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PREFÁCIO 
 
O 4th International Congress of Occupational Health Nursing (ICOHN22), decorrido entre 23 e 25 de março 

2022, na Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro, teve como objetivos: Refletir sobre 

contemporâneas temáticas relacionadas com a Diversidade, Inclusão e Tecnologia e, o seu impacto na 

saúde dos trabalhadores e ambientes laborais; Debater os emergentes desafios da implementação de 

protocolos de pesquisa científica, assim como da prática clínica que se colocam no exercício da Enfermagem 

do Trabalho e Partilhar evidencias e boas práticas de promoção da saúde, operadas a nível nacional e 

internacional, no âmbito da Enfermagem do Trabalho. 

 

Com significativo impacto na saúde e bem-estar dos trabalhadores, a violência no trabalho foi também alvo 

de atenção no ICOHN22, pretendendo, assim, responder às orientações normativas internacionais e 

nacionais, as quais enfatizam entre outros, os programas de formação e as campanhas de sensibilização de 

que são exemplos a Campanha e o Fluxograma de enfrentamento do bullying no trabalho e saúde 

apresentados. 

Refletir sobre as transições digitais e as mudanças na configuração tradicional do local de trabalho foi 

também importante para garantir que a segurança e a saúde ocupacional sejam adequadas às atuais 

necessidades dos trabalhadores e seus contextos laborais. 

A reflexão sobre o período de pandemia por COVID-19 veio salientar ainda a importância de proteger a 

saúde os trabalhadores e alertar para a continuidade dos serviços críticos. Por este motivo a importância 

do debate sobre teletrabalho do ponto de vista legal, organizacional e da prática profissional do enfermeiro. 

Foi sobretudo um momento de encontro e de partilha dos principais atores do desenvolvimento da 

investigação e da prática do enfermeiro do trabalho com análise do percurso percorrido e definição da linha 

de desenvolvimento para consolidação de uma prática especializada suportada e acompanhada pela 

entidade reguladora da profissão. 

Alicerçamos o enfermeiro do trabalho na liderança de projetos promotores da saúde em organizações e 

ambientes laborais, bem como uma participação social ativa na formulação de políticas públicas e privadas 

para a saúde dos profissionais em contexto de transição, não normativa, da pandemia. 

O ICOHN22 foi, assim, palco de reflexão quanto ao ritmo alucinante a que a sociedade tem mudado nos 

últimos quatro anos e a sua repercussão no quotidiano dos cidadãos. A par da crescente pressão para a 

excelência, em todos os papéis assumidos na vida, exacerba-se a dificuldade de gerir o equilíbrio entre a 

vida familiar, pessoal e profissional, que exige novas competências ao enfermeiro do trabalho. Foi por isso, 
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fulcral focar os avanços no desenvolvimento e implementação de políticas, práticas, objetivos, e ações 

coerentes, em matéria de certificação das empresas ao nível do Sistema de Gestão da Conciliação, por 

exemplo. As questões de género e o contexto laboral é um caminho ainda a trilhar. Ao longo dos anos a 

mulher teve uma evolução exponencial no mundo do trabalho, desde as profissões mais desvalorizadas até 

atualmente desenvolver profissões e cargos de excelência e chefia.  

Por fim, realçar o impacto do trabalho na interação familiar, sabendo que ambos se constroem e subsidiam 

a par, num percurso que se deseja seguro, saudável e promotor da saúde.  

Como se pode concluir, ao longo das reflexões sobre problemáticas emergentes no mundo do trabalho, os 

estudos evidenciaram novos conceitos e enquadramentos teóricos; novos modelos de avaliação 

diagnóstica e focos de atenção sensíveis à intervenção do Enfermeiro do Trabalho, com diferentes níveis 

de evidência para a contribuição de indicadores de ganhos em saúde, que permitirão um desenvolvimento 

mais sustentável.  

Por fim, com este prefácio esperamos ter gerado interesse para a leitura deste livro, com os capítulos mais 

desenvolvidos e consubstanciais dos temas que neste evento nos foram apresentados por pessoas 

inspiradoras. E,  

que todos façamos parte desta jornada! 

 

 

Helena Loureiro 

Margarida Abreu 

Elisabete Borges 

Herminio Gomes 

Cláudia Chaves 

Teresa Kraus 
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Introdução 
A Enfermagem, enquanto profissão, tem sido confrontada com inúmeros desafios e alterações à sua 
prática, seja pela evolução dos modelos formativos, seja pelo desenvolvimento tecnológico ao seu serviço. 
Neste contexto, a Saúde Ocupacional é cada vez mais uma área relevante, na medida em que grande parte 
do nosso dia é passado no local de trabalho. A Enfermagem do Trabalho é, em termos gerais, uma área de 
exercício profissional dirigida à gestão da saúde e segurança do trabalhador na sua relação com o ambiente 
de trabalho. Assim, o Enfermeiro do trabalho ocupa um lugar central não apenas na prevenção, mas acima 
de tudo na promoção da saúde dos trabalhadores, contribuindo assim para um ambiente de trabalho mais 
saudável e produtivo. 
Mas para falar do desenvolvimento da Enfermagem do Trabalho temos também de salientar a formação 
em Enfermagem, uma vez que esta é estruturante e se encontra intrinsecamente ligada à sua evolução. É, 
pois, inevitável refletir sobre a formação e os contributos e constrangimentos para uma melhor e mais 
eficaz estratégia de desenvolvimento e suporte à profissão de enfermeiro em Portugal. 
A Enfermagem está a mudar e os enfermeiros precisam de continuar a aprender ao longo da vida para 
prestar os melhores cuidados aos seus doentes. A educação para a liderança deve, assim, acompanhar o 
percurso formativo e o percurso profissional. O futuro da Enfermagem deve, necessariamente, passar pela 
valorização e pela dignificação dos Enfermeiros. 

 
Objetivos 
A Ordem dos Enfermeiros, no âmbito dos seus desígnios, visa promover a defesa da qualidade dos 
cuidados de Enfermagem prestados à população, bem como o desenvolvimento, a regulamentação e o 
controlo do exercício da profissão de enfermeiro. 
Neste sentido, a aposta na formação e valorização profissional é fundamental para a melhoria da 
qualidade dos cuidados prestados à população. Deste modo, a estratégia da Ordem dos Enfermeiros tem-
se debruçado na Regulação que envolve a atribuição do título profissional; Formação Profissional; 
Acreditação e Creditação de atividades formativas; Certificação Individual de Competências; Áreas de 
Competência Acrescida; Áreas de Especialidade e com aspetos relacionados com a gestão de proximidade 
e empoderamento dos enfermeiros. 
 
Metodologia 
Partindo da evolução Normativa e Regulatória no contexto da Enfermagem do Trabalho e tendo por base 
uma análise quantitativa e transversal, a Ordem dos Enfermeiros desenvolveu várias áreas de 
Competência Acrescida, nomeadamente a Competência Acrescida Diferenciada em Enfermagem do 
Trabalho (Regulamento nº 372/2018, de 15 de Junho) que se consubstancia no desenvolvimento, 
reconhecimento e certificação de um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que permitem o 
exercício profissional a um nível de progressiva complexidade, nos diversos domínios de intervenção do 
enfermeiro e ao desenvolvimento técnico-científico da profissão. 
O Enfermeiro do Trabalho é detentor de um conhecimento concreto e de um pensamento sistematizado, 
sendo responsável por assegurar o processo de cuidados de enfermagem ao trabalhador ou grupo de 
trabalhadores, no momento e local de trabalho. Assim, garante um atendimento integral preventivo, 
efetivo e oportuno; desenvolve uma prática profissional baseada na evidência e na investigação; e uma 
prática profissional, ética e legal, de acordo com as normas legais, os princípios éticos da Deontologia 
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Profissional. 
Esta área da Enfermagem do Trabalho focaliza-se no bem-estar, na promoção, proteção, vigilância e 
recuperação da saúde, bem como na prevenção de riscos profissionais, de acidentes, doenças 
profissionais e/ou agravadas pelo trabalho, em parceria com os trabalhadores, com o propósito de 
promover ambientes de trabalho saudáveis e seguros tendo em conta as caraterísticas individuais, as 
especificidades do posto de trabalho e do ambiente sociolaboral. 
 
Resultados e Discussão 
Inicialmente, a Enfermagem do Trabalho era uma área regulada essencialmente pela Direção Geral da 
Saúde (DGS), por falta de regulamentação emitida pela entidade que tutela o exercício profissional. Assim, 
depois da DGS ter transferido para a Ordem dos Enfermeiros a competência da acreditação dos cursos de 
pós-graduação em Enfermagem do Trabalho, na sequência da publicação em Diário da República do 
regulamento 372/2018, de 15 de Junho - que veio definir o “Perfil e os termos de certificação da 
Competência Acrescida Diferenciada em Enfermagem do Trabalho, no âmbito do Exercício Profissional de 
Enfermagem” – os Enfermeiros a quem a Ordem atribui a Competência Acrescida Diferenciada em 
Enfermagem do Trabalho têm agora autorização da DGS para o exercício de funções a título definitivo. 
Cumpridos todos os requisitos no referido Regulamento para aceder ao programa formativo para a 
atribuição da Competência Acrescida Diferenciada em Enfermagem do Trabalho, a 22 de março de 2022 
existiam 557 Enfermeiros a quem tinha sido atribuída a Competência Acrescida Diferenciada em 
Enfermagem do Trabalho; 19 pós-graduações em Enfermagem do Trabalho Acreditadas pela Ordem dos 
Enfermeiros; com 3,5 Créditos de Desenvolvimento Profissional obtidos em cada Pós-graduação 
acreditada. 
Isto significa que a Ordem dos Enfermeiros tem vindo a trabalhar de acordo com o preconizado por 
organizações de relevo a nível internacional como o ICN (International Council of Nurses) que considera 
que todos os intervenientes no setor da saúde, incluindo as associações nacionais de enfermeiros, 
empregadores, enfermeiros e outros profissionais de saúde, organizações profissionais e Entidades 
Reguladoras de Enfermagem, Sindicatos, Governos e investigadores têm uma responsabilidade legal de 
promover ativamente ambientes de trabalhos seguros no domínio do setor da saúde. 
O ICN e a Ordem dos Enfermeiros apelam também aos empregadores do setor da saúde que cumpram 
com a legislação, as orientações relevantes e as novas diretivas sobre a Enfermagem do Trabalho, saúde e 
segurança. Criando para o efeito ambientes de prática positiva com um número adequado de dotações 
seguras, cargas de trabalho adequadas, apoio à gestão e liderança de alta qualidade. Como também, no 
desenvolvimento e implementação de políticas e programas para identificar os perigos da saúde 
ocupacional para prevenir acidentes e doenças de foro laboral e fornecer formação contínua específica 
para as áreas indicadas pelas avaliações de risco. 
 
Conclusões 
O Desenvolvimento e a Valorização Profissional são cruciais para elevar o estatuto da profissão e assegurar 
uma nova visão de liderança para a Enfermagem na contínua melhoria da qualidade dos cuidados 
prestados à população. 
Profissionais altamente qualificados são a chave fundamental para a melhoria dos sistemas de saúde, dos 
seus locais de trabalho e para a mudança de políticas sociais e de saúde baseadas em evidências. 
A Ordem dos Enfermeiros tem pautado a sua intervenção por uma cultura de proximidade e 
empoderamento dos enfermeiros tendo por base 3 eixos fundamentais. Esses eixos são a Comunicação, 
a Formação e a Liderança. Pretendemos que este modelo seja inovador e um instrumento cooperativo 
para fortalecer e desenvolver a proximidade com as instituições de saúde, permitindo dar resposta à 
diversidade e ao potencial das várias equipas para integrar o projeto de forma participativa, fomentando 
a criação de ambientes favoráveis à prática de enfermagem, ao desenvolvimento da profissão e da 
aprendizagem. 
O domínio de competência específica da Enfermagem do Trabalho desenvolve uma prática profissional, 
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de acordo com as normas legais, os princípios éticos e a Deontologia profissional. Desta forma, o 
enfermeiro de trabalho representa esta nova visão. Esta é preconizada não só pela OE, mas também por 
várias organizações internacionais de relevo que reconhecem a importância destes profissionais no seio 
de uma equipa multidisciplinar na área da saúde e para a devida valorização da Saúde Ocupacional. 
 
Palavras-Chave: Enfermagem do Trabalho; Saúde Ocupacional; Ordem dos Enfermeiros; 
Competências Acrescidas 
Keywords: Occupational Nurse; Occupational Health; Portuguese Nurses Association; Added 
Competencies 
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Introdução  
Nas últimas décadas o papel dos enfermeiros tem vindo a mudar, transitando em maior número dos 
hospitais para as comunidades, sendo mais ativos na educação das pessoas em temáticas de promoção 
de saúde e prevenção de doença. 
Na Europa os Enfermeiros do Trabalho são o grupo mais vasto de profissionais que levam os cuidados de 
saúde aos locais de trabalho. Como resposta aos novos desafios elevaram os patamares da educação e 
treino profissional, modernizaram e expandiram o seu papel no local de trabalho e em muitas situações 
emergiram como a figura central na prestação de cuidados de saúde no trabalho. Os Enfermeiros do 
Trabalho, estão na linha da frente na proteção e promoção da saúde dos trabalhadores (Organização 
Mundial da Saúde, 2001).  
Cuidar da saúde dos trabalhadores implica uma ação interdisciplinar e interprofissional tendo a 
enfermagem um papel relevante e essencial. 
A Enfermagem do Trabalho consiste na aplicação dos princípios e procedimentos de enfermagem com a 
finalidade de promover, conservar e restaurar a saúde do trabalhador e grupos nos seus locais de 
trabalho, contribuindo assim, para o seu bem-estar e ótimo desempenho e para ambientes de trabalho 
mais salubres.  
A Ordem dos Enfermeiros reconhece as competências em enfermagem do Trabalho como competências 
acrescidas uma vez que “O exercício de Enfermagem do Trabalho é determinante para assegurar o 
suporte efetivo e integral à pessoa, enquanto trabalhador, a nível ocupacional e no local de trabalho, no 
âmbito da promoção e proteção da sua saúde, do seu bem-estar e da prevenção na exposição aos 
riscos/acidentes de trabalho, num papel de gestão de cuidados, participação na investigação e integrado 
na equipa de saúde. Constitui-se como componente efetiva para obtenção de ganhos em saúde, 
nomeadamente a gestão do risco profissional, da taxa de acidentes de trabalho e da taxa de doenças 
profissionais” (Ordem dos Enfermeiros, 2018). 
A sociedade, economia, vida de trabalho e o trabalho estão a sofrer mudanças que terão impacto global 
nos Serviços de Saúde no Trabalho e nos Enfermeiros do Trabalho. Essas mudanças trarão novos desafios 
para as equipas multidisciplinares e exigirão novas maneiras de trabalhar, metodologias, performance, 
monitorização e avaliação de impactos. (Rossi, 2000).  
O Processo de Enfermagem do Trabalho é baseado numa ampla estrutura teórica e tem por finalidade 
incrementar a qualidade dos cuidados de enfermagem prestados ao individuo, família e comunidade por 
meio de ações sistematizadas e adequadas às necessidades dos colaboradores (Carvalho, 2001).  
A atividade do Enfermeiro do Trabalho deve envolver o contacto com o colaborador no âmbito da 
consulta de enfermagem, o contacto com o local de trabalho nas visitas ao local de trabalho, mas também 
impactar a política de saúde da instituição no contributo que dá para o desenvolvimento e implementação 
de programas de saúde. 
Os principais focos de atenção da enfermagem do trabalho, nas diversas organizações incluem a 
identificação dos trabalhadores, vigilância constante da sua saúde, cuidados primários de saúde, 
orientação, promoção e proteção de saúde, prevenção de doença, administração de terapêutica, gestão 
de equipa, garantia de qualidade, investigação e colaboração com a equipa de saúde no trabalho (Lucas, 
2004).  
Neste campo vasto de ação, há a produção de informação que deve ser organizada e estruturada de modo 
a ser útil para a situação de saúde do colaborador em específico, mas também possa contribuir para o 
conhecimento e para o desenvolvimento de estratégias de saúde a um grupo de colaboradores.  
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A informação clinica em enfermagem do trabalho deve cumprir com a evidencia mais relevante e atual 
devendo a Ordem dos Enfermeiros, enquanto entidade responsável por "zelar pela função social, 
dignidade e prestígio da profissão de enfermeiro, promovendo a valorização profissional e científica dos 
seus membros" (Ordem dos Enfermeiros, 1998), contribuir para que isso se torne realidade, 
desenvolvendo um conjunto de iniciativas que visem a definição de um conjunto de documentos basilares 
em Enfermagem do Trabalho, entre os quais o Resumo Mínimo de Dados em Enfermagem do Trabalho. 
Por Resumo Mínimo de Dados entende-se o conjunto mínimo de itens de informação relativos a aspetos 
ou dimensões específicas da saúde, que visam responder a necessidades específicas dos seus utilizadores 
(Werley, Devine, Zorn, Ryan, & Westra, 1991).  
Esse conjunto de itens tem por objetivos dar visibilidade à contribuição dos cuidados de enfermagem para 
a saúde, permitir a alocação eficiente de recursos, auxiliar o processo de tomada de decisão, divulgar a 
investigação em enfermagem e facilitar a integração da informação de enfermagem com a restante 
informação em saúde.  
Salienta-se que há sub-representação de Enfermagem do Trabalho na parametrização nacional da 
documentação de enfermagem, a representação de cliente como grupo é inexistente e não há relação 
entre saúde individual e o ambiente laboral (Bastos, 2021).  
Deste modo, há um caminho para a evolução de Enfermagem do Trabalho e atualização do seu Saber, 
devendo os Enfermeiros do Trabalho ser proativos no desenvolvimento e definição do Resumo Mínimo 
de Dados em Enfermagem do Trabalho.  
 
Objetivos 
No âmbito do 4º Congresso Internacional de Enfermagem do Trabalho: Diversidade, Inclusão e 
Tecnologia, que decorreu em março de 2022, na Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro, 
ICOHN 2022, foi apresentada a comunicação subordinada ao tema Resumo Mínimo de Dados em 
Enfermagem do Trabalho no Painel 1 - Ferramentas da prática de Enfermagem do Trabalho 
O presente estudo tem por objetivo contribuir para o processo de desenvolvimento do Resumo Mínimo 
de Dados em Enfermagem do Trabalho, apresentado as conclusões num congresso internacional para 
impactar os enfermeiros do trabalho envolvendo-os neste processo. 
 
Metodologia  
Foi realizada uma revisão da literatura mais atual nas bases de dados científicas, na legislação portuguesa 
e documentos oficiais da Ordem dos Enfermeiros. 
 
Resultados e Discussão 
A Enfermagem do Trabalho, em Portugal, tem tido uma grande evolução nos últimos anos, em que foram 
reconhecidos o seu papel e competências por parte da Ordem dos Enfermeiros, Ministério da Saúde, 
Direção Geral da Saúde e, principalmente, pela comunidade em geral.  
Neste momento, é pertinente demonstrar os resultados do papel dos Enfermeiros do Trabalho, 
nomeadamente os ganhos em saúde, os ganhos económicos e o aumento de produtividade dos 
colaboradores.  
Um dos documentos basilares a produzir é o Resumo Mínimo de Dados em Enfermagem do Trabalho cuja 
estrutura possibilite a definição de um conjunto de indicadores em Enfermagem do Trabalho que sejam 
mensuráveis, válidos e replicáveis. 
A Ordem dos Enfermeiros tem definidos os seguintes pressupostos para a sua concretização: 

• os conteúdos clínicos do Resumo Mínimo de Dados (diagnósticos, intervenções e resultados) 
devem ser orientados para os Enunciados Descritivos dos Padrões de Qualidade dos Cuidados de 
Enfermagem definidos pela Ordem dos Enfermeiros; 
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• priorizar uma política de promoção e melhoria contínua da qualidade dos cuidados de 
enfermagem, com enfoque nos resultados;  

• disponibilizar informação útil para a melhoria da qualidade dos cuidados de enfermagem e aos 
diferentes níveis de tomada de decisão em saúde; 

• incorporar elementos de cariz sociodemográfico disponíveis na Rede de Informação da Saúde. 
(Ordem dos Enfermeiros, 2007) 

Para tal, urge definir indicadores em Enfermagem do Trabalho, qualitativos e quantitativos que 
constituam uma forma de medir as intervenções de enfermagem, possibilitando descrever fenómenos 
localizados no espaço e tempo, baseados na Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem e 
Sistemas de Informação em Enfermagem.  
Segundo o Core de Indicadores da Ordem dos Enfermeiros os indicadores devem abranger quatro áreas: 

• indicadores de estrutura, referente a recursos, equipamentos, instrumentos;  
• indicadores de processo, referente à relação prestador-utilizador, a diagnósticos e intervenções 

de enfermagem;  
• indicadores de resultado, referentes ao objetivo de cuidados, mudanças de estado ou de 

diagnóstico;  
• indicadores epidemiológicos, referentes a resultados de estudos de prevalência e incidência. (OE, 

2007)  

Uma revisão sistemática elaborada por Almeida reportou que em Portugal, os Enfermeiros do Trabalho 
geram apenas indicadores de processo ou de estrutura faltando a publicação e divulgação de indicadores 
de resultado e epidemiológicos. (Almeida, 2017).  
É pertinente e necessário um consenso de peritos que defina o core de indicadores de acordo com o 
Padrão de Qualidade dos cuidados em Enfermagem do Trabalho, o Resumo Mínimo de Dados e o Padrão 
de Documentação, enquanto um conjunto de ferramentas essenciais para a adoção de sistemas de 
melhoria continua da qualidade dos cuidados de enfermagem prestados. 
A Ordem dos Enfermeiros tem um papel essencial na validação dos documentos referidos, mas compete 
aos Enfermeiros do Trabalho a sua produção, utilização e demonstração na prática da pertinência de uma 
estrutura comum e validada pela entidade reguladora da Enfermagem. 
 
Conclusões  
Em conclusão, a Enfermagem do Trabalho tem o desafio de organizar as informações que descrevem o 
seu contributo para a saúde da população de acordo com a ontologia de enfermagem e deste modo 
aumentar a visibilidade dos cuidados de enfermagem e demonstrar o real contributo que os enfermeiros 
do Trabalho aportam às instituições, empresas, pessoas e comunidades. 
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Introdução 
O novo quadro estratégico pós-2020 da UE para a saúde e a segurança no trabalho (Resolução do 
Parlamento Europeu, de 10 de março de 2022) defende que todos os trabalhadores devem ser protegidos, 
independentemente da dimensão da empresa, mas que deve ser dado, particularmente, apoio às 
microempresas e às pequenas e médias empresas (PME) para ajudá-las a aplicar corretamente as regras 
de saúde e segurança no trabalho. Destaca o papel da Agência Europeia para a Segurança e a Saúde no 
Trabalho (EU-OSHA) para fornecer a estas empresas as ferramentas e normas que necessitam para avaliar 
os riscos para os seus trabalhadores e implementar medidas de prevenção adequadas. Este quadro 
salienta ainda que a EU OSHA deve ser reforçada, para melhorar a promoção de locais de trabalho 
saudáveis e seguros em toda a União e desenvolver iniciativas para melhorar a prevenção no local de 
trabalho em todos os setores de atividade. 
Sabemos que condições de trabalho saudáveis e seguras constituem um pré-requisito para uma força de 
trabalho saudável e produtiva (European Commission, 2021).  Por estes motivos, o local de trabalho 
constitui o contexto ideal para a promoção da saúde devido às abordagens utilizadas e aos benefícios 
obtidos, nomeadamente, um local de trabalho saudável, trabalhadores saudáveis e motivados (Ikhioya, 
2018). 
A promoção de saúde no local de trabalho compreende tudo o que é empreendido pelos empregadores, 
trabalhadores e sociedade para melhorara a saúde e o bem-estar das pessoas no local de trabalho (EU-
OSHA, 2010). Inclui: (1) melhoria da forma como o trabalho é organizado (ex. flexibilidade do horário de 
trabalho); (2) melhoria do ambiente de trabalho (ex. encorajar o apoio dos colegas); (3) encorajar os 
trabalhadores a envolver-se em atividades saudáveis (ex. oferecer atividades desportivas) e (4) encorajar 
o desenvolvimento pessoal (ex. ajudar os trabalhadores a cessar o consumo de tabaco) (EU-OSHA, 2010). 
Segundo esta Agência a promoção de saúde no local de trabalho significa mais que cumprir os requisitos 
legais para a saúde e a segurança; significa que os empregadores ajudam ativamente os seus 
trabalhadores a melhorar a sua saúde e o seu bem-estar. Neste processo é essencial envolver os 
trabalhadores e ter em consideração as suas necessidades e a sua visão relativamente à organização do 
trabalho e do local de trabalho (EU-OSHA, 2010). 
Segundo Dombrowski et al. (2014), os enfermeiros de saúde ocupacional são frequentemente solicitados 
a realizar programas de promoção da saúde no local de trabalho para indivíduos ou grupos e devem liderar 
grupos interprofissionais na conceção e implementação de programas de promoção da saúde no local de 
trabalho. Segundo Ikhioya (2018) pode ser usada uma variedade de abordagens para a promoção da 
saúde no local de trabalho, nomeadamente, a Educação para a Saúde (EpS). Assim, é necessário apoiar os 
enfermeiros para que desenvolvam os seus conhecimentos, habilidades e melhorem a qualidade, para 
que possam liderar e gerir mudanças (Hewison, 2020). 
 
Modelos de Promoção da Saúde  
Face à complexidade e variedade de fatores que interferem no processo saúde doença no local de 
trabalho, surge a necessidade de pensar em possíveis modelos de promoção de saúde neste contexto. 
Existem vários modelos de promoção da saúde do trabalhador:  o de Pender; o de Planeamento 
Comportamental; o   de Crenças em Saúde; o de Adaptação de Roy e o Epidemiológico de Blum (Marziale 
& Jesus, 2008; Sofie, 2000). 
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O modelo de Nola Pender, desenvolvido na década de 80, tem o comportamento como base da promoção 
da saúde. Neste modelo são identificados os fatores que influenciam os comportamentos saudáveis 
(Marziale & Jesus, 2008; Sofie, 2000). 
O modelo de Planeamento Comportamental, pode ser utilizado para identificar os determinantes 
comportamentais de saúde. De acordo com este modelo, a intenção é influenciada por atitudes pessoais, 
pela perceção de modelos sociais e perceção do controle do comportamento (Marziale & Jesus, 2008). 
O modelo de Crenças em Saúde defende que o comportamento preventivo depende da perceção da 
suscetibilidade, severidade, benefícios e barreiras da adoção desse comportamento. Defende ainda que 
é necessário que existam estímulos facilitadores para a ação do indivíduo (Marziale & Jesus, 2008; Sofie, 
2000). 
No modelo de Adaptação de Roy a pessoa é vista como um sistema e está· sujeita aos estímulos 
ambientais, internos e externos. Tem como objetivo promover a adaptação dos indivíduos em quatro 
modos: fisiológico, auto - conceito ou identidade grupal, função do papel e interdependência (Marziale & 
Jesus, 2008). 
No modelo Epidemiológico de Blum, o ambiente social pode ter um papel curativo importante, assim 
como a existência de serviços de saúde pode exercer uma função preventiva (Marziale & Jesus, 2008). 
Marziale e Jesus (2008) concluíram que todos os modelos mencionados produziram resultados 
satisfatórios e que não existe um modelo melhor que os outros, pois a escolha de um modelo deve ter 
em atenção a finalidade e os objetivos da atividade de promoção da saúde, as caraterísticas do ambiente 
de trabalho e, principalmente, as caraterísticas dos trabalhadores e das tarefas realizadas. 
Segundo Sofie (2000) embora os comportamentos de saúde tendam a ser por natureza complexos, um 
programa de promoção de saúde poderá ter sucesso se tiver em consideração as necessidades e desejos 
dos trabalhadores e as componentes que integram um programa. Segundo esta autora as etapas de um 
programa de promoção de saúde são: (i) Avaliação inicial; (ii) Planeamento; (iii) Apresentação; (iv) 
Implementação e (v) Avaliação. 
Assim, na fase de avaliação inicial são identificadas as necessidades de saúde gerais dos trabalhadores e 
os riscos ocupacionais; na fase de planeamento são definidos os objetivos e selecionadas as estratégias 
de intervenção; na fase de apresentação são expostos ao  gestor da empresa os potenciais benefícios do 
programa para a produtividade da empresa ou para a saúde dos trabalhadores; na fase de implementação 
podem ser utilizados vários métodos de ensino para dar resposta às necessidades de vários trabalhadores 
e na fase de avaliação final avalia-se o sucesso do programa, podendo esta incidir na análise do estado de 
saúde dos trabalhadores, na produtividade, no absentismo ou na taxa de participação dos trabalhadores 
(Sofie, 2000). 
 
Educação para a Saúde 
A Organização Mundial da Saúde (OMS, 2012) define Educação para a Saúde (EpS) como qualquer 
combinação de experiências de aprendizagem que tenham por objetivo ajudar os indivíduos e as 
comunidades a melhorar a sua saúde, através do aumento dos conhecimentos ou influenciando as suas 
atitudes. Acrescenta ainda que se trata do processo de capacitar os indivíduos através de técnicas 
educacionais, motivacionais e de desenvolvimento de competências e de consciencialização.  
Por sua vez, o Minnesota Department of Health (2019) refere que a EpS envolve a partilha de informações 
e experiências através de atividades educacionais destinadas a melhorar os conhecimentos, atitudes, 
comportamentos e habilidades em saúde. 
No planeamento de uma EpS, normalmente, usam-se modelos (OMS, 2012). Segundo esta Organização 
existem numerosos modelos e muitos apresentam seis etapas para o desenvolvimento de uma EpS: (i) 
Compreender e envolver a população alvo; (ii) Avaliar as necessidades da população alvo; (iii) Definir 
objetivos; (iv) Planear a intervenção educativa; (v) Implementar e (vi) Avaliar.  
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Metodologias de Educação para a Saúde 
Diversos autores (Cosme et al., 2021) apontam para a existência de quatro metodologias pedagógicas 
clássicas quando se pretende implementar uma intervenção de EpS: expositiva, interrogativa, 
demonstrativa e ativa. A metodologia expositiva é adotada para capacitar para o “saber-saber”, sendo o 
seu principal pressuposto a existência de uma reconhecida assimetria de conhecimento entre formador 
e formando (Gouveia, 2007). Já na metodologia interrogativa a assimetria de conhecimento não é tão 
evidente. Segundo Gouveia (2007), com base no conhecimento previamente existente, o formador 
conduz o formando a um patamar de conhecimento mais diferenciado, facultando uma construção 
conjunta para ambos os intervenientes. A metodologia demonstrativa é a utilizada para desenvolver 
competências da dimensão psicomotora, designadamente do “saber-fazer” (Batista, 2007; Cosme et al., 
2021; Gouveia, 2007). Na metodologia ativa os formandos são os protagonistas da intervenção educativa, 
sob uma prévia preparação e moderação dos formadores (Cosme et al., 2021).  

