causa

da doença.
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• O Ministério da Saúde mantém uma rede de Centros de Referência em

Saúde do Trabalhador para atender os trabalhadores. O objetivo desses

Centros é prestar assistência aos trabalhadores que adoecem ou se 

acidentam e promover, proteger e recuperar estes trabalhadores, além de 

investigar as condições de segurança dos ambientes de trabalho.

• Os trabalhadores de enfermagem estão expostos a inúmeros e variados

riscos ocupacionais que podem ser causados por fatores químicos, físicos, 

mecânicos, biológicos, ergonômicos e psicossociais. Esses fatores podem

causar doenças ocupacionais e acidentes de trabalho.

• Os profi ssionais de enfermagem estão expostos:

– a ambientes de trabalho intensamente insalubres;

– a excessiva carga de trabalho;

– ao contato direto com situações-limite;

– a elevado nível de tensão;

– a altos riscos para sua integridade física e psíquica.

• Os problemas de saúde mais enfrentados pelos profi ssionais de enfermagem 

em decorrência do exercício profi ssional são:

– acidente com material perfurocortante;

– acidente com produtos químicos; 

– alterações psicossociais;

– lombalgia.

• Os profi ssionais da área de saúde devem sempre utilizar os equipamentos

de proteção individual (EPIs).

INFORMAÇÕES SOBRE O PRÓXIMO TEMA

Este foi o último tema da Unidade 4. O próximo tema faz parte de um novo

módulo que trata dos cuidados que os profi ssionais da área de enfermagem deverão

observar ao lidar com adultos e idosos. O primeiro tema que você estudará no

próximo módulo será sobre os fundamentos do cuidar. Então, até lá!
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Respostas das Atividades
Atividade 1

(3) O SUS é responsável por...

(4) Um dos objetivos da área da saúde do trabalhador é...

(2) O Programa Segurança e Saúde no Trabalho tem como um de seus 
objetivos...

(1) É responsabilidade da diretoria nacional do SUS...

Atividade 2

Lembre-se de que todos os ambientes podem afetar a saúde do trabalhador de
forma positiva ou de forma negativa. Daremos aqui um exemplo, mas você
pode ter muitas outras idéias.

a. José está inserido num ambiente construído, que é a cidade. Esse ambiente
pode afetar a sua saúde de várias formas, uma delas é a poluição produzida pelos 
carros, que pode causar, entre outras coisas, problemas respiratórios.

b. O piquenique de José e sua família está acontecendo em uma área não urbana, 
ou seja, é um ambiente natural. Como todos os outros ambientes, ele pode afetar 
a saúde de José de várias formas, uma delas é a possibilidade de que José se 
depare com um animal da área. Ele pode, por exemplo, resolver dar uma volta
em uma área mais selvagem e ser picado por uma cobra.

c. Esse é o ambiente de trabalho de José. É fácil imaginar de que forma ele pode
afetá-lo, já que seu trabalho é um trabalho de risco. O risco pode gerar uma
grande carga emocional em José, ou, ainda, ele pode sofrer um acidente se não
tomar muito cuidado ou não usar os equipamentos de proteção necessários
para o trabalho.

d. Jogar uma “pelada” com os amigos é um hábito muito comum entre os
homens em nosso país. Podemos dizer que essa é uma diversão que faz parte
da cultura nacional. Por esse motivo, podemos dizer que José está inserido em
um ambiente cultural. Esse ambiente pode afetar sua saúde de forma positiva, 
por ser um momento de lazer em que ele se diverte e relaxa, mas também pode
trazer alguns problemas físicos, já que ele pode se machucar durante o jogo.

Atividade 3

a. Gás metano –  agente químico

b. Trabalhar em usina nuclear –  agente ergonômico/psicofi siológico e mecânico
e de acidente 

c. Poeira em excesso – agente químico

d. Vírus HIV – agente biológico

e. Trabalhar em fábrica de pólvora – agente mecânico e de acidente

f. Radiação UV – agente físico

g. Vibrações – agente físico 
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h. Fazer plantão – agente ergonômico/psicofi siológico

i. Mycobacterium tuberculosis – agente biológico

j. Trabalho de digitador – agente ergonômico/psicofi siológico

Atividade 4

a. Doença de trabalho. Maria não pegou a gripe por causa do trabalho de 
recepcionista, e sim porque havia alguém doente no seu ambiente de trabalho.

b. A LER (Lesão por Esforço Repetitivo) é uma conhecida doença profi ssional, 
intimamente relacionada ao trabalho desenvolvido por Carlos, que é 
digitador.

c. A silicose é uma doença profi ssional, pois seu desenvolvimento está relacionado 

ao trabalho na mineradora cortando arenito, que tem como um de seus 

componentes a areia. Ou seja, no caso de Jorge, o trabalho causou a doença.

d. A crise hipertensiva de Mário é uma doença de trabalho. Ela ocorreu, 

provavelmente, em conseqüência do assalto que ele vivenciou em seu ambiente

de trabalho, mas não é conseqüência direta do trabalho que ele realiza como

tesoureiro.

e. A pneumoconiose ou pulmão negro é uma doença profi ssional, pois é 

conseqüência direta do trabalho desenvolvido por Roberto na mina de 

carvão.

Atividade 5

São vários os problemas de saúde que podem afetar os profi ssionais da área de 

enfermagem. Vamos listar cinco, mas você pode identifi car outros.

•     Dores nas costas em conseqüência do levantamento de pacientes com
difi culdade para se movimentar.

• Distúrbios do sono em conseqüência dos plantões noturnos.

• Infecções causadas pelo contato direto com pacientes infectados, 
ou transmitidas por lesões causadas ao manusear materiais 
perfurocortantes.

• Depressão em decorrência de estresse emocional ao lidar com situações 
de intenso sofrimento.

• Alergia causada pela exposição constante a agentes químicos.

Atividade 6

a. Equipamentos de Proteção Individual ou EPIs são quaisquer meios ou dispositivos

destinados a ser utilizados por uma pessoa contra possíveis riscos ameaçadores da

sua saúde ou segurança, durante o exercício de uma determinada atividade.
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b. Os equipamentos mais usados pelo técnico de enfermagem na realização de

seu trabalho nos serviços de saúde.

(    ) avental

( x ) máscara

(    ) propé

(    ) botas

( x ) luva

(    ) protetor de ruído

(    ) óculos

(    ) viseira

(    ) capacete
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