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Introdução  

 Segundo Alves, D.B., (1996) no contexto 

hospitalar, a enfermagem é a maior força de trabalho 

e suas atividades são freqüentemente marcadas por 

divisão fragmentada de tarefas, rígida estrutura 

hierárquica para o cumprimento de rotinas, normas e 

regulamentos, dimensionamento qualitativo e 

quantitativo insuficiente de profissionais, situação de 

exercício profissional que tem repercutido em elevado 

absenteísmo e afastamentos por doenças .  

 Portanto, os trabalhadores de enfermagem, 

na execução de suas atividades laborais diárias, 

encontram-se expostos a diversos riscos ocupacionais 

e estes, por sua vez, são os grandes fatores 

predisponentes de causarem doenças e acidentes de 

trabalho, justificando assim a realização deste 

trabalho. 
 

 

  

 Descrever as condições de trabalho e de saúde dos 

trabalhadores de enfermagem, bem como a influência 

destes fatores na ocorrência de acidentes de trabalho.  

Objetivo 

Trata-se de pesquisa exploratória e descritiva realizada por 

meio de revisão na base de dados da biblioteca virtual 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde (LILACS), livros e outras publicações eletrônicas de 

respaldo em território nacional. As palavras-chave utilizadas 

foram: saúde do trabalhador, riscos ocupacionais e 

enfermagem. Foram encontrados 18 artigos, sendo 

selecionados 11. Os critérios para inclusão dos textos foram 

ter sido escrito na língua portuguesa e publicados no 

período de 1990 a 2009. 
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Revisão bibliográfica 

Considerações finais 
 Este estudo possibilitou descrever as 

condições de trabalho e de saúde às quais a equipe de 

enfermagem está submetida. A partir dos dados ficou 

evidente que os trabalhadores de enfermagem estão 

expostos a diversos riscos ocupacionais. Acredita-se 

que seja necessário investir no processo educativo e, 

em prevenção e controle do ambiente de trabalho, 

através de treinamentos, cursos e palestras visando 

reduzir a exposição aos riscos e prevenir o surgimento 

das doenças ocupacionais. 

 Durante a assistência ao paciente, os 

trabalhadores de enfermagem estão expostos a 

variados riscos ocupacionais e ambientais, causados 

por fatores físicos, químicos, mecânicos, biológicos, 

ergonômicos e psicossociais, que podem ocasionar 

doenças ocupacionais e acidentes de trabalho 

(MARZIALE; RODRIGUES, 2002). 

 Considerando os riscos de acidentes, os 

estudos demonstram que estes estão ligados à falta de 

iluminação, possibilidade de incêndios, piso 

escorregadio, armazenamento, arranjo físico, 

ferramentas inadequadas e máquinas defeituosas. Já 

os riscos psicossociais advêm do grande contato com o 

sofrimento dos pacientes, dor e morte, trabalho noturno, 

rodízios de turno, jornadas duplas e até triplas de 

trabalho, ritmo acelerado, tarefas fragmentadas e 

repetitivas, entre outros (SILVA; MARZIALE, 2006).  
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