 
Principais estratégias pedagógicas de Educação para a Saúde implementadas em contexto 
Laboral 
Uma abordagem educativa sobre uma mesma temática pode envolver diferentes estratégias e/ou 
recursos pedagógicos, dependendo das caraterísticas sociodemográficas e socioprofissionais dos 
trabalhadores (Dombrowski, Snelling & Kalicki, 2014). É igualmente importante referir que qualquer 
planeamento em EpS poderá carecer de alteração e/ou adaptação a qualquer momento da sua execução, 
razão pela qual o formador deverá ser dotado de uma certa flexibilidade; isto é, ter sempre em mente 
possíveis estratégias e/ou recursos alternativos. Com base nos pressupostos apresentados, algumas das 
principais estratégias e recursos pedagógicos mais frequentemente implementados em meio laboral são:  
• Exposição participativa - abordagem clássica baseada na metodologia expositiva (Cosme et al., 2021) 
que recorre à apresentação de materiais didáticos elaborados em formato digital (ex. slides powerpoint) 
ou analógico (ex. cartazes).  
• Educação por pares - uma das estratégias mais efetivas para educar em saúde ocupacional, dado que os 
trabalhadores se encontram envolvidos no seu processo de ensino/aprendizagem, reconhecendo o 
formador como fazendo parte integrante do seu grupo de pares (Cosme et al., 2021). Esta abordagem 
propõe um modelo de aprendizagem em que os trabalhadores se sentem mais motivados para a 
adaptação à mudança. 
• Tempestade de ideias (Brain ou Write storming) - A tempestade de ideias poderá estimular a formação 
de novas ideias de modo natural e espontâneo (Cosme et al., 2021), fruto da imaginação e criatividade 
dos trabalhadores. O formador deverá ser o moderador desta estratégia pedagógica, devendo registar e 
organizar a relação de ideias espontâneas para que no próximo momento leve novamente à discussão 
dos trabalhadores (Oliveira et al., 2021).  
• Técnica de afixação - esta é uma das estratégias pedagógicas mais estimulantes para fomentar a adesão 
à mudança em contexto de saúde ocupacional. Sustentada em metodologias ativas, trata-se de uma 
atividade estruturada de afixar de textos (mensagens), desenhos (ex. mural), fotografias (ex. 
fotomontagem), entre outros elementos relacionados com temáticas previamente convencionadas.  O 
padlet é a mais recente versão digital deste recurso, cuja utilização se torna cada vez mais frequente em 
contexto empresarial para fins de auscultação dos trabalhadores em matéria de satisfação e melhoria 
continua (Batista, 2007).   
• Fórum - é uma estratégia pedagógica na qual se promove a discussão de um tema e/ou de um problema 
em saúde decorrente da apresentação de um caso, passível de ser apresentado pela visualização de um 
filme, de uma notícia de jornal ou de outra possível estratégia. Envolve o trabalhador no desenvolvimento 
das suas habilidades de observação, interpretação, explicação, argumentação e capacidade de síntese 
(Cosme et al., 2021). 
• Jogo - o jogo é uma estratégia lúdica para educar em saúde, estimulando a motivação, a cooperação, a 
competitividade e o tão desejável espírito de equipa dos trabalhadores em contexto laboral (Leonard, 
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2009). Existe uma multiplicidade de jogos que podem ser utilizados de modo individual, em duplas ou em 
equipas de trabalhadores, podendo as suas regras ser ajustadas em função dos objetivos a que se 
propõem.  
• Aplicações digitais - as tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) promovem a 
comunicação através de sistemas, nomeadamente, a internet, que podem ser acedidos de diferentes 
formas (redes sociais, plataformas, aplicativos) e através de vários dispositivos (computadores, tablets, 
smartphones). Segundo Domhardt et al. (2021) estas intervenções são particularmente atrativas para a 
população trabalhadora mais jovem, dado que não apresentam constrangimento de tempo e de espaço, 
são conduzidas de uma forma anónima e flexível, pelo seu custo-benefício e por serem intervenções em 
grande escala. 
 
Nota Final 
Como em outras áreas de intervenção, também em saúde ocupacional a promoção da saúde deve ser um 
processo contínuo. As mensagens e as campanhas relacionadas com a saúde devem ser utilizadas para 
reforçar e manter a mudança das atitudes e comportamentos dos trabalhadores, no sentido de preservar 
o seu estado de saúde, evitar a ocorrência de acidente de trabalho e, de minimizar o desenvolvimento de 
doença laboral.  
Enquanto elemento integrante da equipa de saúde ocupacional, o enfermeiro do trabalho é o profissional 
de saúde particularmente dotado de competências para promover a saúde em local de trabalho, pela 
capacitação dos trabalhadores em matéria de literacia em saúde. Neste contexto, a seleção das 
metodologias e das estratégias pedagógicas mais ajustadas aos problemas identificados, assim como às 
caraterísticas dos trabalhadores, tornam-se determinantes para o sucesso de uma qualquer intervenção 
de EpS. 
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Introdução 
O mundo do trabalho mudou, atendendo a que a pandemia da COVID-19, a digitalização e a transição 
ecológica introduzem alterações sem precedentes na natureza do trabalho, no local de trabalho e na 
forma como o fazemos. 
Este novo mundo depende de uma maior digitalização e automatização de tarefas e integração das TIC 
(Tecnologias da Informação e Comunicação), tais como a Internet das coisas (IoT), inteligência artificial 
(IA), sistemas baseados na nuvem, robótica colaborativa (cobots), fabrico através de processos aditivos 
(impressão 3D), análises de big data e sistemas ciber-físicos (cyber-physical system - CPS).  
Existe agora um novo mundo, o mundo BANI1 (Frágil, Ansioso, Não linear e Incompreensível), que explica 
esta atual dinâmica, no cenário imprevisível ampliado pelo SARS-CoV-2, um evento histórico capaz de 
revelar a impotência dos seres humanos em colocar ordem nos acontecimentos. O mundo BANI é o 
sucessor do mundo VUCA2 (Volátil, Incerto, Complexo e Ambíguo), no qual a informação circulava a uma 
velocidade nunca antes imaginável e as tendências de mercado eram extremamente voláteis e 
vulneráveis a mudanças bruscas. 
Com o intuito de acompanhar estas mudanças, a EU-OSHA e consequentemente a ACT, mantêm-se ativas, 
ao tentar identificar e fornecer dados credíveis, atuais e de elevada qualidade sobre os riscos novos e 
emergentes para a segurança e a saúde no trabalho (SST) que satisfaçam as necessidades dos decisores 
políticos, dos parceiros sociais, dos investigadores, assim como dos técnicos de segurança, ergonomistas, 
higienistas, enfermeiros do trabalho e médicos do trabalho, para que lhes seja permitido tomarem 
medidas atempadas e eficazes. 
 
Objetivo 
Com esta apresentação pretendeu-se mostrar o que se está a fazer a nível europeu e nacional sobre a 
identificação de riscos profissionais novos e emergentes, assim como está a ser orientada a antecipação 
de medidas de prevenção desses riscos, para garantir locais de trabalho saudáveis e seguros no futuro.  
Serão também apresentados alguns estudos e projetos, políticas e iniciativas. 
 
As Novas Formas de Trabalho 
O trabalho e os locais de trabalho estão em constante mudança, com a introdução de novas tecnologias, 
substâncias e processos de trabalho, alterações na estrutura da mão de obra e no mercado de trabalho e 
novas formas de emprego e organização do trabalho.  

 
1 O acrônimo BANI (Brittle, Anxious, Nonlinear and Incomprehensible) ganhou popularidade quando o 
antropólogo norte-americano Jamais Cascio publicou, em abril de 2020, o artigo “Facing The Age Of Chaos”, 
perante o colapso mundial causado pela pandemia da COVID-19. 
2 VUCA (significa Volatile, Uncertain, Complex and Ambiguous) é um termo que vem sendo utilizado já há 
muitos anos para salientar as mudanças frequentes na tecnologia e na cultura, com impactos no dia a dia 
da sociedade como um todo.  
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A robótica (incluindo a robótica colaborativa), a automatização, os algoritmos, a inteligência artificial (IA), 
a realidade virtual (RV) 3 e a realidade aumentada (RA) serão cada vez mais usados para fins de trabalho, 
e a inovação nessas tecnologias continuará. Vão co-existir o fabrico por processos de maquinação ADITIVA 
(impressão 3D) e SUBTRATIVA de materiais metálicos. Já é possível a impressão 3D e 4D e a bioimpressão. 
As empresas como a Google, a BMW e a Hyundai, já nos apresentaram os automóveis autónomos 
(incluindo veículos não tripulados). Há outros meios de transporte (incluindo drones). O e-commerce e o 
e-ratail já não são futuro, mas sim uma realidade atual. A IoT4, a biónica ou os exoesqueletos, serão 
utilizadas para melhorar ou monitorizar o desempenho humano, gerando quantidades consideráveis de 
dados.  
A contínua evolução das interfaces homem-máquina permitirá aos seres humanos interagir com 
máquinas e uns com os outros à distância através de tecnologias baseadas nas TIC, de formas muito mais 
semelhantes à forma como os seres humanos interagem cara a cara. As tendências indicam que, até 2025, 
a interface direta cérebro-máquina poderá ser já uma realidade, mas não será ainda generalizada. 
O CROWDSOUSING5 e a GIG ECONOMY6 avançam a passos largos graças à tecnologia e serão a principal 
tendência dentro das organizações nos próximos anos. Hoje, os locais de trabalho digitais variam na forma 
como é aplicada a tecnologia existente para facilitar a cooperação em equipa. Assim, podemos ter vários 
tipos de trabalho à distância, entre outras as que se seguem: Teletrabalho ou trabalho remoto7; Empregos 
em linha8; Hot desking9; Empregos “em casa” 10; Equipa virtual11; Equipa distribuída 
geograficamente/Equipa virtual dispersa12.  
Estas são algumas das novas formas de trabalho. 

 
3 RV define-se como «uma grande variedade de aplicações baseadas em computador comummente 
associadas a características imersivas, altamente visuais, a 3D, que permitem ao participante olhar em volta 
e navegar num mundo aparentemente real ou físico.  
4 IoT — Internet das Coisas: a rede de objetos físicos — dispositivos, veículos, edifícios e outros elementos — 
que têm integrados dispositivos eletrónicos, programas informáticos, sensores, e conectividade a redes que 
permite a esses objetos recolher e trocar dados. 
5 O “crowdsourcing” combina os esforços de voluntários identificados ou de trabalhadores em tempo parcial, 
num ambiente onde cada colaborador, por sua própria iniciativa, adiciona uma pequena parte para gerar 
um resultado maior. O "crowdsourcing" distingue-se de terceirização pelo fato de o trabalho ser feito por um 
público indefinido, em vez de ser encomendado ou atribuído a um grupo especificamente designado para 
realizá-lo. 
6 A “Gig economy” — economia baseada no trabalho sob a forma de tarefas pontuais (e não numa base 
continuada), em que o trabalho temporário é comum e os trabalhadores (independentes) são contratados 
através de plataformas em linha com contratos de curta duração. 
7 A disponibilidade e utilização de tecnologias da comunicação, tais como a Internet, para trabalhar num 
local fora das instalações do empregador. 
8 Empregos que são desempenhados apenas em linha, à distância. O termo “teletrabalhador (ou nómada 
digital)” é geralmente utilizado para se referir a todo o tipo de trabalho que é desempenhado à distância. 
9 Partilha de espaços individuais de trabalho numa empresa: os trabalhadores não possuem secretárias 
individuais, sendo-lhes atribuída diariamente uma secretária onde podem aceder aos serviços de 
tecnologia, nomeadamente à Internet, ao correio eletrónico e aos ficheiros na rede de computadores. 
10 Empregos desempenhados em casa, também designados por trabalho a partir de casa, são 
habitualmente desempenhados 100% do tempo a partir de um espaço de trabalho no domicílio, sem 
necessidade de deslocação a outro espaço de trabalho. 
11 Os trabalhadores colaboram em estreita cooperação e com contacto regular, usando tecnologias 
apoiadas nas TIC, ainda que situados fisicamente em diferentes partes do mundo. 
12 Grupos de pessoas que trabalham (muitas vezes a partir de casa) em regiões geográficas e fusos horários 
diferentes. 
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Os Riscos Profissionais Adjacentes 
À medida que a nossa sociedade evolui, sob a influência das novas tecnologias e das mudanças nas 
condições económicas e sociais, os nossos locais de trabalho, as práticas e os processos de trabalho 
sofrem mutações constantes. Estas novas situações trazem consigo novos riscos para os trabalhadores e 
desafios para os empregadores, que, por sua vez, exigem abordagens políticas, administrativas e técnicas 
que devem ser previstos e abordados antecipadamente, a fim de garantir locais de trabalho seguros e 
saudáveis no futuro. 
A EU-OSHA tem desenvolvido uma série de projetos de investigação (que se baseiam em diversos 
métodos, incluindo revisões da literatura; estudos de meta análise; consulta de peritos; desenvolvimento 
de cenários; fontes de dados – Barómetro SST, custos SST, envelhecimento e SST; e dados de inquéritos – 
como o Inquérito europeu às empresas sobre riscos novos e emergentes (ESENER) 2009, 2014, 2019) que 
depois os publica (em forma de artigo, documentos de debate, relatórios, resumos e apresentações ou os 
divulga no OSHwiki) com o objetivo de provocar o debate sobre as novas formas de trabalho e os fatores 
subjacentes com impacto nos locais de trabalho e nas questões emergentes relacionadas com a SST. As 
conclusões destes artigos propõem, frequentemente, aspetos que merecem ser mais investigados ou que 
devem ser objeto de ação. 
Alguns temas já abrangidos incluem: 
• Os Empregos Verdes 
• Uma revisão sobre o futuro do trabalho: robótica 
• Impressão 3D e fabrico por processo aditivo - as implicações para a SST 
• Nanotecnologias 
• Eletromobilidade 
• Uma revisão sobre o futuro do trabalho: trocas de trabalho online ou crowdsourcing 
• Digitalização e o impato da plataforma “gig” economy 
• O futuro do e-commerce e e-ratail do ponto de vista de SST 
• Trabalho suportado por TI móvel - um desafio para a SST e fatores humanos 
• Monitorando riscos novos e emergentes 
• Tecnologia de monitorização: a busca do bem-estar do século 21 
• Uma revisão sobre o futuro do trabalho: drogas para melhorar o desempenho 
• Análise prospetiva sobre riscos novos e emergentes em matéria de segurança e saúde no trabalho 

associados à digitalização até 2025 
• A economia circular e a SST 
• Agentes biológicos e prevenção de doenças relacionadas com o trabalho 
• COVID-19: VOLTAR AO LOCAL DE TRABALHO - Adaptação dos locais de trabalho e proteção dos 

trabalhadores 
 

Outras publicações analisam os riscos novos e emergentes e as oportunidades específicas de setores, 
como da agricultura e da silvicultura. 
Deste modo, temos como objetivo final sensibilizar para o modo como todos os tipos de mudanças – 
tecnológicas, sociais, políticas e económicas – podem afetar a saúde e a segurança dos trabalhadores da 
Europa, bem como em encorajar a prevenção precoce de futuros desafios em matéria de SST, para 
garantir locais de trabalho saudáveis e seguros no futuro. 
 
Discussão 
Foram criadas várias políticas europeias e nacionais que permitem acompanhar esta evolução.  
As sucessivas estratégias europeias sobre SST identificaram a necessidade de preparação para enfrentar 
estas novas circunstâncias, salientando que: “A antecipação dos riscos novos e emergentes, quer se trate 
dos riscos associados às inovações técnicas, quer dos decorrentes da evolução social, é indispensável para 
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o seu controlo. Exige, em primeiro lugar, uma observação permanente dos riscos, baseada numa recolha 
sistemática de informações e pareceres científicos.” (Estratégia comunitária para a segurança e saúde no 
trabalho 2002-2006). Esta estratégia instou a EU-OSHA a criar um Observatório Europeu dos Riscos para 
a realização dessas tarefas, tendo sido seguida pela Estratégia comunitária 2007-2012, que salientou a 
importância da antecipação dos riscos e solicitou ao Observatório da Agência que tomasse uma série de 
iniciativas. A anterior estratégia europeia SST 2014-2020, deu continuidade a este tema, apelando a que 
se apoiem as conclusões do Observatório Europeu dos Riscos. A Estratégia Europeia para a SST 2020-2027 
foi publicada a 28 de junho ainda na Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia PPUE 2021. 
Em Portugal está prevista a publicação da Estratégia Nacional ainda para este ano de 2022. 
O Observatório Europeu dos Riscos traz valor acrescentado, mediante a recolha e análise de informação, 
a contextualização da mesma (em particular em relação à agenda social europeia e à estratégia 
comunitária). Também faz a identificação de tendências para «antecipar a mudança», e a comunicação 
das questões mais importantes de forma eficaz ao público-alvo: decisores políticos, parceiros sociais e 
investigadores. A EU-OSHA tem também como objetivo estimular o debate e reflexão entre as partes 
interessadas e proporcionar uma plataforma para o debate entre especialistas e decisores políticos a 
vários níveis. 
Como referido, em 2021, foi lançado o Quadro Estratégico da EU para a SST 2021-2027 que marca o início 
de uma nova era na proteção dos trabalhadores: independentemente do local, do momento ou da forma 
como o trabalho é realizado, todos, sem exceção, devem ter o direito ao trabalho em condições de SST. 
Uma prevenção eficaz pode dar um importante contributo para o objetivo global da Estratégia Europa 
2030 de atingir um crescimento económico inteligente, sustentável e inclusivo, bem como para o 
aumento da taxa de emprego de 69 para 75 %. São muitos os que abandonam o mercado de trabalho 
devido a uma SST insuficientes, pelo que é essencial antecipar melhor os riscos se quisermos melhorar a 
sua prevenção e conseguir carreiras sustentáveis, bem como taxas de emprego mais elevadas. 
Outra iniciativa foi a criação de um Mercado Único Digital na Europa13 que é uma das 10 principais 
prioridades da Comissão Europeia. Permitiu que a banda larga 5G tenha sido implantada em toda a Europa 
há algum tempo, incluindo nas zonas rurais. A IoT está generalizada, de modo que a maioria dos 
dispositivos no trabalho e em casa são inteligentes e conectados. 
A Comissão Europeia adotou um Programa de Trabalho14 para 2022: Tornar juntos uma Europa mais forte, 
definindo os próximos passos da sua agenda ousada e transformadora para uma Europa pós-COVID-19 
mais verde, mais justa, mais digital e mais resiliente, objetivos também da nossa Presidência Portuguesa 
do Conselho da União Europeia (PPUE) no 1º semestre de 2021. Este Programa de Trabalho da Comissão 
contém 42 novas iniciativas políticas em todas as seis principais ambições das Diretrizes Políticas 
defendidas pela Presidente Ursula von der Leyen. Também reflete as lições aprendidas com a crise sem 
precedentes causada pela pandemia, prestando atenção especial à nossa geração jovem graças à 
proposta do Ano Europeu da Juventude 2022. 
 
Conclusão 

 
13 A Comissão Europeia adotou a estratégia do Mercado Único Digital para a Europa em 2015, destacando-
a como uma das suas prioridades políticas. A Comunicação da Comissão de 2016 sobre a Agenda Europeia 
para a Economia Colaborativa clarifica as regras e as recomendações políticas neste domínio para os 
cidadãos, as empresas e os EM. 
o Comissão Europeia: Mercado Único Digital 
o Comissão Europeia: Economia colaborativa 
o Comissão Europeia: Uma Agenda Europeia para a Economia Colaborativa 

14 Cumprir as seis ambições: 1. Um acordo verde europeu; 2. Uma Europa apta para a era digital; 3. Uma 
economia que funciona para as pessoas; 4. Uma Europa mais forte no mundo; 5. Promover o nosso modo 
de vida europeu; 6. Um novo impulso para a democracia europeia. 
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Prevê-se que mudem profundamente aspetos como: onde e como trabalhamos, quem irá trabalhar e a 
nossa perceção do trabalho. 
Podemos identificar uma série de desafios e oportunidades em matéria de SST que poderão surgir à 
medida que as tecnologias baseadas nas TIC mudam. Estes desafios e oportunidades estão relacionados 
com: o equipamento, as ferramentas e os sistemas de trabalho utilizados; a forma como o trabalho é 
organizado e gerido; o estatuto, as hierarquias e as relações profissionais; as características da mão de 
obra; as responsabilidades pela gestão da SST; os requisitos em matéria de competências, conhecimentos 
e informação. 
A Mudança Tecnológica é a fórmula para acabar com as atividades monótonas e repetitivas e altamente 
padronizadas, onde não há espaço para a iniciativa individual ou a criatividade.  
De facto, uma das grandes promessas do aumento da mecanização do trabalho é que, de certo modo, nos 
obriga a ser mais humanos.  
Estamos continuamente a ser empurrados para o território que nos distingue das máquinas: emoções, 
relacionamentos, síntese, abstração, beleza, arte, significado, … 
Assim, teremos que projetar empregos que se baseiem nas nossas competências e capacidades, que são 
questões exclusivamente humanas. E colocá-las no Trabalho. Criando as bases de sustentação do Trabalho 
em Equipa e em Rede.  
As questões económicas tornaram o trabalho desumano e amplamente substituído por máquinas.  
Precisamos mudar fundamentalmente a natureza das organizações e de como trabalhamos juntos para 
criar valor. Os sistemas devem ser humanizados para permitir que o trabalho seja humanizado. 
O que há a fazer após a pandemia é “reconstruir com mais igualdade”, repensando a natureza do trabalho 
e da sociedade e tendo em conta as desigualdades no acesso à saúde, a pobreza alimentar, as condições 
de vida e o racismo estrutural, com vista a assegurar o emprego equitativo e um nível de vida saudável 
para todos. 
 
Palavras-Chave: Riscos Emergentes; Políticas SST; Novas Tecnologias; Organização Trabalho; 
Novas Formas Trabalho. 
Keywords: Emerging Risks; OSH Policies; New Technologies; Work Organisation; New Ways of 
Working. 
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Introdução 
A vacinação é uma simples e efetiva forma de prevenir sérias doenças e sintomas de saúde (WHO, 2004) 
em trabalhadores expostos a organismos infeciosos nos locais de trabalho. Esta estimula o sistema 
imunitário humano a proteger-se contra o agente infecioso, antes de ocasionar doença ou incapacidade 
ao trabalhador, considerando-se raros os efeitos secundários (WHO, 2004). Esta proteção além de 
minimizar situações adversas na saúde do trabalhador, evita também situações de absentismo ao 
trabalho e de incapacidade para o trabalho, bem como outros custos económicos, diretos e indiretos, 
para a empresa, designadamente ao nível da produtividade. 
O conhecimento em enfermagem é construído num contexto social de interações entre o enfermeiro e a 
pessoa doente. Desta interação surge um processo de construção das práticas de cuidados em que os 
enfermeiros vão desenvolvendo os seus conhecimentos clínicos avançados ao longo do tempo, muitas 
vezes, de forma inconsciente (Benner 2001 p 63). Ao longo do ciclo vital, a pessoa vai passando e 
experimentando mudanças, que a poderão obrigar a alterar o modo como vivia até esse momento, 
incorporar novos conhecimentos, modificar modos de vida e comportamentos para construir novas 
metas, novas relações. Impera no ser vivo uma grande capacidade de adaptação, de organização do seu 
contexto para dar resposta às exigências do dia a dia. Um período de transição reflete se na forma como 
nos movemos através de perturbações ou eventos difíceis nas nossas vidas para que possamos aprender 
novas formas de enfrentar a vida. A transição engloba a resposta do indivíduo durante um período de 
mudança. Os processos de transição podem ser vistos como oportunos para mudanças de 
comportamento direcionado.  A vida, e a forma como, cada um, lida com os momentos de passagem 
inerentes à sua existência, não podem ser entendidas somente numa perspetiva individual, porquanto, 
além da influência exercida pela própria família, na qual se insere, a capacidade de adaptação é ainda 
influenciada pelos recursos pessoais e externos, experiências anteriores e significado atribuído aos 
acontecimentos (Santos et al 2015 apud Meleis, A Trangenstein 1994 p 153 171). 
 
Objetivos 
Apresentar a orientação para as boas práticas de vacinação e aplicação de orientações e normativos 
emanados pela Direção Geral da Saúde, relativos às vacinas e outros medicamentos termolábeis. 
Perceber o processo de armazenamento, acondicionamento de medicamentos termolábeis (como 
vacinas) para aumentar a segurança e diminuir o risco, prevenir erros e promover as condições necessárias 
para garantir a sua estabilidade e a qualidade na administração. 
Dar a conhecer a entrevista motivacional; conhecer os princípios da entrevista motivacional; treinar a 
resposta a um trabalhador ambivalente em relação à decisão de vacinação com recurso a entrevista 
motivacional. 
 
Metodologia 
Realizado um workshop sobre as orientações para as boas práticas de vacinação dos trabalhadores, 
processo de armazenamento, acondicionamento de vacinas, de forma a aumentar a segurança e diminuir 
o risco, e ainda apresentar técnicas motivacionais para a adesão à vacinação por parte do trabalhador. 
Gaume et al 2014 sugerem que as habilidades em Entrevista Motivacional assumem uma importância 
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ainda maior quando se trata de estabelecer alianças e promover a motivação. Foram explicadas as 
principais fases no processo de mudança: Pré contemplação; Contemplação; Preparação; Ação; 
Manutenção e Recaída.  
O workshop foi divido em 2 fases: Consciencialização/Motivação para a mudança e Fortalecimento do 
compromisso com a mudança através de exemplos práticos.  
 
Resultados e Discussão 
A prevenção das infeções e doenças evitáveis pela vacinação poderá contribuir para a obtenção de mais 
ganhos em saúde, dado que promove a saúde e o bem-estar do trabalhador e garante a manutenção da 
sua capacidade de trabalho. Ainda que haja implementação de um programa de vacinação, um dos 
aspetos mais importantes para que esse plano cumpra os objetivos pretendidos é assegurar a estabilidade 
e poder imunológico das vacinas administradas, pelo que a manutenção de um sistema eficaz de cadeia 
de frio é fundamental. As atividades de armazenamento, manuseamento, distribuição e transporte dos 
medicamentos termolábeis reveste-se de extrema importância e complexidade, exigindo um 
compromisso de toda a equipa de enfermagem. Estas atividades requerem um conjunto de 
procedimentos técnicos e administrativos que tem como objetivo final assegurar a qualidade dos 
produtos aquando da sua utilização e consumo. No seio da vasta terapêutica termolábil, temos então, a 
área nobre da vacinação, considerada, eventualmente, o método mais eficaz no combate a doenças 
infectocontagiosas. 
Um dos fatores necessários à estabilidade e poder imunológico das vacinas é o Sistema da Rede de Frio, 
processo de armazenamento, conservação, manuseamento, distribuição e transporte das vacinas do PNV, 
o qual deve ter as condições adequadas de refrigeração, desde o laboratório onde são produzidas, até ao 
preciso momento em que a vacina é administrada. Em toda a rede de frio as vacinas devem ser mantidas 
a uma temperatura adequada (2ºC a 8ºC), de modo a garantir a sua qualidade, segurança e eficácia. 
Apesar da temperatura habitual de conservação dos medicamentos de frio ser entre 2ºC e 8ºC, as 
condições de conservação constantes na rotulagem devem ser sempre confirmadas. Algumas vacinas 
podem ainda ser afetadas pela congelação ou pela exposição à luz, devendo ser seguidas as indicações 
constantes do Resumo das Características do Medicamento relativas a precauções especiais de 
conservação. A rede de frio é um sistema que integra pessoas, equipamentos e procedimentos, que 
contribui para assegurar que as vacinas mantêm as condições adequadas de qualidade, segurança e 
eficácia, ao longo das diferentes etapas, desde o circuito de fabrico, armazenamento, distribuição até à 
sua administração. 
A cadeia de frio inicia-se durante o armazenamento nas instalações do fabricante e continua durante o 
processo de transporte para o fabricante, a entrega e armazenamento nos centros de vacinação e termina 
com a administração da mesma ao utente, pelo que as condições durante todo o processo devem ser 
mantidas. 
A maioria das pessoas com comportamentos não saudáveis, estão em conflito sobre seu comportamento, 
podem identificar alguns benefícios no comportamento que desejam continuar a desfrutar, mas também 
conseguem perceber os danos. A Entrevista Motivacional, ajuda o Enfermeiro a trazer à tona essa 
ambivalência de forma a ajudar os pacientes a resolvê-la na direção de uma saúde melhor. Para aplicar a 
entrevista motivacional o enfermeiro deve nortear o seu comportamento utlizado a empatia, mantendo 
um ambiente acolhedor e centrado na pessoa, ser cordial e compreensivo, não pressionar nem 
confrontar, normalizar a ambivalência e utilizar a escuta ativa. Deve também ter a capacidade de criar 
discrepância, ampliando a mente da pessoa a criar uma discrepância entre o comportamento atual e a 
consciencialização do problema. Deste modo deve ter em conta a informação sobre as consequências do 
comportamento, descrever situações geradoras de pessimismo/otimismo, a pessoa deve encontrar as 
suas próprias razões para a mudança. Evitar a discussão, que é um mecanismo contraproducente, ser 
paciente e não forçar a mudança. Lidar com a resistência sugerindo outras alternativas, ajudar a tomar 
decisões equilibradas e fomentar a autoeficácia o que se torna um fator de motivação fundamental, a 
pessoa escolhe a estratégia (Sequeira ,2016). 
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Conclusões 
Atualmente, a sociedade encontra-se em mudança e inovação constantes, o que exige dos enfermeiros 
uma permanente atualização dos conhecimentos e o reclamar de uma atitude de reflexão crítica sobre 
aquilo que os rodeia. Desta forma, surge a necessidade de acompanhar a evolução dos conhecimentos, 
socorrendo-se de evidência científica que sustente a prática clínica, no sentido de evoluir naquilo que 
muitas vezes é designado pelo caminho de iniciante a perito. 
A prevenção das infeções e doenças evitáveis pela vacinação poderá contribuir para a obtenção de mais 
ganhos em saúde, dado que promove a saúde e o bem-estar do trabalhador e garante a manutenção da 
sua capacidade de trabalho. O Plano de vacinação de cada empresa (PVT) deve ser específico e adaptado 
aos agentes biológicos a que os trabalhadores se encontram expostos no contexto de trabalho, tendo por 
base a avaliação de risco profissional de cada trabalhador. De salientar, que a vacinação não só previne a 
doença no trabalhador que a recebe, como proporciona também uma imunidade de grupo, o que significa 
que mesmo os trabalhadores não vacinados ficam em menor risco de doença quando a maioria dos 
trabalhadores de uma empresa, ou comunidade, está imunizado, considerando-se desta forma uma 
medida de proteção coletiva que contribui para efeitos de saúde pública. 
Uma suposição na entrevista motivacional é que as pessoas geralmente não chegam à consulta prontas 
para a mudança. Isso não significa que eles não querem mudar, mas sim que têm emoções ambíguas 
acerca da mudança: querem mudar e querem que as coisas continuem da mesma forma. Permanecer no 
mesmo muitas vezes representa conforto, familiaridade, e certos prazeres. As razões para a mudança têm 
de ser mais fortes do que as razões para permanecer no mesmo estado para iniciar o processo de 
mudança. O enfermeiro deve explorar as experiências da pessoa e as causas para estarem resistentes à 
mudança, e encarar esta fase como normal neste processo. É função do enfermeiro do trabalho dar 
respostas reflexivas, devolver à pessoa, como espelho, aquilo que disse, facilitando as expressões verbais 
de mudança e diminuindo a resistência. O trabalhador poderá ter emoções ambíguas acerca da mudança. 
O enfermeiro do trabalho, nesta fase, explorará as experiências da pessoa e as causas para estarem 
resistentes à mudança e assim promover a mudança de comportamento. 

 
Palavras-Chave: vacinação; trabalhadores; rede de frio; entrevista motivacional 
Keywords: vaccination; employees; refrigeration; motivational interviewing 
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Introdução 
O acidente de trabalho representa um grande impacto secundário a qualquer atividade laboral, de acordo 
com o Artigo 8º da Lei nº 98/2009 define-se como “aquele que se verifique no local e no tempo de 
trabalho e produza direta ou indiretamente lesão corporal, perturbação funcional ou doença de que 
resulte redução na capacidade de trabalho ou de ganho ou morte”. Estes incidentes têm repercussões 
significativas nas instituições de saúde, implicando elevadas taxas de absentismo.  Considerando dados 
do Gabinete de Estratégia e Planeamento (2021) relativos ao período entre 2008 e 2019, Portugal tem 
reportado uma diminuição progressiva no número total de acidentes de trabalho, constatando-se que o 
distrito de Aveiro, no último ano de referência registou um total de 19.868 acidentes, situando-se cerca 
de 10% abaixo da média nacional. 
Dados relativos a estabelecimentos de saúde em 2019, apontam um total de 11.060 acidentes, resultando 
na perda de 187.644 dias de trabalho (GEP, 2021), refletindo as consequências imediatas na organização 
laboral, fazendo emergir a necessidade de análise criteriosa dos acidentes, para identificação de 
potenciais riscos associados. Este conhecimento prévio, é fundamental para o desenvolvimento de 
projetos de prevenção, promoção da segurança e saúde no trabalho, assim como, para a identificação de 
novos riscos nas diversas áreas de prática profissional (ACT, 2016). 
Os hospitais são unidades prestadoras de cuidados de saúde e caracterizam-se por serem organizações, 
que envolvem profissionais saúde, com o intuito de desenvolverem ações de promoção, proteção e 
recuperação da saúde da população, avaliando as suas necessidades de forma holística e implementando 
a assistência nas condições e no local em que se encontram. Envolvem também profissionais que 
executam outras atividades que, embora não estejam diretamente relacionadas com a prestação de 
cuidados, são fundamentais para que as mesmas possam ocorrer, valorizando as relações humanas entre 
os utentes e os membros da equipa de saúde, bem como a importância da relação entre pessoas e 
equipamentos do local de trabalho. Neste universo os colaboradores das organizações de saúde, estão 
expostos a inúmeras situações passiveis da ocorrência de acidentes, sendo fundamental a sua 
identificação, análise e desenvolvimento de estratégias para minimizar o risco da sua ocorrência. 

 
Objetivos 
Neste contexto, desenvolvemos um estudo com o propósito de identificar a tipologia dos acidentes de 
trabalho e caracterizar a informação reportada relativa à ocorrência de acidentes de trabalho, num Centro 
Hospitalar da Região Centro de Portugal, no ano de 2020. 

 
Metodologia  
Foi desenvolvido um estudo exploratório e descritivo, de cariz retrospetivo relativo à ocorrência de 
acidentes de trabalho no ano de 2020. Foi selecionada a população de um Centro Hospitalar da Região 
Centro, composto por 2025 trabalhadores, com uma amostra total relativa aos 123 registos de acidentes 
do trabalho no referido ano.  A recolha de dados foi efetuada através dos registos reportados no software 
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H2ST e nos documentos de Registos de Acidentes de Trabalho, integrando as respetivas variáveis.  O 
tratamento dos dados foi efetuado através do Excel, com recurso a estatística descritiva.  
 
Resultados e Discussão 
O Relatório Único é um instrumento legal preenchido pelas entidades empregadoras, com trabalhadores 
por conta de outrem, que reúne informações sobre a atividade social da empresa, incluindo informações 
alusivas ao quadro profissional, acidentes de trabalho e doenças profissionais, e as incapacidades dos 
trabalhadores (Portaria N.º 55/2010). 
Considerando os dados reportados no Relatório Único no ano de 2020, o Centro Hospitalar em estudo 
integrava 2025 trabalhadores e registou 123 ocorrências distintas de acidentes de trabalho, tendo sido 
contabilizados um total de 1076 dias perdidos associados a baixas por acidentes de trabalho, 97% dos 
quais em mulheres trabalhadoras. 
A amostra foi constituída por 123 registos de acidentes de trabalho, que ocorreram principalmente com 
mulheres (87%), maioritariamente em profissionais de saúde com menos de 50 anos de idade (65%), 
correspondendo quanto à categoria profissional a 40% de enfermeiros, 37% de assistentes operacionais, 
16% de médicos e 7% de outros profissionais.  
Os acidentes aconteceram predominantemente no espaço da instituição de saúde (97%), tendo-se 
verificado alguns registos de eventos durante o itinerário de deslocação do trabalhador (3%), ressaltando 
que a maior incidência de acidentes aconteceu respetivamente, no serviço de medicina interna (23%), 
serviço de urgência (12%) e de ortopedia (9%). 
No que diz respeito à causa do acidente, os registos mais frequentes foram “esforços excessivos ou 
movimentos em falso” (23%), “picada de agulha” (21%), “quedas” (20%), “exposição/contacto com 
produtos biológicos” (13%), “pancada/choque contra objetos” (11%). 
Considerando a natureza das funções do assistente operacional e o caráter manual e mecânico de graus 
de complexidade variáveis, compreende-se a elevada ocorrência de acidentes por esforços excessivos ou 
movimentos em falso, (Gráfico1) alertando a nossa atenção para o ambiente na organização do trabalho 
do profissional aquando do cumprimento das suas funções que possam aumentar o risco de acidente. 

 

 
Gráfico 1 - Distribuição de acidentes por esforços excessivos ou movimentos em falso por categoria 
profissional 

 
Quanto aos enfermeiros, como definido pela Ordem dos Enfermeiros (2017) no Parecer nº60/2017 acerca 
da Definição de Funções, estes administram medicação, executam pensos, administram oxigénio 
terapêutico, entre outras técnicas invasivas, com recurso a material de corte ou perfuração, assim como 
técnicas próprias que visam a manutenção e recuperação de funções vitais, nomeadamente a mobilidade, 
respiração e circulação, entre outras. 
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Constatamos que nos enfermeiros ocorreram mais acidentes como picadas de agulhas (Gráfico 2) 
possivelmente resultantes do processo de preparação e administração de terapêutica e da manipulação de 
cateteres e agulhas em procedimentos invasivos. 

 

 
Gráfico 2 - Distribuição de acidentes por picada de agulha por categoria profissional 

As quedas  (Gráfico 3) acontecem também com alguma frequência no espaço hospitalar, tendo-se 
constatado um maior predominio na categoria de assistente operacional e de enfermeiro, o que nos remete 
para a necessidade de avaliação das caracteristicas do piso, circuitos de circulação,  meios auxiliares de 
transporte de materiais e equipamentos. 

 

 
Gráfico 3 - Distribuição de acidentes por queda da pessoa por categoria profissional 

Paralelamente, a exposição a produtos biológicos (Gráfico 4), foi também  uma tipologia dos acidentes que 
ocorrerem de forma mais acentuada nos enfermeiros o que nos alerta para possíveis falhas como o 
incumprimento das orientações do Manual de Normas de Enfermagem. 
 

 
Gráfico 4- Distribuição de acidentes por exposição/contacto com produtos biológicos por categoria 
profissional 

8%

65%

23%

4%
0

10
20
30
40
50
60
70

Assistente operacional Enfermeiro Médico Técnico de Análises
ClínicasAc

id
en

te
s d

e 
Tr

ab
al

ho
 (%

)

Categoria Profissional

46%

4%

42%

4% 4%
0

10
20
30
40
50

Assistente
operacional

Assistente
técnico

Enfermeiro Médico Técnico de
Analises ClinicasAc

id
en

te
s d

e 
Tr

ab
al

ho
 

(%
)

Categoria Profissional

19%

44%

31%

6%

0

10

20

30

40

50

Assistente operacional Enfermeiro Médico Técnico de Analises
Clinicas

Ac
id

en
te

s d
e 

Tr
ab

al
ho

(%
)

Categoria Profissional



 

40 

 

Constatamos um maior predomínio de acidentes em trabalhadores nos primeiros 5 anos de serviço (20%) 
e quanto à ocorrência nos diferentes meses do ano, confirmamos que ocorreram mais acidentes em 
Setembro (14%), Março (12%) e Fevereiro (10%) e Novembro (10%), sendo os dias da semana onde se 
verificaram maior número de ocorrências a sexta-feira (19%) e segunda-feira (18%), com uma distribuição 
maior no período entre as 11:00 e as 19:00 horas (74%). Relativamente às horas de trabalho acumuladas 
até ao momento do acidente, verificámos que a maioria dos acidentes aconteceram entre as 3 e 5 horas de 
trabalho (35%) e no que diz respeito ao tipo de acompanhamento 57% dos trabalhadores tiveram apoio de 
entidade seguradora e 43% do serviço da medicina do trabalho. 
Alguns destes resultados podem ser corroborados por Vieira (2009), num estudo similar realizado numa 
Instituição Hospitalar da Região Norte e por Mendes e Areosa (2014) num estudo numa instituição 
hospitalar de lisboa considerando os diversos riscos profissionais e/ou outros fatores causais. As variações 
podem traduzir a possível influência de fatores psicossociais, como o stress, taxa de esforço, acumulação 
de cargos, acumulação de horas de trabalho, conflitos intrapessoais ou organizacionais. 
Atualmente, é enfatizada a importância da consideração de fatores psicossociais no contexto do trabalho, 
a qual é evidente no Plano Nacional de Saúde Ocupacional: Extensão 2018-2020, referente ao cumprimento 
dos princípios estratégicos identificados como “Prevenção dos riscos profissionais”, “Proteção da saúde e 
bem-estar dos trabalhadores” e “Promoção de ambientes de trabalho saudáveis” (DGS, 2018), sendo 
fundamental incluir estas variáveis em estudos posteriores. 
 
Conclusões  
Esta análise é um contributo para o conhecimento dos acidentes de trabalho ocorridos numa instituição 
hospitalar, permitindo uma reflexão acerca das diferentes tipologias e dos grupos profissionais que 
estiveram mais sujeitos à ocorrência destes eventos.  Torna-se, contudo, fundamental a análise do posto 
de trabalho de cada trabalhador envolvido, como forma de identificar possíveis fatores que possam 
conduzir a uma prática profissional menos adequada e permitir delinear estratégias que promovam um 
ambiente seguro. Tendo em consideração que a literatura (Bakke e Araújo, 2010) aponta para a 
subnotificação dos acidentes de trabalho na área hospitalar, principalmente quando a perceção do 
trabalhador é de que não ocorreram lesões significativas, urge desenvolver formação para a notificação 
correta dos acidentes e para o desenvolvimento de uma cultura de segurança no local de trabalho. 
O presente estudo reforça a importância de uma abordagem multifatorial para a contextualização da 
ocorrência e a necessidade da realização de estudos adicionais para uma melhor compreensão destes 
acontecimentos 
  
Palavras-Chave: acidente do trabalho; saúde ocupacional; fatores causais; fatores de risco.   
Keywords: accident at work; occupational health; causal factors; risk factors.       
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Introdução  
Nas estruturas residenciais para pessoas idosas os cuidadores são um dos profissionais responsáveis pela 
prevenção da lesão por pressão (LP), principalmente em idosos acamados e dependentes.  Face a este 
cenário as práticas realizadas pelos cuidadores, tais como, como transferência do idoso para a cadeira e 
/ou para a cama, a mudança de decúbito e o banho no leito exigem esforço físico. Segundo Jesus e Lopes 
(2017) as lesões músculo-esqueléticas relacionadas com o trabalho (LMERT) constituem um importante 
problema para os trabalhadores de instituições de apoio a idosos, devido à exposição elevada e 
continuada a esforços físicos. 
Matos e Araújo (2021) corroboram, referindo que prestar cuidados a uma pessoa com dependência pode 
ser extremamente difícil e desgastante a vários níveis, em que a sobrecarga inerente à movimentação 
manual do doente, poderá ocasionar má postura e consequentemente lesões músculo-esqueléticas 
(LME). Mas, estas lesões também podem ser causadas pela escassez de meios técnicos, humanos e outros 
fatores (Jesus & Lopes, 2017). A EU- OSHA (2021) acrescenta ainda as elevadas exigências de trabalho e 
pouca autonomia, a ausência de pausas ou de oportunidades para mudar de postura de trabalho, 
trabalhar a um ritmo acelerado e longas horas de trabalho ou turnos. 
As LME são uma das doenças mais comuns relacionadas com o trabalho (Agência Europeia para a 
Segurança e Saúde no Trabalho - EU- OSHA, 2021). Segundo esta entidade afetam milhões de 
trabalhadores europeus, com um custo de milhares de milhões de euros para os empregadores. As LME 
relacionadas com o trabalho afetam sobretudo as costas, o pescoço, os ombros e os membros superiores, 
mas também podem afetar os membros inferiores (EU- OSHA, 2021). Abrangem todos os danos ou 
perturbações das articulações ou de outros tecidos. Os problemas de saúde variam entre dores ligeiras a 
situações clínicas mais graves, que exigem dispensa do trabalho ou tratamento médico. Em casos 
crónicos, podem levar à incapacidade e à necessidade de deixar de trabalhar (EU- OSHA, 2021). 
Dado que as LME continuam a ser a queixa mais frequente em termos de saúde relacionada com o 
trabalho na Europa, afetando trabalhadores de todas as ocupações e setores, a EU-OSHA lançou em 2020 
a campanha «Locais de Trabalho Saudáveis 2020-2022», Locais de Trabalho Saudáveis: aliviar a carga. Esta 
campanha tem como objetivos aumentar a sensibilização para as LMERT e divulgar informação sobre a 
sua prevenção e gestão. 
Assim, já que as LMERT estão presentes num grupo significativo de trabalhadoras de instituições de apoio 
a idosos (Jesus & Lopes, 2017), as ações desenvolvidas pelas cuidadoras são consideradas ações que 
necessitam de planeamento, habilidade técnica e organização laboral para que a tarefa do cuidar não seja 
um potencializador de adoecimento (Humrickhouse et al., 2018).   
 
Objetivos  
Avaliar a aplicação do Método do Arco da Problematização de Charles Maguerez na prevenção de lesões 
músculo esqueléticas em cuidadores de idosos. 
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Metodologia  
Trata-se de um estudo exploratório descritivo pós-intervenção. A intervenção educativa foi intitulada de 
“Medidas Preventivas para lesão por pressão”, realizada em cinco instituições de longa permanência para 
idosos no município de João Pessoa, Paraíba, Brasil, no período de janeiro de 2019 a março de 2020. 
Foram convidados a participar do estudo 64 cuidadores de idosos institucionalizados vinculados às 
instituições. O critério de inclusão no estudo foi a disponibilidade para participar das sessões educativas 
programadas, que implicou na perda de 12 cuidadores por estarem afastados das suas atividades laborais 
por férias, afastamentos prolongados ou licenças médicas no período de colheita de dados, totalizando a 
amostra 52 cuidadores.   
Os cuidadores foram previamente distribuídos em 12 grupos (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M), de acordo 
com a escala de trabalho de cada instituição, ficando assim dispostas: instituição I – grupos A e B; 
instituição II – grupos C e D; instituição III – grupo E; instituição IV – grupo F, e instituição V – grupos G, H, 
I, J, L e M. Foram realizados oito encontros presenciais semanais no período diurno, de segunda a sábado, 
em local disponibilizado pelas instituições e que assegurava privacidade aos participantes.  
A operacionalização da intervenção educativa seguiu as etapas da Metodologia Problematizada (MP) do 
Arco de Maguerez – Observação da realidade, Pontos-Chave, Teorização, Hipóteses de Solução e 
Aplicação à realidade (Berbel & Sánchez Gamboa, 2011) com a aplicação da técnica de grupo focal e 
observação. Este estudo foi elaborado com base na quinta etapa da metodologia problematizadora, 
aplicação à realidade.  
As questões de investigação na intervenção educativa foram extraídas durante a aplicação do Arco de 
Maguerez por meio da técnica de grupo focal, da observação e do registo em diário de campo. Diferentes 
questõs foram colocadas aos cuidadores para incentivar a participação e obter informações relevantes 
para o estudo, considerando a etapa do método adotado, conforme descrito a seguir: 
- Quinta etapa (aplicação a realidade): “Como aplicaria a técnica para prevenção de LP?  
Para desenvolver a última etapa do arco, foi necessário realizar a observação da técnica aplicada pelos 
cuidadores para o posicionamento do idoso dependente e/ou acamado, a colocação dos materiais 
protetores nas regiões de maior risco para LP.  A seguir, foi solicitado que, os mesmos, verbalizassem os 
locais de maior risco de LP e por fim, expressarem as contribuições da intervenção educativa. 
Os grupos focais foram realizados durante todos os encontros a fim de responder às questões colocadas, 
de acordo com aos objetivos do estudo. A duração de cada sessão focal foi aproximadamente de 80 a 90 
minutos. Enfatiza-se que os encontros foram planeados para ocorrer com duração de 60 min (uma sessão) 
e 120 min. (duas sessões). Porém, durante a execução da intervenção o tempo foi flexibilizado procurando 
atender as necessidades de cada grupo. Para tanto, foram conduzidas por uma moderadora/facilitadora, 
tendo a colaboração de uma observadora não participante, previamente capacitada, para auxiliar no 
registo das falas e expressões não verbais dos participantes.  
Para melhor visualização e interação entre os cuidadores (participantes) e a moderadora/facilitadora, as 
cadeiras foram dispostas em formato circular. Para o registo das falas dos cuidadores utilizou-se um 
gravador de áudio e para registo das observações e expressões, utilizou-se o diário de campo.  
As transcrições da quinta etapa resultaram em 8 páginas de texto, 52 itens de respostas e 6 páginas de 
texto extraído do diário de campo. A produção dos dados procurou garantir os aspetos que conferem 
qualidade à pesquisa qualitativa: credibilidade, transferibilidade e confirmabilidade (Godoy, 2005). 

Posteriormente, às transcrições das falas no programa Word, os textos foram codificados segundo a 
numeração de participação (part_01 a part_52) e (inst_01 a inst_05), para preparação do corpus textual, 
sendo necessário realizar várias leituras e limpezas a fim de obter melhor compreensão semântica das 
falas. Sequencialmente, os dados foram exportados para o software de Análise Textual Interface de R 
pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires (IRAMUTEQ) (Mutombo, 2013).  
Para análise textual do corpus, utilizou-se a Classificação Hierárquica Descendente (CHD), que permite 
uma análise lexográfica do texto distribuindo por classes e frequências de evocação das palavras, de 
acordo com a categorização do conjunto de segmentos de textos (Camargo & Justo, 2013).  
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A análise interpretativa do corpus deu-se pela técnica de Análise de Conteúdo proposta por Bardin, 
organizada a partir de um processo de categorização, classificando elementos constitutivos de um 
conjunto por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento, com critérios previamente definidos. 
Optou-se por adotar essa técnica, por ser aplicável aos diferentes discursos, visando obter a pré-análise, 
exploração do material e tratamento dos resultados e interpretação.   
Para construção das categorias e subcategorias, foi necessário interpretar os dados gerados pela CHD, de 
acordo com as classes e os segmentos de texto, permitindo assim a ligação dos dados entre as etapas da 
metodologia da problematização, questionamentos, categorias e subcategorias.  
Quanto aos aspectos éticos, o estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 
Federal da Paraíba – UFPB, sob parecer nº 3.034.658 e CAAE: 97913018.7.0000.5188, respeitando-se os 
aspectos éticos de pesquisas envolvendo seres humanos, preconizados pela Resolução 466/12 do 
Conselho Nacional de Saúde. 
  
Resultados e Discussão  
Dos 52 cuidadores de idosos institucionalizados, 44 (84,6%) eram do sexo feminino. Nas instituições de 
longa permanência para idosos pesquisadas, as mulheres destacaram- se no exercício da função de 
cuidadoras. Entende-se que o cuidar é inerente ao ser humano e que no contexto histórico da 
humanidade as mulheres são responsáveis em desempenhar este papel, seja relacionado ao cuidado 
materno, matrimonial, familiar e dos afazeres domésticos (Silva et al., 2016; Meira et al., 2017). Portanto, 
mesmo diante dos avanços na participação e envolvimento do homem no ato de cuidar de pessoas com 
algum nível de dependência, ainda persiste a cultura arraigada da sociedade de que o ato de cuidar está 
ligado ao cuidado feminino. No entanto, essa cultura implica na predominância expressiva de mulheres 
que atuam como cuidadora em todos os ciclos de vida. 
Para melhor compreensão dos resultados, elaborou-se um dendrograma a partir do phylograma fornecido 
pelo IRAMUTEQ. O corpus resulta da apresentação das questões indutoras do processo que formam o 
objeto de análise e foi constituído de 52 conjuntos de textos, fragmentado em 366 seguimentos com 
aproveitamento de 310 segmentos de texto. Para apresentação das classes e lista de palavras, foram 
analisadas as frequências (f) e ocorrências geradas a partir do teste qui-quadrado (χ2), conforme (Figura 
1).  
 

Figura 1 
Dendograma do tipo Phylograma referente à distribuição das palavras segundo a Classificação Hierárquica 
Descendente. João pessoa, Paraíba, Brasil, 2020. 

 



 

45 

 

Fonte: elaborado pela pesquisadora com dados obtidos a partir da análise CHD com o uso do IRAMUTEQ. 
Para descrição e análise das classes seguiu-se a etapa da intervenção educativa proposta pelo método do 
Arco de Maguerez (aplicação à realidade), a fim de elucidar de forma mais efetiva a estratégia educacional 
incorporada na intervenção educativa dos cuidadores de idosos institucionalizados para o manejo de 
medidas para prevenção de LP.  
Para elaboração da categoria temática, analisaram-se as palavras que despontaram 1 classe gerada pelo 
IRAMUTEQ. Entretanto, foi necessário interpretar os discursos dos cuidadores de idosos 
institucionalizados em conjunto com as palavras de maior ocorrência na etapa da intervenção educativa. 
Em sequência, seguiu-se a categorização dos dados através da associação da metodologia 
problematizadora e questionamento realizado na sessão focal.  
A quinta etapa do método, aplicação à realidade, corresponde a composição da classe 1 composta pelas 
palavras aprender, capacitação, lesão, técnica, saber, curso, conhecimento e prática, que repercutiram na 
organização de uma categoria nominada autocuidado do cuidador para prevenção de LME.  
As reflexões dos cuidadores que confluíram para organização da categoria autocuidado do cuidador para 
prevenção de LME foram: 

“a técnica correta para a gente colocar o idoso na cama, na cadeira e sentado”. 
part_02 *inst_01 
“Nem sabia que tinha técnica para isso, vai ajudar a diminuir as dores nas 
costas”.  part_07 *inst_01  
[...]também vou saber melhorar a minha postura porque do jeito que a senhora 
passou, senti uma diminuição do peso nas costas e no punho.” part_17 *inst_02 

 
 A quinta e última etapa do Método do Arco de Maguerez, aplicação à realidade, resultou na lista de 
palavras que compuseram a classe 1, com representação de 27,1%. Nesta etapa os cuidadores deverão 
colocar em prática o conhecimento apreendido em todas as etapas anteriores. Engloba um processo de 
ação-reflexão-ação no sentido de proporcionar criticidade diante da tomada de decisão e de serem 
capazes de julgar os elementos necessários para colocar em prática o que foi aprendido.  As práticas 
realizadas pelos cuidadores como transferência do idoso da cama para a cadeira e vice-versa, mudança 
de decúbito, troca de fraldas e banho no leito exigem esforço físico. Estas são consideradas ações que 
necessitam de planeamento, habilidade técnica e organização laboral para que a tarefa do cuidar não seja 
um potencializador de adoecimento para quem cuida. Neste contexto, o adoecimento destes 
trabalhadores no tocante a dor musculoesquelética está relacionada à ausência de técnicas corretas 
durante o cuidado do idoso dependente e acamado, que favoreçam a prevenção de agravos à saúde do 
trabalhador.  
Os relatos evidenciam a necessidade de implementar treinos que contribuam para a qualificação dos 
cuidados prestados pelos cuidadores de idosos e para o seu autocuidado. Enfatiza-se também, a 
importância do conhecimento sobre ergonomia, pois ao referirem alívio das dores nas regiões das costas 
e punhos, percebem a necessidade do saber e da aplicabilidade de técnicas adequadas que melhorem a 
postura ao transferir ou mobilizar o paciente. Estudo desenvolvido com 43 trabalhadores que cuidam de 
idosos, demonstrou que 62,7% dos cuidadores apresentaram queixas relacionadas com as dores 
osteomusculares nos últimos 30 dias, sendo as dores prevalentes na região lombar, cervical, ombros e 
joelhos (Alencar et al., 2010).  

Diante disso, para fortalecer a autoconfiança e o desempenho dos trabalhos em equipe é importante 
implementar estratégias educativas que colaborem para realidade desses profissionais. Percebe-se nos 
discursos dos cuidadores a valorização do saber agregado, a satisfação e gratidão pela oportunidade em 
participar de momentos de troca de experiências ou conhecimentos alicerçados, pelo respeito ao saber 
de cada um, pela participação ativa de todos, pela importância dada a reconstrução do saber e a realização 
de cursos de atualização e de formação específica para o refinamento e qualificação da prática.  
Os cuidadores declararam ainda a necessidade de apoio de cada um em dar continuidade às atividades 
do outro no cotidiano do trabalho que exige esforço físico. Para minimizar esaa sobregarga de trabalho, 
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estes precisam saber comunicar-se, fazer uso de uma escuta qualificada entre si, ser flexível e desenvolver 
a capacidade de improviso quando necessário, além de um senso coletivo de confiança entre os 
envolvidos (Klarare et al., 2013).  
Estudo teórico-empírico elaborado para aplicação do modelo de Adaptação de Roy, permitiu nortear o 
desenvolvimento de um ensaio clínico controlado realizado com cuidadores informais, demonstrou 
resultados positivos frente a minimização da tensão do papel desempenhado e satisfação laboral, 
condição que irá refletir na saúde do idoso e do cuidador (Diaz & Cruz, 2018). Outro estudo, cujo método 
foi desenvolver um ensaio clínico randomizado na Alexandria (Egito), com 120 cuidadores informais, 
objetivou desenvolver um programa de intervenção com estratégias psicossociais de múltiplos 
componentes para cuidadores informais, que demostrou uma eficácia na melhoria das habilidades 
práticas, a gestão da carga de cuidados, enriqueceu o conhecimento, reestruturou o trabalho em equipe 
refletindo-se na qualidade do serviço (Shata et al., 2017).  
Acredita-se que intervenções educativas dirigidas para cuidadores de idosos institucionalizados são 
extremamente necessárias uma vez que, a proposta busca transformar o saber através das relações 
dialógicas entre educando/educador contribuindo assim para a formação profissional e, 
consequentemente, a elevação do padrão das atividades prestadas pelos cuidadores nos serviços.  Para 
tanto, a utilização do arco de Maguerez para o público-alvo deste estudo, propiciou o resgate dos saberes 
específicos da formação do cuidador frente as ações preditivas para LP.  
 

Conclusões  
A intervenção educativa permitiu o reconhecimento do senso crítico e reflexivo dos cuidadores diante dos 
efeitos nas condições para autocuidado do cuidador para prevenção de LME. Permitindo assim, o 
aprimoramento do saber, potencialização da qualificação da assistência e repercussão para o 
autocuidado.   
O método do Arco de Maguerez favoreceu a participação, integração, partilha de saberes, despertou o 
desejo de novos cursos aos participantes para que possam desenvolver habilidades técnicas que lhes 
permita mobilizar os saberes que já possuem em diferentes dimensões na perspetiva do cuidado e 
autocuidado. Reitera-se a importância de estabelecer parcerias entre as instituições de ensino e as ILPIs 
para fomentar curso de capacitação para cuidadores vislumbrando atender as necessidades do idoso e do 
cuidador.  
 
Palavras-Chave: Cuidadores; Instituição de longa permanência para idosos; Lesão por pressão 
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Introdução  
A violência no trabalho tem sido reconhecida como um grande risco ocupacional à saúde e segurança dos 
trabalhadores (Nyberg et al., 2021). Nos serviços de saúde esses eventos também são registados, 
evidenciando vulnerabilidades na cultura organizacional em reconhecer, manejar e prevenir o fenômeno 
(Liu et al., 2019; Sturbelle et al., 2019). Na maior parte das vezes, a violência nesse cenário é naturalizada, 
pouco mensurada e compreendida e deste modo não enfrentada (Dal Pai et al., 2018).  
Nestes aspectos, os trabalhadores dos serviços de saúde vivenciam diariamente a obrigação contraditória 
de atender com qualidade o maior número de pessoas em menos tempo e com menos acesso aos 
recursos. Esse cenário também é frequentemente permeado, para além da sobrecarga e precarização das 
condições de trabalho, o que potencializa os erros e acidentes laborais, além do absenteísmo e 
presenteísmo, dando margem à ocorrência da violência entre os pares relacionada à integridade moral 
(Chadwick & Travaglia, 2017; Escribano et al., 2019). 
Conceitualmente, o bullying é identificado como condutas abusivas, de caráter prolongado, sistemático e 
repetido (Einarsen et al., 2019). Segundo Nielsen e Einarsen (2018), a intenção explícita de causar dano, 
geralmente é difícil de ser mensurada e muitas vezes obscura para o ator no momento da ação. 
Além de se tratar de uma forma de violência que afeta diretamente o indivíduo em sua integridade física 
e psíquica, o bullying/assédio moral viola de modo intencional os direitos do outro e afeta as relações de 
trabalho (Hartin et al., 2018; De Cieri et al., 2019).  
Diante desse cenário e tendo em vista o quantitativo da força de trabalho advinda do setor da saúde, este 
estudo objetiva provocar reflexões acerca do fenômeno do bullying nos serviços de saúde por meio de 
uma revisão narrativa da literatura. Ainda, o estudo partiu do seguinte questionamento: quais temáticas 
são emergentes na literatura científica atual acerca do bullying em serviços de saúde?  
 
Objetivos  
Provocar reflexões acerca do fenômeno do bullying nos serviços de saúde por meio de uma revisão 
narrativa da literatura. 
 
Metodologia  
Trata-se de uma revisão narrativa de literatura, direcionada ao bullying no trabalho dos serviços de saúde 
e seus fatores relacionados. A revisão narrativa pode ser considerada uma forma não sistematizada de 
revisar a literatura. Ela é muito importante para atualizações a respeito de um determinado tema, 
proporcionando suporte teórico em curto período, além disso, a questão de pesquisa pode ser ampla ou 
complexa. A forma de seleção dos estudos é variável e arbitrária (Casarin et al., 2020). 
As buscas foram realizadas de setembro de 2019 a março de 2021, utilizando o portal periódicos, por 
intermédio do login institucional de uma universidade pública brasileira, com buscas nas bases de dados 
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como Medline/Pubmed, Scielo e Lilacs. Também foram consultadas as listas de referências e realizado 
buscas isoladas de artigos científicos, principalmente os incluídos em revisões integrativas da temática. 
Foi tomado como de interesse os manuscritos que tinham como público-alvo os profissionais de saúde. 
Para a coleta de informações foram utilizados os descritores em ciências da Saúde (DeCS) e termos do 
MESH (Medical Subject Headings) utilizados na linguagem inglês e português, foram eles: bullying, 
mobbing, harassment, assédio não-sexual, violence, violence at work, psychological violence, violence 
prevention, health sector, health professionals, nursing, review, social technology, health campaign, 
culture of peace. Os descritores foram combinados por meio de operadores booleanos (NOT, AND e OR). 
Foram excluídos os artigos duplicados e incompletos nas bases de dados. 
Para análise dos artigos de interesse foram organizados em ficheiros e passaram pela Análise Temática de 
Bardin (2011), seguindo as etapas de pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados e 
interpretações. Do processo analítico emergiram temas centrais de discussão sendo eles: violência no 
trabalho dos serviços de saúde; violência psicológica no trabalho; o bullying/assédio moral no trabalho; 
perfil dos perpetradores; consequências do fenômeno, formas de enfrentamento e a Cultura de Paz. 
Foram aceitos todos os tipos de delineamento de estudos relacionadas aos temas: trabalho nos serviços 
de saúde; atenção primária à saúde como porta de entrada preferencial nas redes de atenção à saúde; a 
violência no trabalho dos serviços de saúde; a violência psicológica no trabalho; o assédio moral no 
trabalho; formas de enfrentamento do fenômeno; e Cultura de Paz no trabalho, publicados no limite 
temporal de 2015 a 2021.  
Este trabalho serviu de subsídio para a elaboração do referencial teórico da dissertação intitulada como: 
“Campanha de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral: uma Tecnologia Social voltada aos 
Profissionais de Saúde”, do Mestrado Profissional em Enfermagem na Atenção Primária à Saúde 
(MPEAPS), da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), Brasil. Este estudo foi financiado pela 
Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do estado de Santa Catarina (FAPESC), Brasil.  
 
Resultados e Discussão  
Para esta revisão narrativa, foram utilizados 37 estudos. O conjunto dos achados desvelam a presença da 
violência no trabalho dos serviços de saúde, a qual tem se mostrado evidente. Uma revisão sistemática, 
evidenciou que 61,9% dos profissionais atuantes nos serviços de saúde, relataram exposição à violência 
física e psicológica em seu ambiente laboral no último ano (Liu et al., 2019). Um outro estudo destacou 
que somente 29% dos profissionais atuantes na área da enfermagem sentiam-se seguros no ambiente de 
trabalho (COFEN, 2019). 
A violência psicológica no ambiente laboral é mais um agravo e fator de risco ocupacional à saúde destes 
trabalhadores (Sturbelle et al., 2019). Estudos mostram que, entre as subdivisões, a agressão verbal é a 
mais relatada, seguida pelo bullying/assédio moral, assédio sexual e discriminação racial (Liu et al., 2019; 
Sturbelle et al., 2019; Magnavita et al., 2020).  
Dentre os tipos de violências, o bullying/assédio moral apresenta uma estimativa média de 26,3% nos 
serviços de saúde (Lever et al., 2019). Pesquisa realizada com mais de 4 mil enfermeiros da Austrália, 
identificou que 42% dos participantes foi vítima de bullying nos últimos 12 meses. Os profissionais 
atuantes na saúde comunitária foram mais propensos a ocorrência de bullying/assédio moral horizontal 
(De Cieri et al.,2019). Já os trabalhadores atuantes na atenção terciária pública, eram mais propensos a 
ocorrência da violência ascendente em comparação a hospitais privados (De Cieri et al., 2019). Outro 
estudo com médicos, evidenciou que 67% dos participantes testemunhou um colega sendo intimidado 
(Hart, 2018). 
Entre as vítimas mais frequentes, os achados demonstram que mulheres, funcionários públicos, categoria 
da enfermagem, trabalhadores insatisfeitos com a remuneração ou com a renda mais baixa e em 
condições de trabalho mais precárias, com menor idade e menos tempo de experiência profissional, são 
características mais propícias para a ocorrência do fenômeno (Feijó et al., 2019). Alguns estudos 
demonstram ainda que etnia, raça e orientação sexual (Rai & Agarwal, 2018), presença de doenças 
crônicas, uma pior saúde física ou mental e licenças médicas para tratamento de doença, também estejam 
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associadas ao incidente (Nielsen & Einarsen, 2018; Feijó et al., 2019). Ainda, existe uma associação 
significativa entre os indicadores de sono e trabalho por turnos (Nielsen et al., 2020). A revisão mostrou 
ainda, que setores sociais e de saúde, administração e educação pública, são consideradas as áreas mais 
propensas para a ocorrência do evento (Einarsen et al., 2019).  
A revisão narrativa mostrou ainda o perfil dos perpetradores, identificando os gerentes, enfermeiros-
chefe e médicos, como os principais agressores (Karakuna et al., 2020). Os assediadores, em geral, iniciam 
os ataques de modo sútil, intensificando-os e tornando-os repetitivos com o passar do tempo (Salin et al., 
2020; Sischka et al., 2020). 
Outra pesquisa evidenciou que em 68% dos casos o agressor era a autoridade direta ou indireta 
(descendente); em 20% dos casos, o bullying foi manifestado pelos colegas de trabalho (horizontal); em 
8% dos casos, foi praticado pelo subordinado (ascendente) e em 4%, foi considerado misto (Lucena et al., 
2019). 
Os achados também indicam que a formação profissional médica e de enfermagem voltada ao excesso 
de trabalho, pressões constantes e ao estímulo a ambições competitivas, pode estar relacionada ao 
processo cíclico da violência moral, transformando vítimas em futuros agressores (Colenbrander et al., 
2020). 
Entre os achados dos estudos também se evidencia as consequências do fenômeno, observando-se que 
a violência notificada é apenas a ponta do iceberg (Hasan et al., 2018). As consequências negativas deste 
fenômeno, por muitas vezes submersas, impactam diretamente na saúde dos indivíduos, no bem-estar 
dos colegas que testemunham o evento, sendo consideradas vítimas secundárias, nas organizações, na 
sociedade, na assistência e cuidado prestado aos usuários, que quando insatisfeitos, podem reproduzir 
uma nova violência, e por fim, o  bullying é transportado para o domínio familiar do indivíduo, causando 
tensões, incivilidade, conflitos e distanciamento, e deste modo tornando os trabalhadores, vítimas em 
massa da violência estrutural (Nielsen & Einarsen, 2018; Karatuna et al., 2020; Boudrias et al., 2021). 
Os achados demonstraram, que os principais reflexos são observados por meio de alterações no processo 
saúde-doença dos profissionais (Nyberg et al., 2021). Entre as consequências, destacam-se: o sentimento 
de impotência, desprestígio, transtornos pós-traumáticos, frustração, falta de concentração, 
esgotamento, fadiga, insônia, ansiedade, estresse, sentimento de alienação, perda da identidade pessoal 
e profissional, síndrome de Burnout, ganho ou perda de peso, depressão, consumo de drogas, etc. Esses 
agravos, além de prejudicar o rendimento laboral, influenciam na atenção e atuação profissional e na 
segurança do paciente (Nielsen & Einarsen, 2018; Lever et al., 2019; Johnsons & Beham, 2020). 
Em relação às consequências físicas, os achados mostram uma série de eventos como: insônia, cefaleia, 
mialgia, sintomas gastrointestinais, náuseas, palpitações, perda ou ganho de peso, sudorese, alterações 
da pressão arterial, tensão muscular e desenvolvimento de doenças crônicas como diabetes tipo 2 (Lever 
et al., 2019; Boudrias et al., 2021). 
Ainda, de acordo com Boudrias et al. (2021) quando os trabalhadores são expostos a comportamentos 
hostis, embor experimentem emoções negativas, tendem a exibir emoções positivas, causando uma 
dissonância emocional como forma de enfrentamento, e resultando em tensão psicológica. Ainda, após o 
incidente desenvolvem uma percepção negativa do suporte organizacional. 
Outros resultados evidenciaram que a categoria da enfermagem exposta ao bullying, além de insatisfeita 
e menos comprometida com as instituições, está mais propensa ao abandono de emprego e à ocorrência 
de erros durante a execução do seu trabalho (De Cieri, 2019; Karakuna et al., 2020). 
Além disso, estudos mostram que o bullying influencia diretamente no comportamento do trabalho em 
equipe, evidenciando a ameaça à segurança do paciente, incluindo levantar/movimentar pacientes sem 
pedir ajuda (25,6%), usar equipamentos desconhecidos sem pedir auxílio (11,6%) e ausência de troca de 
informações relacionadas ao usuário na passagem de plantão (6,9%) (Karakuna et al., 2020).  
Estudo realizado com profissionais atuantes em um hospital público, mostrou que, dentre as situações de 
bullying vivenciadas, 40,9% relatou exposição a constrangimentos e humilhações; 17,04%, constantes 
críticas ao trabalho e 13,63%, condições de opressão no ambiente laboral (Lucena et al., 2019). Outra 
pesquisa com enfermeiros vítimas do bullying, mostrou que 17,6% dos participantes foi exposto a carga 
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de trabalho excessiva e incontrolável, 7,27% recebeu tarefas abaixo de seu nível de competência, 6,94% 
foram ignorados ou rejeitados e 6,23% tiveram suas opiniões e pontos de vista desconsideradas (Peters 
et al., 2020). 
Como principais causas do fenômeno, os achados demonstram que fatores culturais, econômicos, 
emocionais e organizacionais estão diretamente relacionados (Rai & Agarwal, 2018; Feijó et al., 2019). A 
combinação de condições de trabalho mal-organizadas, liderança frágil, conflitos mal gerenciados, clima 
de segurança psicossocial pobre, falta de justiça processual, altas cargas de estresse, cultura, clima e 
mudanças organizacionais mal gerenciadas, constituem um ambiente favorável para a ocorrência do 
bullying (Nielsen & Einarsen, 2018; Feijó et al., 2019). 
Como exemplo disso, os resultados da literatura apontam para o abuso de poder, autoritarismo, 
despreparo do superior e gestor, busca incessante pelo cumprimento de metas, rivalidade, 
competitividade e produtividade, cargas excessivas de trabalho, conflito e ambiguidade de papeis, falta 
de clareza nas atividades e terceirizações e precarização das condições de trabalho (Eurofound, 2015; 
Feijó et al., 2019). 
Ainda, fatores como baixos salários, precariedade de recursos humanos, má qualidade das relações 
interpessoais, ausência de gestão do estresse no ambiente laboral, exigências contraditórias, falta de 
autonomia, precariedade no envolvimento das tomadas de decisões e recursos limitados também 
influenciam diretamente na ocorrência do evento (Hart, 2018). 
Outro achado importante, é relacionado a ausência de ferramentas de registo e notificação, tornando o 
fenômeno velado e implicando na ausência de estratégias que desafiem a natureza cíclica da violência 
(Tsukamoto et al., 2019; Tuna & Birsen, 2019; Woods, 2020). Achados de pesquisa realizada no Brasil, 
demonstram que apenas 20% das vítimas de violência no ambiente de trabalho, denunciaram o ocorrido. 
Um outro estudo de Tsukamoto et al. (2019), identificou que 76% das vítimas de violência no ambiente 
laboral dos serviços de saúde, referiu não haver estímulo para o relato. Pesquisa de Yang et al. (2019), 
mostrou que apenas 25,7% das denúncias foram investigadas e 72,4% dos agressores, não receberam 
qualquer punição diante do incidente. 
As Formas de enfrentamento do fenômeno e a Cultura de Paz emergiram no texto. Um estudo de revisão 
integrativa evidenciou que a eficácia crescente das ações de prevenção e enfrentamento do bullying, foi 
declarada na medida em que as intervenções aumentaram de nível primário para terciário, o que mostra 
que comumente aliviamos as consequências do assédio, mas não evitamos que ele aconteça (Nielsen & 
Einarsen, 2018). 
Os resultados mostraram ainda, que as ações efetivas devem ser planejadas com a coparticipação de 
profissionais e acadêmicos, baseados em abordagens teóricas e metodológicas sólidas, devendo ser 
testadas em todos os níveis de prevenção (Nielsen & Einarsen, 2018). Ainda, outro estudo de revisão 
integrativa, mostrou que constantemente as ações são exploradas e direcionadas na perspectiva do alvo, 
negligenciando um ator que possui um papel importante no processo, o profissional de recursos humanos 
(Salin et al., 2019). 
Achados demonstraram que práticas de Recursos Humanos, ou Gestão de Pessoas de alta qualidade, 
preveem a existência de infraestruturas éticas contra o assédio moral por meio da mediação de conflitos, 
comunicação não-violenta e assertiva, políticas e treinamento diante do incidente (Einarsen et al., 2019). 
Estes resultados mostram ainda, que o setor de recursos humanos/gestão de pessoas em conjunto com 
a gestão,  deve ser o responsável por estimular, treinar e desenvolver competências de negociação e 
resiliência, proporcionar profissionais apoiadores que auxiliem na saúde emocional, mental e criativa dos 
indivíduos, investir na formação de vínculos, oferecer feedbacks construtivos e contínuos, estimular e 
oportunizar a autonomia do indivíduo, proporcionar desafios tangíveis, valorizar, reconhecer e elogiar, 
reconhecer emoções desconfortáveis, firmar um acordo que oportunize a convivência, proporcionar 
educação permanente e continuada, criar grupos de apoio e proporcionar a mediação dos conflitos (Salin 
et al., 2019; Sischka et al., 2020). 
Além disso, a cogestão é uma ferramenta fundamental, que viabiliza a saúde e promove a Cultura de Paz 
no ambiente laboral (Fraile, 2018). A construção coletiva do processo de trabalho, por intermédio de 
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análises, decisões e avaliações, gera um dinamismo colaborativo que pode prevenir situações de violência 
e promover a saúde do trabalhador (Fraile, 2018; Azgin, 2018). 
Ainda, as técnicas de mediação de conflitos também podem ser utilizadas para modificar a cultura de uma 
organização, e deste modo, reduzir as alegações individuais, por meio da identificação e resolução 
antecipada (Hart, 2018). 
Outras formas de enfrentamento encontradas, podem estar relacionadas com a criação de um comitê de 
ética ou comissão interna contra a violência no trabalho; utilização de um canal para elogios, sugestões e 
críticas; incentivo ao compromisso com a denúncia e notificação; elaboração de ferramentas que facilitem 
ou direcionem o registo e sensibilização constante quanto a temática (UNESCO, 2017; Alves, 2019). 
Além disso, é necessário discutir estratégias de prevenção e produção de uma Cultura de Paz, que 
promovam um modelo de relações que facilite a coexistência pacífica, fomente uma comunicação aberta 
e bilateral, incentive e estimule o diálogo e o respeito, facilite o relacionamento interpessoal, proporcione 
uma resolução eficaz dos conflitos, oferecendo cidadania e construindo relações sociais baseadas na 
justiça, igualdade, respeito, liberdade e na ausência de todo e qualquer tipo de violência (UNESCO, 2017; 
Martin et al., 2018), bem como estratégias que orientem as vitimas e os serviços de saúde (Schoeninger 
et al., 2021). 
 
Conclusões 
Os desafios do mundo dinâmico e contemporâneo, as transformações das práticas de trabalho nos 
serviços de saúde e a complexidade do ser humano, exigem que haja alternativas reflexivas e eficazes de 
enfrentamento da violência laboral. Diante desse cenário, observa-se a importância de desenvolver 
intervenções intersetoriais e multidisciplinares de formação, informação, sensibilização, prevenção e 
enfrentamento do bullying nos serviços de saúde. Deste modo, a revisão narrativa contribuiu para a 
melhor compreensão do fenômeno, bem como para orientar o desenvolvimento e planejamento de 
estratégias eficazes e interventivas frente ao incidente. 
Por se tratar de um importante componente de risco no ambiente laboral, sugere-se a continuidade de 
estudos direcionados à temática, além de múltiplos esforços entre categorias profissionais, programas 
institucionais, órgãos representativos e o somatório de esforços da sociedade.  
 
Palavras-Chave: Bullying; Profissionais de Saúde; Violência no Trabalho; Literatura de Revisão 
Keywords: Bullying; Health Personnel; Workplace Violence; Review 
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Introdução  
Os riscos da inatividade para a saúde dos cidadãos não é um fenómeno novo. A adoção e manutenção de 
estilos de vida saudáveis, onde se inclui a prática regular de atividade física (AF), é considerada da maior 
importância para uma intervenção efetiva no controlo das doenças crónicas não transmissíveis e na 
melhoria da qualidade de vida da população em geral, em todas as fases do ciclo de vida, e dos 
trabalhadores dos diversos setores económicos e contextos laborais, em particular (World Health 
Organization [WHO], 2021). 
As estimativas globais mais recentes mostram que um em cada quatro (27,5%) adultos e mais de três 
quartos (81%) dos adolescentes não cumprem as recomendações para exercícios aeróbicos, conforme 
descrito nas recomendações internacionais sobre AF para a Saúde. Contrariamente ao esperado, não se 
verifica nenhuma melhoria geral nos níveis globais de participação nas últimas duas décadas e diferenças 
substanciais por idade, género, deficiência, gravidez, status socioeconómico e geografia, ampliando a 
necessidade de intensificar o investimento em AF (WHO, 2020). 
O sedentarismo é reconhecido como um dos principais fatores de risco para excesso de peso, obesidade, 
doenças não transmissíveis (DCNT) e condições crónicas. Foi identificado como o quarto principal fator de 
risco para mortalidade global (6% das mortes) e é estimado como sendo a principal causa de 
aproximadamente 21% -25% de cancro de mama e cólon, e aproximadamente 27% de diabetes e 30% da 
doença cardíaca isquémica, existindo também evidência de riscos de depressão. O aumento da 
prevalência de doenças crónicas, está diretamente relacionado com o aumento dos gastos com saúde, 
problemas de produtividade, e sucesso académico (WHO, 2020).  
Se a situação em termos de inatividade/sedentarismo é preocupante no espaço da União Europeia (EU), 
as conclusões do Eurobarómetro (EU, 2018), estudo realizado com 28031 pessoas em todos os países da 
europa, 1089 pessoas em Portugal, sobre as práticas de desporto e exercício físico (EF), apontam para 
uma situação ainda mais grave. De fato, neste Eurobarómetro 74% dos portugueses explicam que “nunca” 
ou “raramente” fazem EF ou praticam desporto. Um valor de 14 pontos percentuais acima da média dos 
que na União Europeia (UE) respondem o mesmo. É pior entre as mulheres (78%, contra 68% dos 
homens). Ainda assim, tanto as mulheres como os homens portugueses estão longe das médias dos seus 
pares europeus. Portugal é o 5.º país onde mais inquiridos mostram ser particularmente sedentários (EU, 
2018). 
Este fenómeno, está associado ao desenvolvimento e ao aumento de uso de novas tecnologias no 
contexto laboral nos últimos anos, prevendo-se um incremento continuado nas próximas décadas. É um 
novo paradigma que tem contribuído de uma forma clara para o sedentarismo dos trabalhadores em 
contexto laboral, nomeadamente a nível do setor terciário, onde se incluem diversas atividades 
profissionais a nível do ensino superior e universitário (Faghy et al., 2021). Algumas revisões sistemáticas, 
com meta-análises, destacaram claramente o impacto negativo das atividades ocupacionais sentadas na 
mortalidade geral. De acordo com alguns estudos incluídos nessas revisões, a taxa de mortalidade 
aumenta 2% para cada hora sentada e pode chegar a 8% por hora quando o tempo total consecutivo 
sentado é superior a 8 h por dia. Estes resultados fazem parte de um grupo relevante de evidências que 
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associam atividades ocupacionais a problemas de saúde, exigindo claramente intervenções adequadas no 
local de trabalho para melhorar a saúde dos funcionários terciários (Chau et al., 2013). 
Embora não exista uma evidência consistente, os comportamentos sedentários (CS) em trabalhadores do 
ensino superior e universitário parecem estar aquém das diretrizes de AF recomendadas pela Organização 
Mundial de Saúde (Organização Mundial da Saúde [OMS], 2020), de prática de 30 min ou mais de AF de 
intensidade moderada 5 dias / semana ou 20 min de AF de intensidade vigorosa em 3 dias por semana 
para promover a saúde. Esta situação, associada a estilos de vida não adequados, pode ter implicações na 
saúde física e mental. 
De facto, Zilhão (2021) constatou que tanto os docentes como os não docentes não cumpriam as 
recomendações da OMS relativas à AF moderada/vigorosa (≥150 min/semana), sendo mais frequente a 
AF moderada do que AF vigorosa e CS mais prevalentes entre os não docentes. Observou também 
diferenças estatisticamente significativas a nível da percentagem de trabalho sentado, tempo por dia de 
atividade moderada e minutos por dia de atividade moderada entre docentes e não docentes, sendo que 
os não docentes apresentaram melhores resultados que os docentes.  
Dumith (2020), num estudo realizado com uma amostra constituída 270 professores do ensino superior, 
70,4% dos participantes relataram praticar alguma AF no tempo livre, dos quais menos da metade (43,0%) 
foi considerada fisicamente ativa. Observou-se associação linear positiva entre prática de AF no lazer com 
maior qualidade de vida. 
Também Kwiecien-Jagus et al. (2021), pretenderam avaliar o nível de AF entre os funcionários de uma 
universidade e avaliar quais os fatores com influência significativa na realização de AF. Este estudo 
confirmou que o número de pontos obtidos na escala IPAQ classificou o staff académico com baixa AF 
que não ultrapassa 600 MET-min/semana. A forma de atividade mais comum neste grupo foi a caminhada. 
Não encontraram correlação entre AF e autoeficácia, idade, estatuto ou o número de filhos. 
Num outro estudo realizado por Faghy et al. (2021), onde se pretendeu avaliar a duração e a intensidade 
da AF alcançada durante o trabalho e o lazer, para determinar as diferenças entre funcionários 
universitários, 21% dos participantes foram registados como inativos e atingiram 298±178 minutos 
equivalentes metabólicos (MET-min/semana. Os funcionários com funções administrativas foram os mais 
sedentários (501±161 min/dia), e concluíram que o tempo gasto em atividades sedentárias durante o 
horário de trabalho contribui para a redução da atividade geral e pode prejudicar a produtividade, o 
desempenho e a saúde. Os autores consideram necessárias intervenções que encorajem o movimento 
regular e evitem CS no trabalho. 
Perante esta “pandemia” a prática de AF tem vindo a ser incentivada nos últimos anos por vários 
organismos internacionais e nacionais, com diversas metas, objetivos e indicadores. Segundo a WHO 
(2021), o local de trabalho é cada vez mais reconhecido como um cenário de promoção da AF, em período 
laboral ou de lazer. Programas para promover a AF no trabalho podem incluir desportos estruturados ou 
programas de caminhada na hora do almoço, fornecimento de infraestruturas adequadas (por exemplo: 
ginásio, chuveiros, percursos para caminhada), inclusão sistemática em todos os processos de trabalho 
(por exemplo, mesas de pé, reuniões de caminhada) e, eventualmente, incentivos ou subsídios para os 
funcionários que aceitarem tais ofertas. É fundamental garantir que todos os colaboradores sejam 
alcançados e não apenas, por exemplo, aqueles que já são fisicamente ativos.  
No entanto, apesar do local de trabalho ser considerado como uma nova oportunidade estratégica para 
promover a AF, devido ao importante tempo que os funcionários passam no trabalho, as estratégias 
adotadas não têm tido os resultados desejados, com tendência para a “terciarização” do trabalho 
continuar a aumentar, colocando em risco a saúde e a qualidade de vida dos trabalhadores deste setor, 
havendo necessidade urgente de combater CS e tempo sedentário durante o horário de trabalho (Thivel 
et al., 2018). 
 
Objetivos 
Tendo em consideração a contextualização do problema em termos globais, os nossos objetivos são os 
seguintes: 
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- Caraterizar os comportamentos sedentários de trabalhadores docentes e não docentes de uma escola 
de enfermagem 
- Identificar associações entre variáveis sociodemográficas e comportamentos sedentários 
 
Metodologia 
Este estudo é parte de um estudo observacional, transversal, descritivo-correlacional de maior 
abrangência e dimensão. A amostra é não probabilística por conveniência constituída por funcionários 
docentes e não docentes duma escola superior de enfermagem, tendo-se aplicado critérios de inclusão 
(ter vínculo com a instituição) e exclusão (funcionários a tempo parcial) previamente definidos. 
Na colheita de dados, aplicou-se um questionário via on-line, validado previamente através de pré-teste, 
no período entre maio e junho 2021, com questões de caraterização sociodemográfica (setor profissional, 
idade, género, residência, atividade profissional, peso, altura, hábitos tabágicos, etc…) e a versão curta do 
Questionário Internacional de Avaliação da Atividade Física (IPAQ-VC). Este questionário, validado por 
Campaniço (2016) para a população portuguesa, é utilizado para medir o nível de AF em populações 
jovens / adultos entre os 18 a 65 anos e inclui 4 partes, com 9 questões estruturados para fornecer 
pontuações separadas sobre atividades de intensidade vigorosa, moderada, caminhada, e horas sentado 
e/ou deitado (exceto para dormir) por dia, realizadas pelo menos durante 10 minutos seguidos. As 
respostas do IPAQ-VC podem ser convertidas em equivalentes metabólicos (METs-min/semama) e os 
participantes categorizados em níveis de atividade “baixo”, “moderado” ou “elevado” com base nos 
pontos de corte e diretrizes de pontuação padrão do IPAQ. O inquérito por questionário foi divulgado 
junto dos participantes exclusivamente através de mensagem de correio eletrónico enviada pelo 
responsável da instituição, e foi respondido via web com recurso a plataforma. 
Foram considerados aspetos éticos, voluntariedade e consentimento informado via online, após 
autorização da Comissão de Ética (Parecer nº 768_04_2021). 
O tratamento estatístico dos dados foi realizado por meio do Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS), versão 25.0. Foram utilizados testes estatísticos descritivos, nomeadamente variáveis contínuas 
com tabelas de frequências (absolutas e relativas), medidas de tendência central como média, medidas 
de dispersão ou variabilidade como desvio padrão e o valor mínimo e máximo correspondentes. Na 
análise inferencial, para os testes de associação, foi aplicado o Coeficiente de Correlação de Spearman 
para variáveis ordinais/intervalares, e o Chi2 para variáveis nominais. Para os testes de relação usou-se o 
teste U de Mann Whitney para comparação de dois grupos, além do teste de Kruskal-Wallis para 
comparação de mais de dois grupos. O valor de p < 0,05 foi assumido como o valor crítico de significância 
dos resultados do teste. 
 
Resultados e Discussão 
A nossa amostra é na maioria do género feminino, tanto entre os docentes (n=26; 73,1%), como entre os 
não docentes (n=30; 86,7%). Os docentes apresentam uma média de idade de 51,77 anos (DP: 10,65) e 
os não docentes uma média de idade de 44,57 anos (DP: 8,86), e a maioria, em ambos os grupos, encontra-
se no intervalo de 44-58 anos. A maioria dos docentes reside na cidade e os não docentes na aldeia. De 
referir que grande maioria dos participantes de ambos os grupos são casados/união de fato (tabela 1). Os 
não docentes, embora pertençam a departamentos diferenciados, em que o tipo de atividade em termos 
funcionais é diferente, mas com uma componente transversal comum, a utilização de computador na 
maior parte do dia da sua atividade. 
Observaram-se diferenças significativas entre os docentes e não docentes relativamente à idade (U = 
232,000, p = .009), onde os docentes apresentam uma média de idade superior à dos não docentes 
(respetivamente, 51,77 anos e 44,57 anos). 
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Tabela 1 
Caraterização Sociodemográfica da amostra docentes e não docentes 

 Docentes Não docentes 

Variáveis  n= 26 (%)  n = 30 (%) 
Idade (anos) M ± DP 51,77 ± 10,65  44,57 ± 8,86  

Idade classes 
< 44 
44-58 
> 58 

 
7 
10 
9 

 
26,9 
38,5 
34,6 

 
9 
11 
10 

 
30,0 
36,7 
33,3 

Género 
Feminino 
Masculino 

 
19 
7 

 
73,1 
26,9 

 
26 
4 

 
86,7 
13,3 

IMC (kg/m2) 
Baixo Peso 
Normal 
Sobrepeso 
Obesidade tipo I 

 
- 
11 
13 
1 

 
- 
45,8 
45,8 
8,3 

 
- 
18 
4 
8 

 
- 
60,0 
13,3 
26,7 

Área de residência 
Aldeia 
Vila 
Cidade 

 
4 
3 
19 

 
15,4 
11,5 
73,1 

 
15 
6 
9 

 
50,0 
20,0 
30,0 

Estado civil 
Solteira(o) 
Casada(o)/União de fato 
Divorciada(o)/Separada(o) 
Viúva(o) 

 
4 
17 
4 
1 

 
15,4 
65,4 
15,4 
3,8 

 
4 
22 
4 
- 

 
13,3 
73,3 
13,3 
- 

M=Média; DP = Desvio padrão; % = Percentagem 
 

Neste estudo, o género feminino apresenta níveis inferiores de AF adequados em relação ao género 
masculino, com 52,2% e 56,2% respetivamente, mas sem diferenças significativas relativamente a outras 
variáveis avaliadas. No entanto, devemos ter em conta que a evidência nacional e internacional é 
consensual sobre a presença de CS mais relevantes entre o género feminino (EU, 2018; OMS, 2020; 
Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física [PNPAF], 2021). Os resultados do estudo realizado 
em Portugal em maio de 2021, REACT-COVID 2.0, comparativamente a inquéritos anteriores, confirmam 
essa evidência e uma tendência de melhoria global dos níveis de AF da população, apontando para 54,3% 
dos participantes registarem níveis adequados de AF para a promoção da saúde (28,9% nível moderado; 
16,8% nível baixo). Há cerca de um ano, este valor era de 46% e no período pré pandemia (Barómetro 
2017) era de 48.1% (PNPAF, 2021).  
Supostamente, e globalmente, os docentes terão um nível de escolaridade mais elevado do que os não 
doentes. Os resultados deste estudo mostram que são precisamente os docentes o grupo que apresenta 
níveis de AF mais baixos (42,3%), contradizendo a evidência atual que aponta para níveis de AF entre 
grupos com maior escolaridade (Dumith et al., 2019; Pedro, 2018). Segundo as evidências nacionais e 
internacionais, a escolaridade é um fator preditor de baixa literacia em saúde e, tendencialmente, quanto 
mais elevado o grau académico, maior o nível de literacia em saúde (Pedro, 2018). Os resultados do nosso 
estudo parecem contradizer a evidência atual, sendo necessário analisar e clarificar melhor essa situação. 
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Em termos de Índice de Massa Corporal (IMC), observamos no gráfico nº 1 que, apesar da maioria dos 
trabalhadores de ambos os grupos apresentarem um nível normal (45,8 % e 60%, respetivamente), os 
docentes são o grupo com a percentagem mais elevada a nível de sobrepeso (45,8%), e os não docentes 
o grupo com mais obesidade 1 (26,7%).  
 

 
 
Embora não se tenham encontrado associações e/ou relações significativas entre IMC dos dois grupos 
profissionais, verificou-se que os docentes, apesar de apresentarem níveis superiores de AF moderada, 
são o grupo que apresenta percentagens mais elevadas de sobrepeso (45,8%). A evidência atual aponta 
para a possibilidade de alguma associação entre CS em contexto laboral e obesidade (WHO, 2022). Este 
organismo internacional, refere que o sedentarismo é um dos principais fatores de risco para excesso de 
peso e obesidade, entre outras condições de saúde, considerando estarmos perante uma “pandemia” a 
nível europeu atualmente. Num estudo transversal realizado com 121 docentes universitários por Lin et 
al. (2015), o grupo analisado apresentou nível de AF inadequado de 54,4%, com média de massa corporal 
26,20, considerado sobrepeso. Os mesmos autores concluíram que os docentes não praticam AF no nível 
preconizado pela OMS, são, em sua maioria, sedentários e tem queixas de ansiedade. Num outro estudo, 
Fountaine et al. (2015) constataram que os funcionários da universidade passaram 75% do seu período 
de trabalho sentados, o que pode contribuir também para o aumento do IMC. A realização de ações 
visando a saúde dos trabalhadores, direcionadas à modificação no estilo de vida, com prática regular de 
AF, diminuição do tempo sentado no período laboral, e uma dieta equilibrada, podem contribuir para 
prevenir situações de sobrepeso/obesidade. 
Embora não se tenham encontrado diferenças significativas entre os dois grupos profissionais, 
confirmaram-se níveis de CS superior ao recomendado pela OMS (2020), com níveis de AF abaixo de 600 
MET-min/semana em ambos os grupos, docentes e não docentes (42,5 e 40%, respetivamente). Esta 
situação é semelhante a resultados encontrados em outros estudos, que utilizaram também o IPAQ para 
avaliar os níveis de AF (Dumith, 2019; Faghy et al., 2021; Zilhão, 2019). No entanto, observaram-se 
associações significativas baixas no grupo dos docentes, entre as categorias de MET-min/semana e o 
género (rpb = 520; p = .006), onde os docentes masculinos apresentam níveis de MET-min/semana mais 
elevados, sendo também congruente com a evidência nacional e internacional já referida, confirmando-
se CS mais relevante no género feminino (EU, 2018; OMS, 2020; PNPAF, 2021).  
Da análise do gráfico 2, constatamos que em termos de níveis de AF (MET-min/semana), os docentes 
registam apenas níveis de AF moderada (57,7%) e baixa (42,3%), enquanto os não docentes registam 
níveis de AF moderada (43,3,7%), baixa (40,0%) e alta (16,7%).  
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Ambos os grupos apresentam uma percentagem elevada de níveis de AF considerado baixo (42,3% e 40% 
respetivamente). Faghy et al. (2021) referiu que apesar da universidade apresentar um ambiente único e 
instalações e políticas de apoio à AF, os seus funcionários não estão imunes aos altos períodos de 
inatividade durante o período de trabalho. Face aos resultados deste estudo em termos de CS 
encontrados, que se enquadram nos padrões de risco para a saúde identificados pelo PNPAF (2021), 
nomeadamente um nível de AF “pouco ativo”, são necessárias uma reflexão e uma atenção especial por 
parte da instituição para desenvolver estratégias para promover a AF entre os seus funcionários e diminuir 
os níveis de CS encontrados. 
Relativamente ao tipo de AF, nomeadamente vigorosa, moderada e/ou caminhada, que os participantes 
não praticavam nenhum dia, pelo menos 10 minutos seguidos, podemos observar na tabela 2 que a 
maioria dos docentes não pratica nenhuma AF vigorosa (69,3%) e moderada (58,8%) e apenas uma 
pequena minoria não pratica caminhada. Já entre os não docentes menos de metade não praticam AF 
vigorosa (43,3%) e moderada (30%) e uma pequena minoria não pratica caminhada (13,3%). Em síntese, 
a caminhada é o tipo de AF mais praticada por ambos os grupos. 
 
Tabela 2 
Percentagem de tipo de AF não praticado vs funcionário 

Tipo AF/Funcionário Docentes (%) Não docentes (%) 

Vigorosa 69,3 43,3 

Moderada 53,8 30,0 

Caminhada 3,8 13,3 

 
Relativamente ao tempo passado sentado num dia de semana e fim de semana (gráficos 3 e 4), podemos 
verificar que durante a semana os não docentes estão mais tempo sentados, nomeadamente na categoria 
de 7h dia ou mais (73,3%). No fim de semana, observa-se um equilíbrio entre os dois grupos nas três 
categorias, passando ambos os grupos menos tempo sentados, sugestivo de comportamentos mais 
sedentários durante a semana por parte dos não docentes. 
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Relativamente ao tempo sentado durante a semana e fim de semana, no nosso estudo, observaram-se 
diferenças significativas entre docentes e não docentes no tempo sentado/sedentário durante os dias da 
semana (U = 241,000, p = .014), com 73% dos não docentes a apresentarem tempo sedentário de 7 horas 
por dia ou mais. Ou seja, os não docentes do nosso estudo apresentam um tempo sedentário bastante 
superior ao tempo sedentário nacional. Devemos ter presente que a nível nacional no inquérito 
supracitado, parece ter aumentado o tempo sedentário, sendo este de 7 ou mais horas por dia para 46,4% 
dos inquiridos vs. 38.9% em 2020 (PNPAF, 2021).  
Esta situação pode estar relacionada com as diferentes funções desempenhadas pelos dois grupos 
profissionais, onde os docentes apresentam um tempo sedentário inferior, para realizarem as suas 
atividades pedagógicas, nomeadamente desenvolverem as aulas, muitas das vezes na posição vertical, 
apesar de se reconhecer que ambos os grupos precisam de períodos prolongados sentados com utilização 
de computador para cumprir os requisitos funcionais (Faghy et al., 2021). 
A prática da caminhada como tipo de AF mais comum nos dois grupos estudados, considerada uma forma 
leve de exercício, está em consonância com o resultado de outros estudos nacionais e internacionais 
(Faghy et al., 2021; Fountaine et al., 2015; Zilhão, 2021). 
Não existirá problema com este tipo de AF, pois segundo as recomendações da OMS (2020), praticar 
alguma AF é melhor do que nenhuma e será benéfico para a sua saúde. No entanto, lembramos que a 
mesma entidade recomenda, para as pessoas adultas (18-64 anos), com um nível de evidência moderado, 
mais de 300 minutos AF aeróbia de intensidade moderada, ou mais de 150 min de AF aeróbia de 
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intensidade vigorosa, ou uma combinação equivalente de AF de intensidade moderada e vigorosa, ao 
longo da semana para benefícios adicionais à saúde. 
Na sequência da análise dos resultados e da confrontação com a evidência atual, consideramos existirem 
estratégias e intervenções que podem contribuir para responder adequadamente ao diagnóstico 
realizado sobre os comportamentos sedentários encontrados entre os trabalhadores, docentes e não 
docentes, de uma escola de enfermagem. Assim, devemos ter presente algumas orientações do PNPAF 
(2021), nomeadamente as novas recomendações em que “cada movimento conta” – desde o movimento 
mais natural, como deslocar-se a pé ou subir escadas, até ao EF ou atividade desportiva programados, 
independentemente da duração consecutiva de cada período de prática, tem impactos positivos na saúde 
(OMS, 2020). 
Em termos de estratégias e intervenções a desenvolver, as nossas sugestões poderão incluir: (i) 
mobilidade ativa, através de estratégias que encorajem de forma efetiva a caminhada, o uso da bicicleta 
e dos transportes públicos pelos funcionários, com impactos positivos importantes também ao nível do 
desenvolvimento sustentável; (ii) utilização de modelos de aconselhamento breve para a AF, em 
articulação com os recursos de AF da comunidade envolvente (ex: serviço de saúde ocupacional); (iii) 
comunicação/sensibilização/educação pública utilizando diferentes meios de comunicação social (ex: 
imprensa escrita, televisão interna, meios digitais, entre outros); (iv) criação de condições e recursos para 
a prática de desporto e EF recreativo para todos; (v) intervenção específica nos diferentes locais de 
trabalho (departamentos, serviços, etc…), que promovam a AF incidental, a mobilidade ativa, encorajem 
uma cultura de trabalho ativa (por ex., reuniões ambulantes), e proporcionem aos trabalhadores horários 
flexíveis para a prática de AF (ex: pilates, yoga, dança, etc.) e educação (ex: literacia em saúde - dimensão 
física), entre outras. 
Sugere-se ainda a realização de novos estudos que permitam avaliar fatores que podem interferir direta 
ou indiretamente nos CS destes profissionais, nomeadamente identificação do nível de literacia em saúde 
e das barreiras que estes trabalhadores consideram poder interferir na realização regular de AF e nos 
referidos CS.  
Este estudo tem algumas limitações que devem ser tidas em conta. Uma das limitações relaciona-se com 
o tamanho da amostra e tipo de amostragem por conveniência utilizada, que implica algumas cautelas na 
análise dos resultados e na sua generalização. Outra situação a ter em conta, relaciona-se com a utilização 
do questionário IPAQ-VC, que embora seja um instrumento aceite e validado pela comunidade científica, 
podem existir alguns constrangimentos a considerar, nomeadamente pelo fato do questionário ter sido 
preenchido via on-line, que tem vantagens na participação, mas que também tem alguns 
condicionalismos a registar (Vasconcellos e Guedes, 2007, como citado por Neves, Augusto, & Terra, 
2020). 
 
Conclusões 
Os objetivos do estudo foram concretizados tendo sido caraterizado globalmente os CS de trabalhadores 
docentes e não docentes de uma escola de enfermagem e identificadas relações e associações entre 
variáveis sociodemográficas e CS.  
Confirmaram-se níveis de AF semanal baixos em relação às recomendações da OMS (2020) nos docentes 
e não docentes, identificaram-se níveis de sobrepeso mais elevados entre os docentes, e de obesidade 1 
entre os não docentes, o tipo de AF mais realizada foi a caminhada em ambos os grupos, os não docentes 
são o grupo que apresenta mais elevado tempo sentado num dia de semana. Registaram-se alguns 
resultados com diferenças significativas entre os docentes e não docentes ao nível da idade, e a nível do 
tempo que costuma estar sentado num dia de semana. Os docentes apresentam uma média de idade 
superior à dos não docentes, e os não docentes costumam estar mais tempo sentados num dia semana 
em comparação com os docentes. Entre os docentes observaram-se associações significativas baixas, 
tendo-se verificado níveis de MET-min/sem mais elevados entre os docentes masculinos. Estes resultados, 
enquadram-se em padrões de risco definidos pelo PNPAF (2021), com possíveis implicações na saúde 
física e mental destes trabalhadores. 
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Neste contexto, a instituição académica deverá desenvolver estratégias e intervenções que permitam 
diminuir os CS, aumentar os níveis de AF, diminuir o IMC e o tempo sentado num dia de semana, que 
pode incluir a promoção de AF regular e nos níveis recomendados para todos os setores, direcionadas ao 
contexto laboral e extralaboral, com atividades de formação/educação/divulgação com diversos meios e 
recursos, melhoria e criação de infraestruturas e condições para realização de diversos tipos de AF/EF, 
medidas dirigidas à organização de trabalho (ex: pausas laborais; flexibilidade de horários), e fomento de 
cooperação e protocolos interinstitucionais, entre outras iniciativas. 
Sugere-se a realização de novos estudos de caris longitudinal, que permitam identificar e avaliar outras 
variáveis preditoras de CS, com amostras mais consistentes, e instrumentos consistentes e fiáveis, de 
forma a monitorizar as intervenções realizadas e os resultados alcançados, para reajuste das mesmas 
quando necessário. 
 
Palavras-Chave: Atividade física; comportamento sedentário; docentes; não docentes; 
trabalhadores da universidade;  
Keywords: Physical activity; sedentary behaviour; teachers; non-teachers; university employees;  
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Introdução 
O Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) se configura como uma das estratégias de 
viabilização da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora no Brasil no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS). O serviço faz parte da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do 
Trabalhador (RENAST) e oferece apoio matricial as atividades de educação permanente, promoção, 
vigilância e assistência em toda a rede de atenção à saúde, contemplando desde os atendimentos da 
atenção primária até unidades especializadas, urgência e emergência. Ademais atua como articulador de 
ações intra e intersetoriais de saúde do trabalhador e incentiva experiências de vigilância em saúde, de 
caráter sanitário e base epidemiológica (Brasil, 2002).  
Constam na RENAST online (http://renastonline.ensp.fiocruz.br/cerests2022, recuperado em 21, junho, 
2022) o total de 233 CERESTs habilitados no país, sendo 27 estaduais e 206 regionais/municipais. Dessas 
últimas, 16 funcionam em coordenações ou diretorias de saúde do trabalhador. Esses dados demonstram 
a expansão de CERESTs no SUS, que abrange todas as Unidades Federativas, alcançando a meta definida 
para 2007, que era de duzentas unidades implatadas (Brasil, 2005). 
A composição de recursos humanos dessas unidades deve contar com um número mínimo de 
profissionais, com niveis de formação superior e médio, a depender do âmbito de atuação (estadual, 
regional e municipal) e da dimensão da área de abrangência. São amplos os deveres, obrigações e 
responsabilidades dos profissionais envolvidos com a saúde do trabalhador (Brasil, 2002). 
Neste cenário, o CEREST Goiânia, capital, foi o primeiro a ser habilitado em Goiás (Brasil, 2003), e no Estado 
hoje são 06 unidades regionais (Anápolis, Ceres, Formosa, Itumbiara, Rio Verde e Goiânia) e uma estadual. 
A unidade da capital possui abrangência regional e é responsável pela atenção em saúde ao trabalhador 
em 56 municípios. As ações desenvolvidas neste serviço são promovidas por uma equipe multiprofissional 
composta por: 06 enfermeiras, 02 psicólogas, 04 fonoaudiólogas, 05 auditores fiscais, 02 fisioterapeutas, 
03 médicos, 03 assistentes sociais, 02 técnicas de segurança do trabalho, 01 técnica de enfermagem e 06 
apoios administrativos.  
Dentre os profissionais que compõem a equipe do CEREST Goiânia destaca-se o enfermeiro do trabalho, 
que atua na prevenão dos riscos ocupacionais sejam químicos, físicos, biológicos, ergonômicos e 
psicossociais. 
Segundo Rogers (1997), a definição de enfermagem do trabalho a configura como ciência e prática 
especializada que promove, protege e restabelece a saúde do trabalhador, no contexto laboral seguro e 
saudável, ao providenciar e prestar serviços de saúde a trabalhadores e populações ativas. 
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No contexto da interdisciplinaridade, a inserção do enfermeiro do trabalho teve início na Inglaterra, no 
final do século XIX, onde, inicialmente como enfermagem laboral, prestava assistência preventiva e saúde 
pública por meio de visitas domiciliares aos trabalhadores adoecidos e seus familiares (Moraes, 2007). 
No Brasil, a enfermagem do trabalho despontou no início dos anos 70, juntamente com outros 
profissionais de segurança e medicina do trabalho, por imposição do governo às empresas para 
contratação de profissionais especializados devido ao grande número de acidentes de trabalho (Moraes, 
2007).  
Entretanto, as ações da enfermagem do trabalho também eram majoritariamente curativas, com 
prestação de atendimento ao trabalhador acidentado no local de trabalho. Posteriormente, esse cenário 
mudou, e o enfermagem do trabalhador destacou-se, especialmente a partir dos anos 90, quando passou 
a atuar interdisciplinarmente na promoção e prevenção das doenças relacionadas ao trabalho, priorizando 
o ser humano como trabalhador, a qualidade de vida no trabalho, a saúde e segurança no ambiente laboral 
(Moraes, 2007). 
Contudo, apenas em 2004 o Conselho Federal de Enfermagem (http://www.cofen.gov.br/resoluo-cofen-
n-389201_8036.html, recuperado em 22, junho, 2022), publicou Resolução fixando a enfermagem do 
trabalho como especialidade de enfermagem, de competência do enfermeiro. Entre outras atividades, o 
enfermeiro do trabalho participa do tratamento de lesões ou doenças ocupacionais. Ainda, desenvolve 
atividades voltadas para a vigilância em saúde, com inspeção do ambiente laboral, educação em saúde e 
monitoramento dos dados de morbimortalidade (Ribeiro, et.al 2019). 
Os agravos/acidentes relacionados ao trabalho são de notificação compulsória, e devem ser registrados 
em fichas específicas e digitadas no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) (Brasil, 
2022). É por este sistema que os registros são repassados da esfera municipal para estadual e federal. Os 
dados incluídos no SINAN permitem que as autoridades sanitárias acompanhem o perfil dos trabalhadores 
expostos e definam políticas públicas para evitar novos adoecimentos/acidentes.  
Os adoecimentos ou acidentes ocupacionais têm perfil epidemiológico diferente. Alguns têm relação 
evidente com o trabalho e a quantidade de registro notificados é maior. Outros têm o trabalho como causa 
necessária, fator contributivo, provocador de um distúrbio latente ou agravador de doença preexistente, 
o que exige uma investigação prévia antes da notificação (Brasil, 2018). 
Em meio às notificações, atividades da vigilância em saúde do trabalhador, às análises de perfil 
epidemiológico, dentre outros acontecimentos relacionados, tais como o uso extraoficial pela comunidade 
em geral e do crescente interesse dos profissionais por terapias não convencionais de saúde no Brasil, foi 
criada a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC), pela Portaria 971/2006, que 
institucionalizou estas práticas no Sistema Único de Saúde (SUS). As Práticas Integrativas e 
Complementares (PICs) são recursos terapêuticos transversais em suas ações no SUS, baseados em 
conhecimentos tradicionais, que buscam a prevenção de doenças e a recuperação da saúde, voltados à 
prevenção de doenças, dando ênfase na escuta acolhedora e promovendo desenvolvimento de vínculo 
terapêutico e integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade (Brasil, 2006; Brasil, 2012). 
Ampliadas pelas Portarias 849/2017 e 702/2018, as 29 práticas atualmente reconhecidas e codificadas 
são: Medicina Tradicional Chinesa/Acupuntura, Medicina Antroposófica, Homeopatia, Plantas Medicinais 
e Fitoterapia, Termalismo Social/Crenoterapia, Arteterapia, Ayurveda, Biodança, Dança Circular, 
Meditação, Musicoterapia, Naturopatia, Osteopatia, Quiropraxia, Reflexoterapia, Reiki, Shantala, Terapia 
Comunitária Integrativa, Yoga, Apiterapia, Aromaterapia, Bioenergética, Constelação familiar, 
Cromoterapia, Geoterapia, Hipnoterapia, Imposição de mãos, Ozonioterapia e Terapia de Florais (Brasil, 
2018). 
Respaldadas pelo SUS, além da Atenção Básica (AB), as PICs podem ser oferecidas em outros pontos da 
Rede de Atenção à Saúde, como os Centros de Atenção Psico Social (CAPS), CEREST e unidades de Pronto 
Socorro (Brasil, 2013).  
Neste contexto, a partir de uma revisão documental sobre os serviços da rede CEREST Goiânia, procurou-
se resgatar e evidenciar a sua história, organização e dinâmica das ações desenvolvidas, destacando as 
experiências exitosas na atuação do enfermeiro do trabalho. 
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Objetivos 
Relatar as experiências exitosas na atuação do enfermeiro do trabalho em Centro de Referência em Saúde 
do Trabalhador – CEREST, localizado na região centro-oeste do Brasil.  
 
Metodologia 
Relato de experiência, com base nas atividades do cotidiano e análise de documentos primários 
constantes nos arquivos do CEREST Goiânia, além de consulta na base de dados secundários registrados 
no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) de 2007 a 2020.  
 
Resultados e Discussão 
A atuação do enfermeiro do trabalho no CEREST Goiânia, é feita de forma integrada com os outros 
profissionais da equipe contribuindo com os seguintes protocolos relacionados à saúde do trabalhador: 
acidente de trabalho, acidente com material biológico, perda auditiva induzida pelo ruído, distúrbio 
osteomuscular relacionado ao trabalho, pneumoconiose, transtorno mental relacionado ao trabalho, 
dermatose ocupacional e câncer relacionado ao trabalho. 
Segundo relatórios de gestão do CEREST Goiânia, no período de 2016 a 2021, a equipe multiprofissional 
realizou 2.361 inspeções nos ambientes de trabalho, 4.050 atividades educativas, 14.722 atendimentos e 
monitorou 19.275 notificações de doenças/ agravos relacionados ao trabalho. 
Dados do observatório do Ministério do Trabalho e Emprego (https://www.prt24.mpt.mp.br/2-
uncategorised/1568-serie-smartlab-de-trabalho-decente-2022-acidentes-de-trabalho-e-mortes-
acidentarias-voltam-a-crescer-em-2021, recuperado em 27, junho, 2022) revelam que os protocolos com 
maior número de notificações tanto no Brasil quanto em Goiás são de acidente de trabalho grave e de 
exposição a material biológico. Outro aspecto é a representatividade que os dados de Goiânia têm em 
relação ao todo notificado no estado. No acidente de trabalho grave 30.473 (62,66%) das notificações em 
Goiás foram registradas na capital e em relação ao acidente biológico esse percentual, apesar de um pouco 
menor 12.450 (50,76 %) é significativo. 

  
Notificações Relacionadas ao Trabalho Registradas no SINAN de 2007 a 2020 

AGRAVO/ ACIDENTE 
LOCALIDADE 

Brasil Goiás Goiânia 

Acidente de Trabalho Grave 1.017.150 48.630 30.473 

Acidente com Material Biológico 643.021 24.524 12.450 

LER/ DORT 94.163 391 267 

Intoxicação Exógena 72.552 4.619 556 

Transtorno Mental 12.969 76 54 

Perda Auditiva Induzida pelo Ruído 7.896 872 850 

Dermatose Ocupacional 7.593 27 9 

Pneumoconiose 5.148 100 80 

Câncer 2.810 64 64 

Fonte: SINAN Net/ Observatório Ministério do Trabalho/ Dados consultados em 27, janeiro, 2022.  
  
Além do impacto nas notificações de agravos/acidentes relacionados ao trabalho observa-se que a 
implantação do CEREST em Goiânia resultou em progressos para a saúde do trabalhador, tais como: 
pactuação de unidades de referência especializada no atendimento do trabalhador; matriciamento da 
atenção básica, rede secundária e terciária; implementação das ações de vigilância voltadas a saúde do 
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trabalhador; assistência com equipe multiprofissional aos trabalhadores; promoção de campanhas 
educativas para prevenção de novos adoecimentos; realização de cursos de aperfeiçoamento. 
Entre os progressos que a saúde do trabalhador apresentou em Goiânia vale ressaltar os avanços 
relacionados ao protocolo de Acidente com Material Biológico (AMB). Nesse tipo de exposição o 
acidentado tem contato com materiais potencialmente infectantes durante a jornada laboral e assim pode 
se contaminar com mais de 60 agentes etiológicos. Entretanto, os de maior importância epidemiológica 
são os que provocam sífilis, AIDS, hepatite B e C (Tarantola; Abiteboul; Rachline, 2006).  Logo, é 
preconizado que o trabalhador inicie as condutas profiláticas no dia da exposição e depois deve realizar o 
acompanhamento clínico – laboratorial para diminuir o risco de soroconversão (Brasil, 2022). 
Quando ocorre o AMB o Ministério da Saúde (Brasil, 2022) recomenda a interrupção do procedimento, 
realização de cuidados no local da lesão, preenchimento dos termos de consentimento, identificação e 
coleta de sangue do paciente fonte, além da notificação e emissão da Comunicação de Acidente de 
Trabalho (CAT). Na sequência o trabalhador deve ser encaminhado para a unidade de referência onde 
serão realizados os testes rápidos, as sorologias e prescrito a conduta profilática de acordo com o risco do 
acidente. Posteriormente, o acidentado deve realizar o seguimento clínico-laboratorial onde as condutas 
profiláticas são reavaliadas e as sorologias repetidas até que o risco de soroconversão seja descartado. 
Todo profissional da saúde é obrigado a notificar a ocorrência do acidente com material biológico (Brasil, 
2022). Esse agravo começou a ser notificado pelo CEREST Goiânia a partir de 2006 e até 2021 foram 
registradas 13.413 exposições em todo o município, e os relatórios de gestão dão conta que a maior parte 
destes acidentes ocorreu por exposição percutânea (10.862, 80,9%), acometeu técnicos de enfermagem 
(5.437, 40,5%) e provocou o contato com sangue (9.955, 74,2%). 
Os livros de registro do CEREST Goiânia apontam que o atendimento ao trabalhador exposto a material 
passou por mudanças importantes na última década. Nas rotinas antigas o trabalhador recebia os 
cuidados iniciais e era enviado para a unidade de referência mais próxima. Existiam três serviços pactuados 
no município para realizar os exames e iniciar as condutas profiláticas. Os resultados dos testes rápidos 
eram utilizados para avaliar o risco do acidente, Se necessário o acidentado recebia os antirretrovirais para 
quatro dias de profilaxia e deveria agendar consulta com infectologista para continuidade da 
quimioprofilaxia. 
Após o primeiro atendimento o acompanhamento era realizado em uma unidade não especializada na 
saúde do trabalhador. Os infectologistas responsáveis pelo seguimento raramente tinham acesso às 
sorologias do paciente fonte, mesmo quando ele era conhecido e autorizava a realização dos exames. Isso 
estendia o tempo de seguimento para mais de ano após a exposição. 
Esse fluxo de primeiro atendimento e acompanhamento clínico-laboratorial limitava o acesso as unidades 
de referência, favorecia a interrupção da quimioprofilaxia, aumentava as taxas de abandono do atrasava 
o encerramento dos acidentes e dificultava a correção das inconsistências nas fichas de notificação. 
Visando simplificar as recomendações clínicas e reorganizar a rede de serviços do SUS o Ministério da 
Saúde publicou em 2015, novas diretrizes para o atendimento da pessoa exposta ao Vírus da 
Imunodeficiência Humana (Brasil, 2015; Brasil, 2016). 
Atualmente a rede responsável pelo primeiro atendimento do trabalhador exposto a material biológico 
foi ampliada de três para sete unidades de referência, o que facilitou o acesso do acidentado. Nesses 
serviços continuam sendo realizados os testes rápidos e coletado amostra para as sorologias. Atualmente, 
quando o trabalhador precisa iniciar a quimioprofilaxia, ele recebe a medicação por 28 dias. A 
implementação dessa rotina diminui a interrupção da quimioprofilaxia. Após atendimento o trabalhador 
recebe um encaminhamento para o acompanhamento clínico-laboratorial. O documento contém as 
condutas realizadas na unidade de referência e as orientações para o seguimento, o que ajuda na 
continuidade do atendimento e orienta o acidentado (Goiânia, 2021). 
A rotina de atendimento, descrita em Procedimento Operacional Padrão (POP) descreve que, concluído o 
primeiro atendimento, na unidade de referência, o trabalhador deve agendar o acompanhamento clínico-
laboratorial no CEREST Goiânia. O seguimento inicia pela consulta de enfermagem e posteriormente o 
acidentado é encaminhado para o infectologista e outros profissionais, principalmente serviço social e 
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psicologia, de acordo com as demandas identificadas. Os atendimentos são registrados em instrumentos 
padronizados e anexados ao prontuário do trabalhador.  
No CEREST é a enfermeira que inicia o acompanhamento clínico-laboratorial do trabalhador exposto a 
material biológico. Durante o atendimento é realizado anamnese para identificação das características 
clínicas do trabalhador, verificar os riscos ocupacionais e conhecer o fluxo realizado para o primeiro 
atendimento do acidentado. A seguir é conferido os resultados dos testes rápidos e o preenchimento tanto 
da ficha de notificação quanto da CAT.  
Durante as consultas o enfermeiro orienta o que deve ser feito para a prevenção de outros acidentes, 
reforça a importância da repetição das sorologias até que o risco de soroconversão seja descartado e 
recomenda os cuidados que devem ser tomados durante o acompanhamento clínico-laboratorial. 
Ademais quando o enfermeiro identifica situações que favorecem a ocorrência de novos acidentes ou 
aumentam o risco biológico para o trabalhador, esse profissional realiza intervenções de enfermagem no 
local onde aconteceu a exposição a material biológico ou nos serviços responsáveis pelo atendimento do 
acidentado.  
Ao final do atendimento de enfermagem o trabalhador é encaminhado para a consulta médica. O 
infectologista avalia o risco da exposição, os resultados das sorologias assim como as condutas profiláticas 
prescritas no dia do acidente. A partir dos resultados sorológicos do paciente fonte e do trabalhador é 
definido o tempo de acompanhamento do acidente que pode se estender por seis meses a contar da data 
da exposição. Quando o acompanhamento é concluído o prontuário é encaminhado a vigilância 
epidemiológica para o encerramento das fichas de notificação. 
Desde que o acompanhamento clínico-laboratorial começou a ser realizado no CEREST, em 2016, foi 
possível implementar as seguintes rotinas no seguimento do trabalhador:   

- avaliação das condutas profiláticas realizadas no dia do acidente; 
- agilidade no agendamento da primeira consulta de acompanhamento facilitando o manejo de 
reações adversas que aumentam o percentual de abandono da quimioprofilaxia; 
- atendimento multiprofissional especializado em saúde do trabalhador; 
- acesso aos resultados das sorologias do paciente fonte, reduzindo o tempo de seguimento; 
- melhora na completude das fichas de notificação e na oportunidade de encerramento; e 
- integração entre ações de assistência, educação em saúde, vigilância epidemiológica. 
Dentre o rol de PICS institucionalizadas, o CEREST Goiânia disponibiliza aos trabalhadores 

atendimento em Acupuntura, Auriculoterapia, Reiki, Alinhamento de Chakras (Imposição de mãos), 
indicação de Aromaterapia e Florais de Bach (Terapia de Florais). Contudo, o atendimento ainda é 
incipiente e tem a porta de entrada no projeto “Acolher Trabalhador” e nos atendimentos aos pacientes 
que chegam ao Serviço devido Acidente com Material Biológico. 
 
Conclusões 
As experiências exitosas na gestão do enfermeiro se concretizam em ações conjuntas e estão relacionadas 
à capacitação permanente da equipe responsável pelo atendimento do trabalhador, busca ativa dos 
acidentados que interromperam o seguimento e implementação das práticas integrativas e 
complementares para prevenção de agravos, promoção e recuperação da saúde.  
Apesar dos avanços ocorridos no manejo do acidente com material biológico nota-se que ainda é 
necessário investir na prevenção de novas exposições, na notificação oportuna dos casos e no fluxo de 
atendimento ao trabalhador. Desta forma espera-se tanto ampliar a adesão as condutas profiláticas pós-
exposição quanto qualificar o monitoramento dos acidentes que acontecerem no município. 

 
Palavras-Chave: Saúde do trabalhador; Enfermagem do Trabalho; Acidente de trabalho; Riscos 
Ocupacionais; 
Keywords: Occupational Health; Occupational Health Nursing; Accidents Occupational; 
Occupation Risks 
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Introdução  
Desde a revolução industrial tem-se assistido a um acelerado desenvolvimento da indústria de 
manufaturação, que causou um aumento da exposição a determinados riscos profissionais, de entre os 
quais se destaca o ruído ocupacional. Este foi primeiramente reconhecido como risco ocupacional devido 
ao aumento da incidência e prevalência da perda auditiva nos trabalhadores nestas indústrias, sendo 
intitulada de “boilermaker’s disease”.  
O ruído ocupacional é atualmente uma das principais causas de perda auditiva, podendo comprometer a 
segurança do trabalhador (Chen et al., 2020; Themann & Masterson, 2019). Uma exposição continuada 
ao ruído ocupacional causa danos irreversíveis e tende a provocar perda auditiva permanente (National 
Institute for Occupational Safety and Health [NIOSH], 1998), bem como outras consequências negativas 
na saúde dos trabalhadores: zumbido, perturbações do sono, hipertensão arterial, doença cardíaca, défice 
cognitivo, dificuldades na comunicação, isolamento social e desenvolvimento de perturbações como 
depressão e ansiedade (Themann & Masterson, 2019). Ainda segundo os mesmos autores, para além das 
consequências na saúde, a perda auditiva compromete a segurança dos trabalhadores não só em casa, 
mas também em contexto laboral, o que pode levar a um aumento do risco de acidentes de trabalho pela 
dificuldade em ouvir alarmes de equipamentos, diminuindo também a auto-eficácia dos trabalhadores. 
Apesar de ser transversal a vários setores industriais, algumas indústrias evidenciam maior risco pelo 
manuseamento de materiais específicos e processos de impacto. Segundo Themann & Masterson (2019), 
a indústria de manufaturação ocupa o terceiro lugar no que diz respeito à prevalência de exposição ao 
ruído e incidência de perda auditiva, seguida dos setores de exploração mineira e construção civil, em 
primeiro e segundo lugares, respetivamente. Deste modo, estratégias direcionadas à prevenção da perda 
auditiva e intervenção em estadios precoces tornam-se fundamentais, potenciando assim a promoção de 
saúde no local de trabalho e a qualidade de vida do trabalhador (NIOSH, 2018).  
Atualmente, no mundo laboral, há guidelines internacionais e legislação a ser cumprida no que diz 
respeito à exposição ao ruído, nas quais o Enfermeiro do Trabalho pode desempenhar um papel ativo. Em 
1998, a NIOSH procedeu a uma revisão das recomendações contempladas em programas de prevenção 
da perda auditiva, das quais se podem destacar: auditorias de avaliação, avaliação da exposição ao ruído, 
medidas de controlo de engenharia e administração, avaliação e monitorização audiométrica dos 
trabalhadores, utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) para exposições superiores a 
85dB, educação e encorajamento dos trabalhadores, documentação e avaliação da eficácia destes 
programas. A NIOSH (1998) estabeleceu também uma pirâmide hierárquica sobre a eficácia de estratégias 
para o controlo do ruído ocupacional, cuja base passa por controlos de engenharia, que eliminem ou 
reduzam o ruído na sua origem, e estratégias de controlo administrativo como a gestão das pausas dos 
trabalhadores; os EPI auditivos apresentam menor eficácia, especialmente se não conjugados com as 
medidas anteriores, pelo que deve ser dada primazia às mesmas. 
Embora os limites de exposição ao ruído variem em diferentes países, para efeitos de estimativa de carga 
de doença global, o mesmo é definido como aquele que ultrapasse os 85 decibéis (dB) numa média 
temporal ponderada de 8 horas diárias (Organização Mundial de Saúde & Organização Internacional do 
Trabalho, 2021). 
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Em Portugal o Decreto-Lei nº. 182/2006, de 6 de setembro regula as prescrições mínimas de segurança e 
saúde relativas à exposição dos trabalhadores ao ruído. As entidades empregadoras devem reger-se pelos 
valores limite de exposição indicados no Decreto-lei (87dB) bem como os limites de ação superior (85dB) 
e de ação inferior (80dB). O mesmo decreto-lei contempla e descrição de estratégias fundamentais como 
“. . . a avaliação dos riscos, a adoção de medidas destinadas a prevenir ou a controlar os riscos, a 
informação, a formação e a participação dos trabalhadores, o acompanhamento regular dos riscos e das 
medidas de controlo e a vigilância adequada da saúde. . .” com vista à proteção da saúde e segurança dos 
trabalhadores. 
De entre as várias competências e funções do Enfermeiro do Trabalho designadas pela OMS Europa 
(2001), no que diz respeito ao risco de perda auditiva devido ao ruído ocupacional destacar-se-á a 
prevenção primária, o desenvolvimento e implementação de políticas para a saúde e segurança no 
trabalho e a vigilância da saúde dos trabalhadores. Assim como, segundo o Domínio de Competência 
Acrescida Diferenciada em Enfermagem do Trabalho, o Enfermeiro do Trabalho deve, entre outras 
competências, identificar “os fatores de risco profissional, avaliando os seus efeitos na saúde do 
trabalhador” e garantir “o desenvolvimento de intervenções de Enfermagem para minimizar a exposição 
ao risco profissional” (Ordem dos Enfermeiros, 2018). Com a diversidade de estratégias preconizadas, 
torna-se necessário que o Enfermeiro do Trabalho possa intervir dentro da sua esfera de competências e 
que sustente as suas intervenções em evidência científica atualizada. 

 
Objetivos  
Identificar estratégias implementadas para a prevenção da perda auditiva dos trabalhadores expostos ao 
ruído ocupacional, nas indústrias transformadoras. 

 
Metodologia  
Procedeu-se a uma revisão integrativa da literatura, segundo as etapas preconizadas por Mendes et al. 
(2008): 1) seleção do tema e da questão de pesquisa, 2) estabelecimento de critérios de inclusão e 
exclusão, 3) categorização e análise dos estudos, 4) avaliação dos estudos incluídos, 5) interpretação dos 
dados, 6) apresentação da síntese dos resultados.  
Após a seleção do tema, foi formulada a seguinte questão “Que estratégias preventivas reduzem o risco 
de perda auditiva dos trabalhadores industriais sujeitos ao ruído ocupacional?”. Esta revisão foi realizada 
entre novembro e dezembro de 2021, recorrendo-se a bases de dados como a CINAHL Complete, através 
da EBSCO, e à PubMed. Com recurso à frase boleana “(Workers OR manufacturing industry OR 
occupational noise) AND (preventive measures OR ear protective devices) AND (noise-induced hearing 
loss)” foram incluídos estudos publicados entre 2016 e 2021, com acesso a texto integral e na língua 
portuguesa, inglesa ou espanhola. Foram excluídos todos os artigos duplicados, artigos com acesso 
restrito a conteúdo, bem como artigos que abordassem assuntos equivalentes, mas que não 
apresentassem relevância para a resposta à questão de investigação formulada, através da leitura do 
título e do resumo dos mesmos. Dos 19 artigos obtidos com a aplicação dos critérios mencionados, foram 
selecionados 5 artigos para análise crítica. A qualidade dos mesmos foi avaliada seguindo as orientações 
do Instituto Joanna Briggs. Na figura 1 é apresentado o diagrama do processo de pesquisa. 
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Figura 1 
Diagrama do processo de pesquisa. 

 
Resultados e Discussão 
Dos 5 artigos selecionados, 3 são revisões sistemáticas da literatura (Chen et al.,2020; Samelli et al., 2020; 
Tikka et al., 2019), 1 deles é de cariz quantitativo descritivo transversal (Kearney et al., 2017), e o último 
é quantitativo descritivo correlacional transversal (Tantranont & Codchanak, 2017). Na tabela 1 
apresenta-se a analise dos artigos selecionados na presente revisão integrativa. 
Nas revisões sistemáticas, as estratégias utilizadas passam pela monitorização periódica da exposição ao 
ruído ocupacional e respetiva deteção precoce de alterações na acuidade auditiva através de audiograma 
(Chen et al., 2020; Samelli et al. 2020); redução da exposição ao ruído através de controlos administrativos 
e de engenharia e uso individual de proteção auditiva (Chen et al., 2020; Samelli et al., 2020; Tikka et al., 
2020). Os controlos de engenharia descritos como significativamente eficazes na diminuição do ruído 
abrangem a substituição de equipamentos e a sua adequada manutenção, painéis acústicos, dispositivos 
silenciadores e reestruturação dos espaços físicos (Tikka et al., 2020). Segundo os mesmos autores, 
intervenções educativas sobre o correto uso de equipamento de proteção auditiva contribuem também 
para a diminuição da exposição dos trabalhadores ao ruído ocupacional, no entanto são eficazes apenas 
a curto prazo, sendo necessário estudos de follow-up para concluir sobre a eficácia destas a longo prazo 
e um melhor desenvolvimento destes programas. 
Também Kearney et al. (2017), no seu estudo quantitativo, referem as intervenções educativas sobre a 
prevenção da perda auditiva e o correto uso de equipamento de proteção auditiva como uma estratégia 
eficaz. Por sua vez, no estudo quantitativo de Tantranont & Codchanak (2017), é dada relevância à auto-
perceção dos trabalhadores sobre a sua acuidade auditiva e a influência interpessoal em contexto laboral 
enquanto fatores que influenciam o uso mais frequente de proteção auditiva e, consequentemente, a 
diminuição do risco de perda auditiva.
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Tabela 1 
Análise dos artigos selecionados 

Autor, data 
e país 

Desenho de 
estudo 

Objetivo Metodologia Resultados 

Chen et al., 
2020 
(Tailândia) 

Revisão 
sistemática 
da literatura 

Revisão da 
epidemiologia, 
patogénese e 
medidas 
preventivas da 
perda auditiva 
induzida por 
ruído 
ocupacional 
(PAIR) nos 
trabalhadores e 
identificação de 
evidência para a 
implementação 
de medidas de 
controlo. 

Pesquisa em diferentes: Bases de 
dados: Medline, PubMed, Embase, 
Web of Science, Google Scholar;  
Palavras-chave: “noise-induced 
hearing loss”, “prevalence”, 
“pathogenesis”, “preventive 
measures”; 
Critérios de inclusão: artigos de 
2000-2020, exposição ao ruído 
ocupacional ou combinado com 
outros fatores, perda auditiva e 
outras consequências na saúde; 
associação estatística entre ruído 
ocupacional e a perda auditiva ou 
outras consequências na saúde. 
Critérios de exclusão: documentos 
sem resumo, artigos de opinião, 
artigos que não em inglês. 

105 artigos considerados para 
análise. 
Estratégias mais eficazes 
apresentadas: monitorização 
periódica da exposição ao ruído 
ocupacional; redução da exposição 
ao ruído (controlos administrativos 
e de engenharia, equipamento de 
proteção auditiva individual) e 
deteção precoce. 
Para trabalhadores industriais, a 
melhor intervenção é o controlo 
do ruído com medidas de controlo 
administrativas e de engenharia; o 
uso de EPI auditivo constitui um 
nível secundário de medidas de 
prevenção. 

Samelli et 
al., 2020 
(Brasil) 

Revisão 
sistemática 
da literatura 

Revisão sobre a 
efetividade de 
intervenções 
para prevenção 
da perda auditiva 
induzida por 
ruído 
ocupacional 
(PAIR). 

Buscas de literatura na PubMed, 
Web of Science (Clarivate) e 
Scopus, incluindo estudos 
publicados entre 01/01/2017 e 
01/05/2019;  
Critérios de inclusão: ensaios  
clínicos randomizados, estudos 
não randomizados de antes e 
depois, séries temporais 
interrompidas; trabalhadores 
expostos a ruído >80dB. 
Critérios de exclusão: estudos de 
intervenções clínicas (uso de 
antioxidantes, magnésio e outros) 
e estudos de revisão da literatura. 
  

Foram obtidos 475 estudos, dos 
quais 17 cumpriram os critérios de 
inclusão. 
Como intervenções, 
consideraram-se:  
controlos de engenharia 
(redução/eliminação da fonte do 
ruído, mudança de materiais, 
processos ou layout do local de 
trabalho); controlos 
administrativos (mudanças nas 
práticas de trabalho, políticas de 
gerenciamento ou 
comportamento do trabalhador 
trabalho); dispositivos de proteção 
auditiva; vigilância auditiva e 
monitorização por audiometria.  
As intervenções utilizadas 
resultaram em efeitos positivos 
sobre a audição e/ou sobre a 
exposição ao ruído. A maioria dos 
estudos limitou-se a avaliar efeitos 
imediatos ou de curto termo, 
reforçando que estudos incluindo 
follow-up de longo termo devem 
ser desenvolvidos. 

Tikka et al., 
2019 
(Reino 
Unido) 

Revisão 
sistemática 
da literatura 

Avaliar a 
efetividade de 
intervenções não 
farmacêuticas 
para a prevenção 
da PAIR 
comparando 
com nenhuma 
intervenção ou 
intervenções 
alternativas. 

Pesquisas em bases de dados: 
CENTRAL, PubMed, Embase, 
CINAHL, Web of Science, BIOSIS 
Previews, Cambridge Scientific 
Abstracts e OSH UPDATE.  
Critérios de inclusão: estudos até 
outubro de 2016; ensaios clínicos 
randomizados, estudos não 
randomizados de antes e depois, 
séries temporais interrompidas de 
intervenções não clínicas para 
prevenir ou reduzir a exposição ao 
ruído ocupacional e a perda 
auditiva.  
Intervenções consideradas: 
controlos administrativos e de 
engenharia, EPI auditivo, 
monitorização da audição. 
  

29 estudos incluídos: 1 estudo 
avaliou legislação para redução da 
exposição ao ruído ocupacional; 11 
estudos avaliaram a eficácia do uso 
de EPI auditivo e 17 estudos 
avaliaram a eficácia de programas 
de prevenção de perda auditiva. 
Há pouca evidência que a 
implementação de legislação mais 
rigorosa possa reduzir o nível de 
ruído em contexto laboral; 
intervenções educativas para o uso 
apropriado de EPI auditivo 
contribuem para a redução da 
exposição ao ruído num curto 
prazo, no entanto é necessário um 
follow-up destas a um longo prazo. 
São necessários mais estudos 
científicos sobre a implementação 
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de controlos de engenharia, uma 
implementação mais rigorosa da 
legislação e melhores programas 
de prevenção. 

Tantranont 
& 
Codchanak, 
2017 
(Tailândia) 

Estudo 
quantitativo 
descritivo 
correlacional 
transversal  

Identificar os 
fatores 
relacionados 
com o uso de 
proteção 
auditiva por 
parte dos 
trabalhadores 
industriais. 
  

Amostra randomizada de 268 
trabalhadores. 
Critérios de inclusão: 
trabalhadores expostos a níveis de 
ruído >80 dB num período de 8 
horas; capazes de ler e escrever 
tailandês, e estar disposto a 
participar. 
Instrumento de recolha de dados 
questionário: 
- Dados demográficos, nº de horas 
de trabalho 
- Perceção do trabalhador da sua 
audição 
- Auto-avaliação do tempo de 
utilização, em percentagem, de 
proteção auditiva 
- Escala de perceção dos benefícios 
do uso de proteção auditiva 
- Escala de perceção das 
dificuldades no uso de proteção 
auditiva  
- Perceção de auto-eficácia no uso 
de proteção auditiva 
- Perceção da suscetibilidade de 
perda de audição 
- Avaliação da influência de fatores 
interpessoais no uso de proteção 
auditiva.  

Os trabalhadores usavam proteção 
auditiva, em média, 77.9% do 
tempo quando expostos a ruído. 
Trabalhadores que consideram a 
sua audição como boa são os que 
mais utilizam proteção auditiva. 
A influência interpessoal 
demonstrou ter influência no uso 
de proteção auditiva, ou seja, 
quando os colegas e supervisores 
também fazem uso deste 
equipamento, a percentagem de 
utilização é mais elevada, o que 
demonstra uma cultura 
organizacional que valoriza a 
aprendizagem por observação e 
incentivo interpessoal. 
Neste sentido, este estudo 
demonstra que o Enfermeiro do 
Trabalho pode adotar estratégias 
como a realização de audiogramas 
aos trabalhadores e informá-los do 
estado da sua audição.  
Para além da implementação de 
estratégias individuais, as 
estratégias de grupo poderão ser 
eficazes na promoção de utilização 
de protetores auditivos. 

Kearney et 
al., 2017 
(Estados 
Unidos 
América) 

Estudo 
quantitativo 
descritivo 
transversal 

Avaliação de 
atitudes e 
comportamentos 
no uso de 
proteção 
auditiva e análise 
da eficácia do 
conhecimento 
adquirido após 
intervenção 
educativa nos 
trabalhadores de 
jardinagem, 
paisagismo e 
manutenção de 
solos. 

97 trabalhadores, amostra 
randomizada. 
Critérios de inclusão: maiores de 
18 anos; trabalhar 40h/semana na 
área do paisagismo e/ou 
manutenção de solos. 
Instrumento de recolha de dados 
questionário/teste: 
- 18 perguntas num pré-teste que 
avaliavam o conhecimento dos 
trabalhadores sobre a perda 
auditiva e os equipamentos de 
proteção auditiva. 
- 4-6 semanas após o teste foi feita 
uma formação intensiva sobre 
ruído ocupacional (perda de 
audição, demonstração da 
colocação da proteção auditiva, 
discussão sobre este 
equipamento) 
- No fim da formação foi entregue 
um teste com as perguntas do pré-
teste 

Os resultados dos testes após a 
intervenção educativa foram 
melhores relativamente aos pré-
testes, o que suporta o facto das 
intervenções educativas contínuas 
se tornarem numa estratégia 
plausível na prevenção da perda 
auditiva e incentivo no uso de 
protetores auditivos. 
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A perda auditiva induzida por ruído ocupacional é maioritariamente prevenível, pelo que a prevenção primária 
continua a ser um dos pilares fundamentais na prevenção da perda auditiva em contexto laboral (Themann & 
Masterson, 2019). Sendo este processo desenvolvido gradualmente no tempo, raramente os trabalhadores são 
capazes de reconhecer défices auditivos em si próprios, pelo que a monitorização através de audiogramas e a 
deteção precoce constituem estratégias fundamentais (Chen et al., 2020; Samelli et al., 2020), tornando-se 
também necessário apostar no desenvolvimento de programas de prevenção mais eficazes (Tikka et al., 2019). 
Tendo em conta a esfera de competências do Enfermeiro em contexto de Saúde Ocupacional designadas pela 
OMS Europa (2001), o mesmo pode desempenhar um papel ativo no que diz respeito à prevenção primária, ao 
desenvolvimento de programas de prevenção auditiva e à monitorização contínua da audição. 
As estratégias de controlo do ruído na sua origem encontradas nesta pesquisa vão, na sua maioria, ao encontro 
do que é preconizado pela NIOSH (2018) na base da pirâmide hierárquica de controlo da exposição ao ruído 
ocupacional. Segundo Chen et al. (2020) e Tikka et al. (2019), as medidas de controlo administrativas e de 
engenharia continuam a ser as mais eficazes, particularmente em contexto industrial, no entanto estas 
necessitam de ser mais aprofundadamente estudadas (Tikka et al., 2020). Neste tipo de estratégias, o Enfermeiro 
do Trabalho poderá ver a sua intervenção limitada, uma vez que a implementação das mesmas depende 
unicamente da gestão e administração das organizações. De acordo com Themann & Masterson (2019) um dos 
principais obstáculos à implementação deste tipo de medidas poderá ser a falta de regulamentação das mesmas 
nas empresas e o elevado custo; no entanto, existem diversas medidas com menores custos que poderão 
provocar uma redução significativa do ruído na sua origem, potenciando a eficácia de outras estratégias como a 
utilização de equipamentos de proteção auditiva. 
Na pirâmide hierárquica da NIOSH (2018), os protetores auditivos surgem em último recurso quando as opções 
de eliminação ou atenuação do ruído na sua origem não são executáveis numa organização; continuam a ser 
estratégias consideradas na prática para a prevenção da perda auditiva quando os trabalhadores estão expostos 
a níveis de ruído elevados (Chen et al., 2020; Samelli et al., 2020, Tikka et al., 2019). No entanto, a eficácia da 
proteção auditiva depende de alguns fatores como o seu uso apropriado, o qual pode ser colmatado com 
intervenções educativas (Kearney et al., 2017; Tikka et al., 2019), que devem ser implementadas de forma 
contínua acompanhadas com follow-up de modo a serem eficazes a longo prazo (Tikka et al., 2019).  
Considerando a competência do Enfermeiro do Trabalho enquanto educador para a saúde, designada pela OMS 
Europa (2001), é pertinente que o mesmo esteja envolvido no desenvolvimento de ações educativas para o uso 
apropriado de EPI auditivo e no acompanhamento da sua eficácia a longo prazo, tendo em conta o contacto de 
proximidade do profissional de enfermagem com os trabalhadores. A estratégia utilizada pelos mesmos poderá 
ser mais eficaz se contemplar a consciencialização dos trabalhadores sobre o estado da sua acuidade auditiva, 
bem como, uma estratégia educativa direcionada a grupos de trabalhadores, uma vez que a aprendizagem por 
observação dos pares e o incentivo interpessoal demonstraram influenciar a adesão ao uso de equipamentos 
individuais de proteção auditiva (Tantranont & Codchanak, 2017), que por sua vez contribuirá para a redução do 
risco de perda auditiva. 
 

Conclusões 
As estratégias encontradas na literatura analisada vão ao encontro do que é preconizado por entidades 
internacionais como a NIOSH, bem como na legislação portuguesa. Foram encontradas estratégias de prevenção 
de perda auditiva indiretas, como aquelas que influenciam a adesão ao uso de equipamento individual de 
proteção auditiva, onde o Enfermeiro do Trabalho poderá desempenhar um papel ativo na mudança de 
comportamento dos trabalhadores individualmente ou em grupo. No geral, são necessárias melhorias no que 
diz respeito a intervenções eficazes no longo prazo, bem como um maior desenvolvimento de programas de 
prevenção auditiva, não descurando as estratégias base descritas na pirâmide hierárquica de controlos definidas 
pela NIOSH. 
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Introdução  
A Emergência Pré-Hospitalar (EPH) compreende toda a atividade de emergência, sendo que esta pode ser 
dividida em 6 fases: Deteção, Alerta, Pré-socorro, Socorro, Transporte e Tratamento na Unidade de Saúde 
(Instituto Nacional de Emergência Médica, 2013). No que diz respeito aos profissionais de saúde do pré-
hospitalar, encontram-se responsáveis essencialmente por 2 fases, o Socorro que “corresponde aos 
cuidados de emergência iniciais efetuados às vítimas de doença súbita ou de acidente, com o objetivo de 
as estabilizar, diminuindo assim a morbilidade e a mortalidade.” (Instituto Nacional de Emergência 
Médica, 2013, p. 3) e pelo Transporte que “consiste no transporte assistido da vítima numa ambulância 
com características, tripulação e carga bem definidas, desde o local da ocorrência até à unidade de saúde 
adequada, garantindo a continuidade dos cuidados de emergência necessários.” (Instituto Nacional de 
Emergência Médica, 2013, p. 3).  
A Saúde Ocupacional tem como objetivos prevenir a ocorrência de riscos resultantes do exercício da 
profissão, ou seja, os riscos ocupacionais e promover a saúde do colaborador. Esta é aplicada através da 
implementação “de estratégias de identificação, avaliação e controlo dos riscos existentes no local de 
trabalho, ou deles emergentes, de ações de vigilância da saúde dos trabalhadores e de promoção da saúde 
no local de trabalho” (Direção Geral de Saúde, 2018, p. 11) com a finalidade de proporcionar um ambiente 
de trabalho seguro e saudável. Desta forma, devido à variedade de riscos existentes, para que se possa 
concretizar a Saúde Ocupacional, é essencial a colaboração de profissionais das diversas áreas que 
integram a equipa multidisciplinar. (Direção Geral de Saúde, 2018). 
No entanto, é de realçar que o Enfermeiro com competência acrescida na área da Enfermagem do 
Trabalho representa a maior porção de profissionais a executar funções na área da Saúde Ocupacional, 
prevenindo ativamente a ocorrência de lesões e doenças no trabalho, promovendo a saúde e a capacidade 
de trabalho, centrando-se em doenças preveníeis no local de trabalho, não ocupacionais que, ainda que 
não tenham sido diretamente causadas pelo trabalho, poderão afetar a capacidade dos trabalhadores em 
manter a comparência ou o desempenho no trabalho, através de uma estratégia abrangente de promoção 
da saúde no local de trabalho, e, finalmente, melhorar a gestão em saúde de forma a reduzir os riscos 
para a comunidade envolvente. 
 
Objetivos  
Caracterizar os tipos de riscos ocupacionais a que equipa de EPH poderá estar exposta, no âmbito do seu 
exercício profissional. 
 
Metodologia  
A construção deste estudo seguiu as seguintes seis etapas metodológicas: 1) Formulação de uma questão 
de pesquisa; 2) Elaboração dos critérios de elegibilidade e procura dos artigos disponíveis na literatura; 3) 
Procura das informações; 4) Avaliação dos estudos selecionados; 5) Análise e interpretação dos dados; 6) 
Descrição dos resultados e discussão.  
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Foram definidos os critérios de inclusão e exclusão e foi delimitado um intervalo de tempo de pesquisa, 
pela necessidade de obter uma literatura mais atualizada e adequada, com o intuito de conhecer e 
analisar os estudos científicos mais atuais de forma a responder à questão de investigação. Como critérios 
de inclusão, elegeu-se: artigos que respondessem à questão de investigação; artigos publicados em 
português e inglês; e artigos completos publicados e indexados nas referidas bases de dados, nos últimos 
dez anos. Os critérios de exclusão estabelecidos foram: artigos duplicados, teses ou dissertações, revisões, 
relatos de experiência, editorias, manuais, reflexões teóricas e livros. 
 
Quadro 1 
Estratégia PICOD 

P População Profissionais de Saúde de Emergência Pré-
Hospitalar 

I Intervenção, Indicação ou Interesse Risco Ocupacionais  
C Procedimento padrão, intervenção 

de comparação 
Idealização de um ambiente perfeito sem a 
ocorrencia de risco 

O Outcome (desfecho ou resultado 
esperado) 

Identificação dos riscos ocupacionais mais 
frequentes em ambiente de emergencia pré-
hospitalar. 

D Desenho Estudos conduzidos por metodologia qualitativa 
e/ou quantitativa 

 
Um dos requisitos essenciais da fase de pesquisa está na utilização de descritores e palavras-chave. Os 
descritores, permitem a indexação dos diferentes artigos nas bases de dados. Deste modo, para a 
realização de uma estratégia de pesquisa eficiente, é importante identificar e traduzir as palavras-chave 
para linguagem padronizada, como os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e/ou Medical Subject 
Headings (MeSH). O DeCS, produzido pela Bireme, foi desenvolvido a partir do MeSH da United States 
National Library of Medicine (NLM), sendo que permite a consulta dos descritores em Ciências da saúde 
a partir de termos em português ou inglês. 
Após a definição dos elementos específicos do PICOD, identificamos cinco descritores em saúde 
compatíveis com o objetivo da pesquisa: “Profissionais de Saúde”, “Enfermagem do Trabalho”, 
“Condições de Trabalho”, “Riscos Ocupacionais” e “Cuidado Pré-Hospitalar”, em português, e; “Health 
Personnel”, “Occupational Health Nursing”, “Working Conditions”, “Occupational Risks” e “Prehospital 
Care”, em inglês. 
Após a identificação dos descritores, recorremos aos operadores booleanos para a construção das 
fórmulas de pesquisa, utilizando os operadores lógicos “AND” e “OR”, parênteses, aspas, de forma 
adaptada a cada base de dados.  
A pesquisa bibliográfica foi realizada entre fevereiro e abril de 2022, nas seguintes bases de dados: SciELO 
(Scientific Electronic Library Online), Scopus, Lilacs (literatura latino-americana e do Caribe em Ciências 
da Saúde) e BDENF (Base de Dados em Enfermagem), agrupadas pela BVS (Biblioteca Virtual em Saúde), 
PubMed e EBSCO.  
Após a pesquisa nas bases de científicas definidas obteve-se um total de 15.165 artigos que, de forma 
consecutiva e pela aplicação dos critérios de inclusão e exclusão já mencionados, resultou numa amostra 
de 10 artigos (n=10). 
Numa fase seguinte procedeu-se à avaliação da qualidade dos artigos identificados, de forma a garantir a 
qualidade metodológica dos estudos realizados e, consequentemente, a robustez dos resultados neles 
expresso. Para o efeito, recorreu-se ao instrumento “Standard Quality Assessment Criteria for Evaluating 
Primary Research Papers From a Variety of Fields”, desenvolvida por Kmet, Lee & Cook (2004).  
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Após a avaliação dos 10 artigos selecionados foram excluídos 3 artigos, por apresentarem uma avaliação 
inferior a 0,75, por não cumprirem com os critérios de elegibilidade definidos por Kmet, Lee & Cook, 
ficando a amostra final de estudo restrita a 7 artigos. 
Em síntese, de acordo com a pesquisa realizada em bases de dados científicas, pelo processo de extração, 
a amostra final ficou constituída por 7 artigos, sendo que 4 deles são oriundos da BVS, 1 da PubMed, 1 da 
SciELO e, finalmente, 1 da Scopus (Quadro 2). 
 

Quadro 2 
Seleção por base de dados 

 BVS PubMed EBSCO SciELO Scopus Total 
Total encontrados 319 124 13.741 4 977 15.165 
Duplicados 318 124 13.741 4 976 15.163 
Critérios Inclusão/ 
Exclusão 

102 47 174 3 176 502 

Anàlise de Títulos 17 12 9 2 44 84 
Anàlise de Resumos 8 3 2 2 10 26 
Leitura Integral do 
Texto 

5 1 0 1 3 10 

Escala de Kmet 4 1 0 1 1 7 
 
Resultados e Discussão 
É do domínio comum que os profissionais desta área estão expostos a variadas adversidades no contexto 
de trabalho, seja ao nível dos riscos bio psíquicos ou até mesmo às dificuldades na execução das suas 
funções. As adversidades colocam os profissionais numa situação vulnerável que os torna suscetíveis à 
ocorrência de riscos ocupacionais dos quais são exemplo: a dificuldade no acesso e falta de condições de 
segurança no local onde se encontra a vítima e a manipulação de fármacos e dos diversos materiais 
utilizados. Associado ao já referido, é relevante constatar os elevados níveis de stresse aos quais estes 
profissionais estão expostos, bem como a elevada carga horária, que têm implicação direta na alteração 
do padrão de sono, propiciando a ocorrência de danos na saúde mental destes profissionais.  
Os agentes físicos são formas de energia a que possam estar expostos os trabalhadores como ruido, 
vibrações, temperaturas extremas e radiações. Os fatores químicos são causados por um composto 
químico que possa ser absorvido pelo organismo através da pele, da sua ingestão ou pela via respiratória. 
Os riscos psicológicos, estão associados ao cansaço, stresse, excesso da carga horária, turnos noturnos, a 
desvalorização do profissional e das suas aptidões e, por último, o ritmo acelerado de trabalho. Quanto 
aos riscos ergonómicos, estes estão relacionados com a adequação entre o profissional e o ambiente de 
trabalho, principalmente, com a adoção de uma postura inadequada e, por vezes, pela falta de condições 
de segurança asseguradas. Por fim, os riscos biológicos são representados pelos agentes biológicos, ou 
seja, bactérias, fungos, vírus e parasitas. Os acidentes biológicos são os mais vulgares pela exposição a 
sangue e fluidos corporais portadores de infeção e a contaminação pode ocorrer por via cutânea, 
respiratória e digestiva. (Chiodi & Marziale, 2006) 
Assim sendo, e tendo em consideração a questão de investigação foram selecionados 7 artigos. 
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Quadro 3 
Amostra de estudo 

Art. Título Autores Ano 
A1 Prevalence and Correlates of Mental Health 

Status Among Pre-Hospital Healthcare Staff 
Abbaspour, S., Tajik, R., Atif, K., 
Eshghi, H., Teimori, G., Ghodrati-
Torbati, A., & Zandi, A 

2020 

A2 Risk perception among workers with 
previous occupational accidents in pre-
hospital settings 

Goulart, Leonardo Salomão et al. 2020 

A3 Compassion satisfaction and compassion 
fatigue among emergency medical 
technicians in Iran 

Dehghannezhad, J., Zamanzadeh, 
V., Gilani, N., Rahmani, A., & 
Dadashzadeh, A 

2020 

A4 Abuso verbal e assédio moral em serviços de 
atendimento Pré-hospitalar no Chile 

Rodríguez-Campo VA, Paravic-Klijn 
TM 

2017 

A5 Riscos ocupacionais em um serviço de 
atendimento móvel de urgência 

Costa IKF, Liberato SMD, Costa IKF, 
et al. 

2014 

A6 Prevalência de sintomas psicofisiológicos de 
estresse no Atendimento pré-hospitalar 
móvel 

França SPS, De Martino MMF. 2013 

A7 Avaliação do nível de estresse de equipe de 
enfermagem de serviço de atendimento 
móvel de urgência 

Maia EC, Miranda MC, Caetano JÁ 
et al. 

2012 

 
O artigo A1 constitui um estudo transversal onde é abordada a saúde mental dos técnicos EPH. Neste 
estudo realizado no Irão, em 2018, com uma amostra de 224 técnicos EPH, o objetivo era implementar 
escalas, de forma a responder à questão de investigação. As escalas implementadas permitiram avaliar 
quais dos profissionais possuíam Post-traumatic Stress Disorder (PTSD). O estudo demonstrou que 36 
funcionários tinham PTSD ≥50 e que este se agravava de acordo com o envelhecimento, o número de 
filhos e número de anos de Serviço. Também se verificou que 89 participantes referiram fragilidade 
emocional. Os profissionais com maior risco de compromisso da saúde mental eram aqueles com 1 ou 2 
filhos, e com PTSD igual ou superior a 50. 
O artigo A2 é um estudo quantitativo e analítico, com delineamento transversal, no qual participaram 265 
técnicos de EPH, no Brasil. O objetivo deste estudo é identificar a perceção do risco entre trabalhadores 
que sofreram acidente de trabalho no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), como tal, foi 
elaborado um questionário e implementada uma escala de modo a analisar a perceção dos riscos 
ocupacionais que ocorrem na EPH. O estudo demonstrou que a perceção do técnico de EPH quanto à 
exposição de risco ocupacional no ambiente pré-hospitalar é mais frequente na exposição a 
secreções/excreções contaminadas (4,36), exposição a sangue (4,43), levantamento e transporte manual 
de peso (4,25), exposição a bactérias (4,25), manipulação e contacto com produtos de higienização (4,28), 
contacto com medicamentos e soluções (4,23), exposição a vírus (4,23), esforço físico intenso (4,03) e 
trabalho em turnos (4,00).  
O artigo A3 é um estudo descritivo-correlacional, com total de 248 profissionais EPH do Azerbaijão e Irão. 
Este estudo procura fazer a correlação entre a satisfação por compaixão e a fadiga por compaixão. A 
amostra do estudo era totalmente constituída por elementos do sexo masculino, dos quais 77,5% eram 
casados e 71,4% eram paramédicos. Os resultados do estudo demonstraram que os scores dos 
paramédicos foram moderados em todas as áreas, apresentado os seguintes valores: satisfação por 
compaixão (40,7 ± 6,2), burnout ocupacional (27 ± 4,03) e Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT) 
(22,9 ± 7,47). 
O artigo A4 é um estudo quantitativo, descritivo-correlacional, realizado com 74 profissionais de saúde e 
360 técnicos de EPH, no Chile, com o objetivo de determinar a perceção do abuso verbal e assédio moral. 
Relativamente à perceção da frequência de ocorrência de abuso verbal no ambiente de trabalho, 65,8% 
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dos profissionais e 69,9% dos técnicos EPH, que sofreram violência verbal, afirmam que este fenómeno 
ocorre esporadicamente, assim como os casos de assédio moral. O estudo permitiu também identificar 
quais os principais abusadores verbais, verificando-se que, maioritariamente, são os utentes e familiares 
com uma percentagem de 80%, enquanto no assédio moral, os abusadores são membros da equipa, com 
valores de 30,8% e colegas externos (unidades de emergência que recebem utentes que são transferidos 
por profissionais e técnicos do SAMU) com 34,6%.  
O artigo A5 é um estudo descritivo com uma abordagem quantitativa realizada com 162 profissionais, no 
Brasil. O objetivo deste estudo era identificar os riscos ocupacionais associados às atividades 
desenvolvidas no Serviço de EPH. Os resultados demonstraram que 34,6% dos profissionais consideraram 
os ruídos como os mais significativos; 78,4% valorizaram os gases/fumos como principal risco químico; 
48,8% disseram que o contato com o sangue é o principal risco biológico; 80,9% afirmaram que o principal 
risco mecânico é referente aos acidentes de transporte; 40,1% afirmaram que o principal risco 
ergonómico é a tensão/stresse. 
O artigo A6 é um estudo populacional, transversal de prevalência, descritivo-exploratória, com 
abordagem quantitativa, realizada com 38 enfermeiros, com o objetivo de identificar a prevalência de 
sintomas psicológicos e fisiológicos de stresse nesta classe. Do estudo resultou que dos participantes 34% 
apresentava sintomas psicológicos e 31% apresentava sintomas físicos. Com estes dados, foi possível 
afirmar que aproximadamente 30% dos participantes já estão enquadrados na fase de exaustão 
emocional provocada pelo stresse e que quase 50% dos participantes apresentam um índice médio da 
sintomatologia psicofisiológica de stresse, possuindo elevada probabilidade para agravar os índices desses 
sintomas.  
O artigo A7 é um estudo exploratória, transversal e quantitativa, realizada com 30 profissionais, com o 
objetivo de avaliar a ocorrência de stresse em técnicos de EPH, os riscos ocupacionais envolvidos e as 
sugestões para o controle do stresse na perceção dos profissionais de enfermagem. Com o artigo 
verificou-se uma incidência em grau moderado de stresse nos participantes, predominando os sintomas 
psicológicos. Cerca de metade dos profissionais do estudo referiram ainda que o trânsito é maior fator 
causador de stresse. 
Uma vez caracterizada a amostra, é essencial sistematizar a informação recolhida, proceder à comparação 
dos artigos apresentados e complementar com outros estudos pertinentes a fim de alcançar o objetivo e 
responder à questão de investigação. Assim sendo, foi permitida a comparação e a organização dos dados, 
de acordo com as diferenças, semelhanças e pergunta da revisão, o que permitiu expor quais os riscos 
ocupacionais que são referidos em cada artigo e, desta forma possibilitar a elaboração do Quadro 3 para 
uma visualização mais clara acerca dos mesmos. 
 
Quadro 4 
Riscos Ocupacionais identificados 

Tipos de Risco Artigos da amostra 

Físicos A5, A6 
Químicos A2, A5 
Biológicos A2, A5 
Psicológicos A1, A3, A4, A6, A7 

Ergonómicos A2, A5 
 
Riscos Físicos 
Os artigos A5 e A6 comprovam que os riscos físicos são uma constante associada à atividade laboral dos 
profissionais de EPH, no entanto, ambos abordam este tipo de risco de duas perspetivas distintas. O artigo 
A5 refere o risco físico numa abordagem de ação imediata, nomeadamente, através da ocorrência de 
acidentes de viação durante o transporte e também um mecanismo a longo prazo, que se traduz pela 
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exposição elevada a ruídos e o artigo A6 menciona este risco através de uma perspetiva também ela a 
longo prazo, através dos efeitos do stresse do trabalho que constitui “um problema de natureza percetiva, 
resultante da incapacidade de lidar com as fontes de pressão no trabalho, tendo como consequências 
problemas na saúde física, mental e na satisfação no trabalho, afetando o indivíduo e as organizações”, 
(Direção Geral de Saúde, 2021, p. 32), neste caso, manifestando-se através de sintomatologia física.  
Os elevados e constantes níveis de stresse podem manifestar-se fisicamente através de cansaço, 
dificuldade de relaxamento, cefaleias e lombalgias, que afetam não só a qualidade de vida dos 
profissionais, mas também a excelência do exercício da profissão.  
No entanto, após reflexão é possível observar que o stresse pode ser um fator que origina ambos os riscos 
pois está comprovado que os elevados níveis de stresse podem levar à ocorrência de sintomatologia 
psicológica sob a forma de preocupação, agitação, agressividade, descontentamento, e sensação de falta 
de tempo, que poderão desencadear alterações do processo de pensamento com clareza e, 
consequentemente poderão afetar a capacidade de condução segura, colocando em risco a vida dos 
profissionais que se encontrem no veículo, assim como, a vida do doente se este tiver presente  
Relativamente à exposição de ruídos, verifica-se através do artigo A5 que este ocorre com elevada 
frequência e tem impacto direto na saúde dos profissionais de EPH e, por essa razão não pode ser 
desvalorizado pois, uma vez que a saúde do profissional esteja afetada, neste caso, através da perda 
gradual de audição, a sua capacidade para exercer funções estará diminuída e poderá levar ao término 
de desempenho de funções do profissional, originando uma elevação da carga horária dos restantes 
elementos, que provocará um aumento nos níveis de stresse na equipa. 

 
Riscos Químicos 
Os artigos A2 e A5 fazem uma referência à exposição dos profissionais de EPH a riscos químicos pela 
elevada frequência com que acontecem, e que se manifestam através da manipulação e contacto com 
produtos de higienização e da exposição a fumos e gases.  
Considera-se relevante a análise dos riscos químicos, neste contexto, pois como já foi referido os 
profissionais do EPH, atuam no meio exterior, longe de um ambiente protegido e sem as condições de 
segurança ideais do trabalho, expostos à imprevisibilidade dos acontecimentos, seja pela dificuldade no 
acesso, seja pelo local onde se encontra vítima, que poderá ser uma vítima de intoxicação ou estar num 
local contaminado e essa informação acerca do ambiente envolvente pode não estar comprovada antes 
da chegada da equipa de EPH. Desta forma, é essencial uma atenção especial sobre esta classe de riscos 
ocupacionais por se tratar de algo bastante característico da população referida. 
 
Riscos Biológicos 
Os artigos A2 e A5 referem também que os profissionais de EPH estão expostos a riscos biológicos e são 
identificados como principais formas de exposição: o contacto com sangue, secreções/excreções 
contaminadas, vírus e bactérias.  
A análise dos presentes riscos é bastante relevante neste contexto devido à imprevisibilidade dos cenários 
que podem ser encontrados pelos profissionais de EPH durante a sua atuação, acrescido ao facto de tal 
como afirma o artigo A2, por vezes os profissionais desconhecerem o meio de contágio ou desvalorizarem 
a possibilidade da sua ocorrência, tornando-os mais vulneráveis e enaltecendo a importância das ações 
de formação e de prevenção direcionadas a estes profissionais. 
 
Riscos Psicológicos 
Após uma análise aprofundada de todos os artigos estudados, o tipo de riscos ocupacionais mais 
frequentes entre os profissionais de EPH são os riscos psicológicos. 
Refletindo acerca deste risco, podemos ver que as suas abordagens são distintas e facilmente associadas 
a outros fatores que desencadeiam um compromisso da saúde mental, caracteriza-se como sendo “o 
estado de bem-estar no qual o indivíduo realiza as suas capacidades, pode fazer face ao stress normal da 
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vida, pode trabalhar de forma produtiva e frutífera e pode contribuir para a comunidade em que se insere”. 
(Direção Geral de Saúde, 2021, p. 12). 
Primeiramente, o artigo A1, que tinha como objetivo avaliar a saúde mental dos profissionais do SME pré-
hospitalar, concluiu que da sua amostra, os profissionais mais suscetíveis a alterações na saúde mental 
eram aqueles que possuíam 1 ou 2 filhos, o que conduz a uma reflexão bastante pertinente, pois uma vez 
que para aquele profissional existem seres queridos que são dependentes de si, este tem constantemente 
uma preocupação acrescida em momentos de alto risco no exercício das suas funções, pois se algo grave 
lhe acontecer, os filhos ficam sem a sua retaguarda. Esta preocupação constituí um fator desencadeador 
de stresse. 
Ainda numa perspetiva voltada para o stresse, os artigos A6 e A7 abordam-no nos profissionais de EPH, 
no entanto desenvolvem-no em diferentes fases, que acabam por se complementar, uma vez que o artigo 
A7 estudou quais os fatores geradores de stresse na atividade laboral e qual a sua incidência e o artigo A6 
refere quais os sintomas físicos e psicológicos predominantes da elevada exposição ao stresse.  
O artigo A7 revela, que de acordo com os testemunhos dos profissionais da amostra, o trânsito constituí 
um grande fator causador de stresse e, mais uma vez pela natureza do serviço de EPH, com a sua 
imprevisibilidade, os profissionais deparam-se com a necessidade de implementar estratégias para 
enfrentar as situações adversas, contudo, consideram que estas ações apenas têm repercussões a curto 
prazo e que para que a qualidade da saúde mental seja preservada seria necessária a implementação de 
estratégias de coping preventivas neste âmbito. 
Como já foi mencionado, os sintomas físicos e psicológicos resultantes do stresse podem levar a 
alterações não só na saúde mental dos profissionais, que se encontram expostos a elevados níveis de 
stresse, mas também da restante equipa de EPH, tendo repercussões diretas na qualidade dos cuidados 
prestados. 
Desta forma, com a análise dos artigos A1, A6 e A7, foi possível constatar que é necessária uma 
intervenção mais aprofundada por parte da Saúde Ocupacional, talvez a partir de formações relacionadas 
com a Inteligência Emocional, que segundo Goleman (2001), citado por Silva e Duarte (2012) constitui “a 
capacidade de reconhecer os próprios sentimentos e os dos outros, de nos motivarmos e de gerirmos bem 
as emoções em nós e nas relações”(Silva & Duarte, 2012).  
De seguida, atentando no artigo A3, este refere que a satisfação de compaixão está inversamente 
relacionada com a fadiga da compaixão e que a ocorrência da fadiga de compaixão tem impacto negativo 
no desempenho dos profissionais no momento de prestar cuidados de qualidade. Logo, o aumento da 
satisfação de compaixão resultará numa diminuição da fadiga de compaixão.  
A satisfação por compaixão consiste no prazer resultante do sentimento de capacidade de desempenho 
de funções com sucesso com a sensação de satisfação ao ajudar pessoas que se encontram em 
sofrimento. Os mesmos autores referem ainda que este fenómeno se encontra correlacionado com a 
fadiga de compaixão, que se traduz nos efeitos nocivos resultantes da exposição contínua a eventos 
associados a sofrimento.  
O artigo A3 apresenta ainda quais os fatores que desencadeiam um agravar no surgimento da fadiga de 
compaixão como é o caso da excessiva carga horária, as condições do local de trabalho e o grau de 
educação.  
Embora, o estudo apresentado priorizasse a importância de estabelecer uma relação entre fadiga e 
satisfação de compaixão como fim para obter uma melhoria nos cuidados, tem a si implícita a exposição 
de vários riscos aos quais os profissionais de EPH estão expostos e que poderão resultar em exaustão 
emocional do profissional devido ao trabalho. 
Finalmente, atentando ao artigo A4, este aborda a temática do assédio moral e do abuso verbal a que os 
profissionais de EPH estão frequentemente expostos, que constituem formas de violência verbal. Foi 
comprovada uma associação direta entre a exposição à violência sob as variadas formas e o agravamento 
ou surgimento de burnout que consiste num“ conjunto de sintomas caracterizado por sinais de exaustão 
emocional, despersonalização e reduzida realização profissional em decorrência de uma má adaptação do 



 

84 

 

indivíduo a um trabalho prolongado, altamente stressante e com grande carga tensional” (Pêgo & Pêgo, 
2016). 
Após a reflexão acerca de todos estes artigos é imperativa a necessidade de investimento na área da 
saúde mental dos profissionais de EPH, pois devido à imprevisibilidade deste Serviço e à exposição a 
inúmeros fatores geradores de stresse, torna-se primordial cuidar da sua saúde mental, atuando na 
prevenção e promoção da mesma. 
Relativamente aos riscos ergonómicos, os artigos A2 e A5 também lhes fazem referência, porém estes 
resultam de mecanismos de ação diferentes.  
O artigo A2 apresenta como risco ocupacional ergonómico para os profissionais da EPH o excesso de carga 
de peso, que se transmite na necessidade de posicionamento e transferência dos doentes e, dependendo 
do ambiente onde se encontra a vítima, remoção de obstáculos pesados, podendo levar ao surgimento 
de lesões músculo-esqueléticas, “As lesões musculoesqueléticas ligadas ao trabalho (…) ,são descritas 
como um dos principais problemas da Saúde Ocupacional dos profissionais de saúde, em particular dos 
enfermeiros. As condições de trabalho e as tarefas dos enfermeiros (…) constituem-se como os principais 
determinantes da atividade real de trabalho, condicionando todas as componentes de exposição aos 
fatores de risco da atividade, designadamente ao nível postural, de repetitividade, aplicação de força e de 
exposição a vibrações.”(Serranheira et al., 2012, p. 194) 
Curiosamente, o artigo A5 refere como risco ergonómico a tensão muscular resulta de respostas 
fisiológicas às emoções gerando uma tensão que se pode acumular em diferentes grupos musculares 
dependendo de cada pessoa. Mais uma vez, uma alteração de saúde mental, neste caso, o stresse surge 
com fator desencadeador de outros riscos ocupacionais, enaltecendo a importância de investimento por 
parte da Saúde Ocupacional nesta área. 
 
Relevância dos resultados para a prática clínica e investigação 
Refletindo acerca da discussão previamente apresentada, ficou percetível que os riscos aos quais os 
profissionais da EPH estão expostos são inúmeros e foi possível compreender a sua natureza e a sua 
forma. Os principais riscos ocorridos são de natureza física, química, biológica, psicológica e ergonómica. 
Estes manifestam-se mais frequentemente através da exposição a ruídos sonoros, a produtos tóxicos, a 
fluídos corporais contaminados, a vírus e bactérias e, passando ainda pela violência verbal por parte de 
utentes e familiares, e ainda sobre o stresse, a excessiva carga horária e cansaço, que conduzem ao 
surgimento do burnout. 
Após a análise de todos os artigos, algo que se tornou evidente foi que, por vezes, alguns destes riscos 
ocorrem por desconhecimento da sua existência por parte do profissional e pelo facto de aquando da sua 
ocorrência estes não serem reportados.  
Desta forma, foi possível compreender que existem duas áreas que necessitam de especial atenção por 
parte da Saúde Ocupacional, cujo papel da Enfermagem do Trabalho é extremamente importante: A 
prevenção da ocorrência de riscos ocupacionais e a sensibilização para a reportação aquando da sua 
ocorrência. 
Tambem foi possivel perceber quais os principais riscos ocupacionais que os profissionais da EPH estão 
expostos e a frequência com que acontecem e, deste modo, torna-se imperativo investigar este campo 
da Saúde Ocupacional, pois uma vez conhecidos os riscos e os mecanismos que lhes dão origem, é 
essencial estudar e aplicar estratégias promotoras de saúde, neste contexto, que se revelou bastante 
extenso e complexo. No entanto, existe um tipo de risco ocupacional que se destacou dos restantes que 
foi o Risco Psicológico, estando presente em 5 artigos da amostra e, mesmo quando o risco mencionado 
em outros artigos não era especificamente o psicológico, existia uma relação de causalidade ou a 
possibilidade de relação com a Saúde Mental.  
Desta forma, sem desvalorizar a importância da prevenção de ocorrência dos restantes riscos, dados os 
resultados obtidos, é primordial investir na promoção da Saúde Mental dos profissionais de EPH. 
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No que diz respeito às Ciências da Saúde, é necessária uma investigação mais aprofundada para ampliar 
conhecimento nesta área e com essa investigação construir modelos e/ou programas de proteção e 
promoção da saúde, e de prevenção do risco nestes trabalhadores. 
No que se refere à Intervenção para a Prática Clínica, é imperativa a realização de um acompanhamento 
constante da Saúde Mental destes profissionais, atuando na prevenção de forma a evitar do seu 
compromisso, através da realização de ações de formação contínua com abordagem de conceitos como 
a Inteligência Emocional e Estratégias de Coping, com o objetivo de minimizar o risco de desenvolvimento 
de burnout. 
Para terminar a área da intervenção, como foi constatado através dos artigos analisados, a família tem 
um impacto direto no autocontrolo e gestão de emoções dos profissionais, por essa razão seria bastante 
benéfica a existência de um acompanhamento contínuo da saúde familiar, de forma a prevenir situações 
de stresse e prejuizo na Saúde Mental destes trabalhadores e da própria família. 
 
 
Conclusões  
Os principais resultados encontrados mostram os riscos que os profissionais de saúde estão expostos nos 
locais de trabalho na EPH, ou seja, esse profissional está sujeito a riscos e a adquirir ou desenvolver 
doenças de ordem física, química, biológica, ergonómica, psicossocial e de acidentes. Através dos mesmos 
foi possível obter a resposta à questão de investigação, que visava identificar os riscos ocupacionais a que 
estes profissionais estão expostos. 
Deste modo, é necessário que seja feita a identificação antecipada dos riscos ocupacionais com o intuito 
de minimizar a ocorrência de danos e lesões; é fundamental a realização de treino e formação continua, 
com o objetivo, de orientar os profissionais de saúde, de forma que estes adquiram um melhor 
esclarecimento e conhecimento quanto aos riscos e prevenção dos acidentes ocupacionais, preservando 
a sua própria saúde e a dos demais.  
As principais limitações sentidas foi a escassez de artigos escritos por autores portugueses que 
retratassem o serviço de EPH do Sistema Nacional de Saúde, assim como, os riscos e condições de trabalho 
que esta equipa está exposta, nomeadamente, a classe profissional de Enfermagem. O acesso a um maior 
conhecimento sobre a prática no contexto pré-hospitalar permitiria identificar medidas a implementar 
para prevenir esses mesmos riscos. Após a análise geral de todos os artigos algo que ficou percetível foi 
que apesar de alguns estudos fazerem distinção entre as classes de profissionais que constituem a 
amostra da equipa de EPH referida no artigo, não são efetuadas distinções entre os riscos a que cada 
classe está mais exposta. No entanto, considera-se que poderá ser pertinente abordar os principais riscos 
das diferentes classes individualmente, em futuros artigos. 
Em suma, é essencial a realização de novos trabalhos relacionados sobre esta temática, nomeadamente, 
a realização de estudos sobre o sistema de EPH português, para consequentemente, ser possível a 
implementação de medidas que previnam e diminuam os riscos existentes, através da formação e 
sensibilização dos profissionais da área para cumprirem as mesmas. 
 
Palavras-Chave: Profissionais de Saúde; Riscos Ocupacionais; Assistência Pré-Hospitalar; 
Enfermagem do Trabalho.  
Keywords: Health Personnel, Occupational Health Nursing, Working Conditions, Occupational 
Risks e Prehospital Care. 
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Introdução 
Tem-se verificado nos últimos anos níveis cada vez mais elevados de stresse ocupacional - aquele que 
decorre no local de trabalho - no desempenho dos profissionais de saúde e, em particular, dos 
enfermeiros (Khamisa et al., 2015). No que concerne ao Enfermeiro do Trabalho (ET), este tende a 
vivenciar diversos eventos significativos, os quais merecem uma necessária análise crítico-reflexiva que 
lhe permita resolver problemas em contexto real (Butterfield et al., 2005). Esses eventos significativos 
podem ser analisados à luz do conceito de 'incidente crítico', definindo-se este a partir da inferência, 
interpretação e da atribuição de um significado a um dado evento (Spencer-Oatey, 2016).  
Neste sentido, nos anos 50 do século XX, o psicológo John Flanagan desenvolveu a denominada 'Técnica 
de Incidente Crítico' (TIC), que permitiria identificar comportamentos no local de trabalho por forma a se 
compreender os detalhes e as interações que ocorrem no contexto laboral (Gremler, 2015). Baseia-se na 
obtenção de três informações importantes (Schluter, Seaton & Chaboyer, 2008): i) nas descrições 
completas e ricas da situação ou evento dos participantes a ser explorado; ii) nas opções específicas das 
pessoas envolvidas na situação ou evento para auxiliar na compreensão do porquê de certas decisões que 
foram tomadas; e iii) no resultado da situação ou evento para apurar a eficácia dos comportamentos. 
Sendo considerada uma metodologia de investigação qualitativa, a TIC oferece uma abordagem prática 
step-by-step para recolha e análise de informações sobre o evento e o seu consequente significado para 
as pessoas envolvidas (Hughes, Williamson & Lloyd, 2007).  A partir da descrição comportamental ou 
funcional do evento significativo, a TIC tendo vindo a ser aplicada na identificação das diferenças entre 
um desempenho eficaz e um ineficaz e dos fatores facilitadores e dificultadores numa determinada tarefa, 
determina assim quais as características críticas (Spencer-Oatey, 2016). Flanagan (1978; cit. em 
Butterfield, et al., 2005) destacou ainda que esta técnica poderia avaliar o desempenho profissional, 
projetar tarefas, criar procedimentos operacionais, promover a motivação dos colaboradores, orientar 
atitudes de liderança, entre outros aspectos intrínsecos às organizações de saúde.  
As organizações de saúde são entidades complexas, contemplando equipas multidisciplinares com 
diferentes níveis de autonomia e interesses próprios, pelos quais apresentam uma diferenciada cultura 
organizacional distinta de outras organizações (Silva et al., 2021). Essa cultura organizacional, fundada nas 
componentes formal (missão, visão, políticas, regras e normas) e informal (símbolos, cerimónias, 
histórias, mitos e artefactos), define a sua identidade coletiva, bem como os consequentes existentes 
mecanismos de comunicação (Santos, 2013). Por esse motivo, os processos de mudança nas organizações 
podem desencadear uma maior ou uma menor recetividade por parte dos seus colaboradores, em 
particular se estes sentem se são ou não envolvidos ativamente nesses processos. Para a gestão de uma 
mudança organizacional bem-sucedida é fundamental a compreensão e o encorajamento da resiliência, 
em que os gestores ou líderes devem investir no estabelecimento de relações de confiança e compromisso 
e na criação de um ambiente de apoio e seguro na cultura organizacional (Mateus & Serra, 2017; Oreg, 
2006). Quando estas circunstâncias não estão presentes, podem estar criadas condições que geram 
preocupação em termos de Saúde Ocupacional dos colaboradores.  
De forma genérica, são os eventos significativos considerados negativos que dão origem ao 
desenvolvimento de stresse ocupacional, causados ou por fatores interpessoais (conflitos com/entre 
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colegas, colaboradores, utentes e seus familiares) ou por fatores organizacionais (falta de recursos 
materiais, incompatibilidade de funções, fracas condições laborais, desacordos com a entidade patronal).  
Sabe-se que uma exposição prolongada a qualquer uma destas circunstâncias que tenham um impacto 
negativo nos colaboradores, a par com uma incapacidade pessoal em gerir o stresse ocupacional, estão 
associados a consequências negativas a nível individual, como aumento de fadiga, de exaustão emocional, 
de insatisfação no trabalho, de ocorrência de erros, e provável desenvolvimento de burnout. Estes fatores, 
a nível organizacional, vão-se refletir numa redução da eficiência e desempenho, num maior nível de 
absenteísmo ou presentismo e numa menor capacidade de se assegurar a segurança dos utentes 
(Labrague et al, 2017). A forma como os profissionais lidam com o stresse ocupacional varia, podendo 
esses adotar diferentes estratégias de coping. Definido coping por Lazarus e Folkman (1984) como 
esforços cognitivos e/ou comportamentais tidos para lidar com exigências para a quais não se possui 
recursos internos e/ou externos, as estratégias de coping podem revestir-se de natureza de evitamento 
ou de enfrentamento, de índole passiva ou ativa e ainda, serem focadas nas emoções ou nos problemas 
(Shirazi, Khan & Khan, 2011). De ressalvar que a componente relacional assume, aqui, um carácter 
relevante, sendo o estilo comunicacional assertivo o associado a um coping saudável.  
 
Objetivos 
Os objetivos deste estudo visaram (i) analisar a natureza dos incidentes críticos identificados em contexto 
da Saúde Ocupacional por estudantes de um Curso de Especialização em Enfermagem do Trabalho; (ii) 
analisar as tomadas de decisão para a resolução dos incidentes críticos tidas pelos estudantes (todos 
enfermeiros) de um Curso de Especialização em Enfermagem do Trabalho; e (iii) analisar quais os 
contributos de uma unidade curricular de um Curso de Especialização em Enfermagem do Trabalho que 
aborda estas questões na área da Enfermagem do Trabalho. 
 
Metodologia 
No âmbito da unidade curricular 'Psicossociologia e Ética Organizacional' de um Curso de Especialização 
em Enfermagem do Trabalho recorreu-se à Técnica de Incidente Crítico (TIC) como metodologia de 
avaliação, onde os estudantes elaboraram uma narrativa sobre um incidente considerado crítico, vivido 
ou observado, em contexto organizacional, indicando possíveis soluções a posteriori para o problema 
identificado.  
O estudo desenvolvido foi de natureza qualitativa, descritivo e transversal. A recolha de dados decorreu 
em dezembro de 2021 e foram analisadas 16 narrativas individuais, apresentadas segundo um guião 
orientador com os seguintes tópicos: (a) Contextualização do incidente: se reflete uma experiência 
recente observada na prática clínica, qual o contexto ambiental onde ocorreu, em que consistiu, quais os 
envolvidos no incidente; (b) Comportamentos: descrição do que foi feito, dito e observação do 
comportamento de outros intervenientes; (c) Sentimentos vivenciados e observados; (d) Motivações para 
agir de determinada forma: se negativa ou positva; (e) Consequências do incidente crítico: se imediatas, 
a médio ou longo prazo; (f) Reflexão sobre o incidente crítico: se a intervenção poderia ter sido diferente, 
o que poderia ser feito para se gerir esse incidente e quais as indicações para uma intervenção semelhante 
no futuro; (g) Comunicação: quais os estilos de comunicação existentes na instituição ou entre os 
intervenientes no incidente crítico; (h) Ética e Deontologia: quais os princípios éticos e deontológicos em 
termos de organização e enquanto Enfermeiro do Trabalho intrínsecos na resolução do incidente descrito; 
(i) Tomada de decisão: reflexão sobre estratégias para a tomada de decisão adotadas; (j) Qual o contributo 
da unidade curricular para a resolução de incidentes críticos futuros no âmbito da Enfermagem do 
Trabalho. 
Recorreu-se à análise de conteúdo temática das narrativas elaboradas mediante três principais tópicos: 
(i) incidente crítico vivenciado ou observado em contexto organizacional; (ii) tomada de decisão e seus 
pressupostos; e (iii) contributo da unidade curricular para a resolução de incidentes críticos futuros em 
contexto de prática profissional.  
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Todos os participantes deram o seu consentimento informado, livre e esclarecido para a utilização das 
narrativas individuais como instrumento de análise de dados, sendo garantida a confidencialidade e o 
anonimato dos mesmos. 
 
Resultados e Discussão 
Da análise de conteúdo realizadas às narrativas individuais dos participantes, passa-se a apresentar os 
resultados quanto à natureza dos incidentes críticos, à natureza da tomada de decisão e soluções para a 
prática futura e quanto aos contributos que a unidade curricular proporcionou.   
 

1. Natureza dos incidentes críticos 

Da análise de conteúdo das narrativas individuais, no que respeita aos incidentes críticos vivenciados ou 
observados, 62,5 % dos participantes tiveram uma intervenção indireta nos mesmos, apresentando estas 
três naturezas: mobbing (31,3%), stresse laboral (25%) e aspectos da segurança do colaborador/família 
do profissional (12,5%). 
No que diz respeito à natureza do incidente crítico mais identificado relacionou-se com o mobbing 
(31,3%). Foram referidas a presença de violência verbal e física para com os intervenientes, bem como a 
receção de mensagens abusivas através de uma rede social. Um dos participantes referiu que houve 
«violência verbal [para com a utente] e física [para com o profissional] por parte do cônjuge de uma utente 
internada» (ID13), e um outro que «(...) assim que aceitei o convite ele começou a enviar mensagens a 
dizer o quão gentil eu era, que era muito bonita e a mandar mensagens de boa noite e de bom dia» (ID11). 
Na realidade, a violência no local de trabalho é um problema social crescente em muitas profissões, e tem 
vindo a afetar particularmente os profissionais do setor da saúde, sendo uma população com alto risco 
de exposição. Num estudo sobre a prevalência e os determinantes de mobbing numa amostra de 707 de 
profissionais de saúde de uma instituição de saúde hospitalar em Portugal (Norton et.al, 2017), constatou-
se que 1 em 12 (8%) já tinha sofrido este tipo de agressão, sendo o mais reportado o 'vertical' perpetrado 
pelos superiores hierárquicos, tendo sido a classe de enfermagem a que mais a reportou (12,5%), seguida 
pela do pessoal administrativo (7,6%) e a das assistentes operacionais (6,4%). Num dos incidentes, surge 
bem descrita a presença de «mobbing horizontal entre colaboradores» (ID6), facto que tem sido relatado 
na literatura como recorrente. Num estudo sobre a exposição à violência horizontal entre colegas de 
trabalho da equipa de enfermagem (amostra de 950 profissionais), desenvolvido em 13 hospitais públicos 
em Espanha (Vidal-Alves et. al, 2021), verificou que estes profissionais apresentavam uma elevada 
exposição à violência por parte dos seus colegas de trabalho, sendo mais comum em enfermeiros do sexo 
masculino. Foi ainda referida discriminação racial por parte de um familiar em relação a uma assistente 
operacional negra, em que «uma utente solicitou ajuda de uma colaboradora, de raça negra e com a 
categoria de auxiliar de cuidados, para ir ao WC. A colaboradora mostrou-se disponível para prestar auxílio 
e, por isso, dirigiu-se para junto da senhora. No entanto, o filho impediu a auxiliar de se aproximar da 
utente e pediu que fosse outra colaboradora a prestar o cuidado à mãe» (ID16), apenas devido à sua cor 
de pele.  
Outro tipo de incidente crítico narrado pelos participantes diz respeito ao stresse laboral (25%), 
responsável pela ocorrência de vários conflitos no local de trabalho, nomeadamente relacionadoa com a 
situação de pandemia por SARS-CoV-2.  Um dos participantes, enfermeiro na linha Saúde 24, atendeu 
«um utente, com quadro sintomático [de COVID-19], [e que] apresentou um comportamento de distresse, 
expressando repetitivamente vontade em ser 'ajudado' psicologicamente» (ID1), tendo ficado sem saber 
qual o encaminhamento que esse utente teve e que o preocupou bastante, com receio que esse utente 
fizesse «algum disparate». Ainda no âmbito da situação pandémica de então, dois participantes relataram 
uma elevada sobrecarga de trabalho, cujo supervisor de um deles «tinha vários elementos da sua equipa 
ausentes por motivo COVID-19 (quer por isolamento profilático, quer por infecção ativa), obrigando a uma 
adaptação operacional numa gestão limitada da equipa, para não existir paragem da produção e redução 
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de targets, e dar ainda resposta às necessidades e tarefas em que anteriormente estariam envolvidas duas 
pessoas responsáveis“ (ID3) e um outro participantes, referiu a sua incapacidade em dar resposta às 
exigências no seu local de trabalho, acusando «stress ocupacional por não se sentir capaz de dar resposta 
às exigências laborais“ (ID4). Tem-se verificado um considerável crescimento dos níveis de stresse 
ocupacional crónico e da sua possível transformação em burnout, o qual se caracteriza pelo esgotamento 
dos recursos emocionais do trabalhador e pelos comportamentos inadequados para com os colegas e 
superiores hierárquicos (Maslach & Leiter, 2017). Sabe-se que a perceção da diminuição do sentimento 
de autoeficácia no desenvolvimento da atividade profissional está associada à diminuição da realização 
profissional e da motivação para o trabalho, verificando uma correlação entre altos níveis de burnout e 
baixos níveis de saúde em geral e de satisfação no trabalho (Vidal-Alves et. al, 2021). 
Outras situações descritas como incidentes críticos relacionaram-se com aspectos de segurança do 
colaborador/família do profissional (12,5%), sendo que um dos relatos se referia-se a um casal de 
enfermeiros bastante expostos à COVID-19 por ambos trabalharem no mesmo serviço de infecciosas, 
outro ao facto de um colaborador se ter recusado a cumprir medidas de segurança COVID-19 e outro a 
quebra de sigilo profissional relativamente a um teste positivo de COVID-19 de uma colaboradora, 
levantando questões éticas. 
 
Tabela 1 
Caracterização dos incidentes críticos na resolução de problemas 

INCIDENTES CRÍTICOS 16 %    

direto 6 37,5 Natureza do incidente n % 

indireto 10 62,5 emocional 8 37,5 

Intervenientes   física 2 12,5 

entre colegas 0 0,0 emocional e física 6 37,5 

com colegas 2 12,5 Comportamento   

entre colaboradores 3 18,8 assumiu o que fez 0 0,0 

com colaboradores 3 18,8 não assumiu o que fez 0 0,0 

entre colegas e colaboradores 1 6,3 agiu diretamente 7 43,8 

com colegas e colaboradores 0 0,0 agiu indiretamente 8 50,0 

entre colegas e utentes 1 6,3 não agiu 1 6,3 

entre colaboradores e utentes 1 6,3 Soluções para a prática   

entre colaboradores e entidade patronal 3 18,8 comunicação com os/entre os intervenientes 4 25,0 

entre utentes 0 0,0 protocolo de acompanhamento 3 18,8 

com utentes 1 6,3 mudança organizacional 1 6,3 

entre familiares 0 0,0 comunicação, protocolo e mudança 
organizacional 5 31,3 

com familiares 1 6,3 adoção de estratégias de coping 3 18,8 

 
Na Tabela 1 pode verficar-se que os incidentes críticos não ocorreram diretamente com os intervenientes 
(62,5%) e que, em 50% dos casos, revestiram-se de natureza emocional para os participantes: «[fiquei 
com um] sentimento de frustração, pelo facto de não ter conseguido mediar a situação» (ID2); «senti 
revolta, impotência e frustração» (ID7); «[senti-me] impotente e incomodada com a injustiça [da 
situação]» (ID15). Na literatura tem sido recorrente a menção ao facto de os profissionais de saúde terem 
que se confrontar com o sofrimento dos utentes e das suas famílias, o que gera um sentimento de 
frustração e impotência (Santos e Almeida, 2016), sendo mais prevalente no sexo feminino (Jones et. al, 
2015). Os restantes casos, revestiram-se de natureza emocional e física (37,5%), «[sensações] potenciadas 
pela incerteza quanto ao futuro, pelo isolamento social que o fez afastar outros familiares, desgaste físico, 
desvalorização profissional e intensa carga de trabalho» (ID5) e ainda de natureza física (12,5%), «expôs 
a sua opinião de forma hostil, ameaçadora e com um tom de voz altivo [e] (…) além de me interromper, 
aumentava [ainda] mais o tom de voz» (ID14). Alguns estudos (Jones et. al, 2015; Santos & Almeida, 2016) 
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indicam que cerca de 40% dos enfermeiros tende a apresentar sintomas de stresse, depressão e/ou 
ansiedade, e cuja etiologia é diversa, nomeadamente a elevada carga de trabalho, a falta de autonomia 
(intra e inter classe), a falta de apoio da instituição e ou dos colegas, as relações laborais conflituosas, a 
má adaptação à mudança, utentes/familiares abusivos ou violentos, turnos prolongados/rotativos, 
responsabilidade do cargo, falta de equipamentos adequados ou até a privatização da saúde e as 
mudanças organizacionais que tal implica. As mudanças nas condições de trabalho, quando conjugadas 
com alterações organizacionais, de gestão de recursos humanos e das cargas horárias, tendem a levar a 
um aumento dos níveis de stresse ocupacional e ao comprometimento da saúde física e mental dos 
trabalhadores (Gonçalves et. al., 2018) e, por conseguinte, ao aparecimento de riscos psicossociais que 
podem culminar em situações de stresse de natureza emocional e/ou física. 

 
2. Natureza da tomada de decisão e soluções para a prática futura 

Como resposta, 50% dos participantes agiu indiretamente, «não intervim na discussão, mas telefonei ao 
segurança para retirar o familiar do local» (ID2) ou «informei a chefia do caso sem identificar a 
colaboradora» (ID9). Metade dos participantes assumiu uma postura direta como «pedi autorização à 
chefia para conversar com a colaboradora no gabinete» (ID4) e «bloqueei a pessoa em questão e a minha 
postura (…) tornou-se fria, de forma a compreender que tinha passado dos limites e que aquilo que tinha 
feito era incorreto, crime» (ID11). Quase 19% dos participantes referiu ainda a adoção ativa de estratégias 
de coping autodirigidas, como «planeamento familiar semanal e diário (…) para exercício físico ou 
atividades com os filhos, (…) evitar acompanhar noticiários, conversar com [colegas] enfermeiros sobre as 
nossas realidades profissionais» (ID5), ou estratégias de coping dirigidas ao ambiente, como promover «a 
resolução de problemas na equipa de colaboradores» (ID7) ou «sensibilizar [os colaboradores] sobre 
estratégias de gestão de conflitos [e realizar] reuniões semanais para expressão dos seus sentimentos e/ou 
dificuldades» (ID13). 
Como soluções para a prática, foram sugeridas a necessidade de uma melhor comunicação, de mudanças 
organizacionais e de protocolos (81,2%). No que diz respeito à comunicação, o ideal seria «estabelecer 
uma comunicação adequada com o utente, [adaptando-a] (…) à pessoa e à situação, através da 
inteligência emocional e da interpretação da linguagem não-verbal exibida pelo utente e disponível – voz, 
tom e palavras utilizadas» (ID1). Noutro caso, uma vez que um dos intervenientes tinha muitas 
solicitações, dever-se-ia «melhorar a comunicação [entre os intervenientes], bem como entre a equipa e 
a saúde ocupacional, (…) [pois] muitas vezes esta comunicação tinha barreiras e ruído» (ID3). Em relação 
às mudanças organizacionais e de protocolos, foi referida a importância de se «planearem as suas ações 
(…) [de forma] a que cada um dos intervenientes reconhecesse onde poderia melhorar, evitando no futuro 
uma situação semelhante, (…) [devendo-se] incluir estratégias que levem ao aumento da eficácia» sendo 
ainda sugerida uma «alteração na maneira como [se] comunicou a situação à chefia» (ID12). Outros 
participantes alertaram para a relevância de os intervenientes se «informarem sobre as normas e 
procedimentos específicos da organização» (ID14) e de «não [se] colocar dados de saúde e outros sensíveis 
e pessoais nas fichas de aptidão para o trabalho» (ID15). Um adequado funcionamento das organizações 
de saúde e a implementação de mudanças encontram-se muito dependentes dos seus gestores (Mateus 
& Serra, 2017), que devem responder à cada vez mais exigida racionalidade na gestão dos sistemas de 
saúde, devendo dar-se ênfase a uma prática cada vez mais centrada nos clientes como resposta à 
necessária melhoria da qualidade dos cuidados de saúde (Santos, 2013b). 
 

3. Contributos da unidade curricular 

Como contributos da unidade curricular para a tomada de decisão dos participantes no âmbito da sua 
atividade enquanto enfermeiros do trabalho, foram mencionados o Código Deontológico dos 
Enfermeiros, o Código do Trabalho e os principios da bioética. 
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Mencionando o 'Código Deontológico dos Enfermeiros' (44%), um dos participantes referiu a importância 
do sigilo profissional, dizendo que se «encontra relacionado com a segurança da informação, inerente aos 
enfermeiros e que têm a obrigação ética e legal de manter sigilo profissional, devendo essa informação 
ser apenas utilizada para a personalização dos cuidados» (ID4). A integridade na conduta profissional, a 
imparcialidade e a proteção da confidencialidade dos dados de saúde e a privacidade dos trabalhadores 
devem fazer parte, sem qualquer dúvida, dos deveres destes profisisonais (OMS, 2014). Deste documento 
foram ainda mencionados os princípios gerais e deveres da profissão, nomeadamente «a 
responsabilidade inerente ao papel assumido perante a sociedade» (ID5), bem como o dever de «ser 
solidário com a comunidade, de modo especial, em caso de crise ou catástrofe, actuando sempre de acordo 
com a sua área de competência, (...) manter no desempenho das suas atividades, em todas as 
circunstâncias, um padrão de conduta pessoal que dignifique a profissão» (ID5). Segundo a Ordem do 
Enfermeiros (2015), no âmbito da sua atividade profissional, o enfermeiro deve comprometer-se a 
exercer com conhecimento técnico e científico, e cumprindo a legislação, as competências necessárias 
para desempenhar as suas atividades em conformidade com as boas práticas e a ética profissional. 
Segundo a OMS (2014), também na implementação de políticas e programas de Saúde no Trabalho cabe 
o respeito pela dignidade humana, bem como pelos mais elevados princípios éticos. 
Também foi referido o 'Código do Trabalho' uma vez que «dota de ferramentas que permitem identificar 
problemas e riscos psicossociais e implementar estratégias para promover ambientes de trabalho 
saudáveis» (ID10) bem como, orienta principalmente em situações de mobbing, permitindo a 
«compreensão do problema 'riscos psicossociais' de uma forma muldimensional» (ID8).  
Da mesma forma, alguns participantes consideraram que também os 'principios da bioética' oferecem aos 
profisisonais da saúde uma orientação para regular as suas ações de forma refletida, como por exemplo, 
para a análise de situações relativas à promoção de medidas de segurança e à gestão do risco profissional 
a que estão sujeitos, como o princípio «do duplo efeito, que inclui o princípio da não maleficência e o de 
beneficência» (ID12). Neste sentido, interessa refletir sobre as questões éticas nas organizações, onde se 
verifica um nível de abrangência individual, dos seus valores enquanto trabalhador, em contraponto com 
os dos colegas, na compreensão e atuação relativas às questões morais que surgem (Santos, 2013a). Aqui, 
também foi mencionada a importância da ‘ética organizacional’, em que a visão predominante associa-
se, em geral, ao poder que as organizações dispõem, não só em matéria de gestão de recursos, mas 
também a sua influência sobre outros atores da sociedade. Um dos participantes deu como exemplo o 
alargamento do domínio para o sector privado na saúde, percebendo-se algum desacordo. Urge assim, 
um diálogo organizacional, através das várias formas que a ética organizacional pode assumir do ponto 
de vista prático, o qual melhoraria o processo de tomada de decisão, criando um clima de confiança 
organizacional sobretudo nas organizações de saúde (Silva et al., 2021) e que, devido à natureza das 
questões colocadas, tendem a oferecer uma maior dificuldade consensual. 
 
Conclusões 
Os eventos críticos identificados foram, na sua maioria, o mobbing entre colaboradores e o stresse laboral, 
implicando conflitos assimétricos ou disparidades entre o grau de exigência laboral e os recursos 
disponíveis. Estes riscos psicossociais apresentam consequências prejudiciais em termos de saúde e de 
segurança no local de trabalho, podendo ser prevenidos ou passíveis de intervenção, independentemente 
da dimensão ou tipo de organização onde ocorrem. Como soluções foram sugeridas a adoção de uma 
comunicação mais adequada, a mudança organizacional e de protocolos.  
A prática de enfermagem do trabalho numa organização, qualquer que seja a sua natureza, deve estar 
imbuída de uma perspetiva multidisciplinar, cujo principal objetivo é a obtenção de ganhos em saúde, 
com o foco na promoção e proteção da saúde e bem-estar no local de trabalho, na gestão do risco 
profissional e na prevenção de acidentes de trabalho e de doenças profissionais. Estes desafios reclamam 
um olhar permanente sobre as práticas diárias dos enfermeiros do trabalho, cuja regulação depende em 
muito da compreensão e do reconhecimento das interações quotidianas. As organizações devem estar 
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cientes da frequência e do impacto da violência verbal e/ou física no local de trabalho, da importância da 
sua prevenção e, por isso, procurar implementar políticas que incluam a promoção de uma cultura que 
não recompense a violência e que maximize a sua denúncia. Recomenda-se também uma mudança de 
abordagem na oferta académica, a fim de promover, neste campo, uma formação mais adequada da 
equipa de enfermagem.  
É, por isso, de realçar, a importância de programas de ética organizacional na análise e na constituição de 
um ambiente ético nas organizações prestadoras de cuidados de saúde, visto estas serem contextos 
complexos, com questões de natureza individual (e.g. sigilo profissional, princípios da bioética) e coletiva, 
e as quais vão determinar as políticas dirigidas aos trabalhadores. Os princípios éticos e deontológicos, a 
comunicação organizacional e a sua gestão são a base para o desenvolvimento de um trabalho focalizado 
no bem-estar dos trabalhadores, tendo como premissa a necessária capacidade de identificação das suas 
necessidades e o respeito pela dignidade humana e pela integridade da conduta como profissional de 
saúde. 
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Introdução  
Os direitos humanos são universais, interdependentes e interligados. Estão inerentes a todas as pessoas, 
sem exceção, independentemente de se tratar de direitos civis e políticos, como o direito à vida, à 
liberdade de expressão e igualdade perante a lei, ou de se tratarem de direitos económicos, sociais e 
culturais como o direito ao trabalho, à segurança social e à educação. 
A ênfase na diversidade da população de trabalho tem sido cada vez mais discutida e exigida. A nível 
laboral e pessoal, o estigma e a discriminação influenciam os níveis de eficiência, produção e o bem-estar 
global. No que refere a Portugal, em 2020, contava com uma taxa de 10% de discriminação na procura de 
emprego e cerca de 20% de discriminação no trabalho (European Union Agency for Fundamental Rights, 
2020). 
Tendo em vista, a promoção da saúde, no paradigma salutogénico, torna-se importante para os 
enfermeiros de saúde ocupacional estarem informados sobre as necessidades das suas populações, 
investindo na saúde e valorizando os fatores que a determinam tendo em conta a inclusão, tomando 
ações contra o estigma e a discriminação. 
 
Objetivos  
Analisar a experiência da parentalidade de uma trabalhadora LGBTQIA+ e identificar as dificuldades e 
estratégias empreendidas no seio de uma organização nomeadamente quais as vivências, as dificuldades 
e estratégias adotadas. 
 
Metodologia  
Realizou-se um estudo de abordagem qualitativa do tipo estudo de caso exploratório. Este caso incluiu 
uma trabalhadora mulher lésbica de uma fábrica da região norte. A participante, licenciada, vivia em união 
de fato com a companheira e era mãe há cerca de 2 anos aquando da realização do estudo.  

A realização do estudo de caso teve parecer favorável após solicitação de autorização quer pela 
empresa quer pela participante, cujo anonimato é preservado.  
Para a recolha de dados recorreu-se a técnica de incidente crítico (TIC), baseada em 3 componentes: a 
situação, o comportamento e a consequência. Ao utilizar esta técnica, perante um incidente (um 
acontecimento não controlado), são observados e registados fatores facilitadores e/ou dificultadores que 
dão origem a um determinado comportamento, sendo que quanto mais recente for o acontecimento, 
mais detalhada será a informação obtida. É através da análise crítico reflexiva da narração subjetiva de 
acontecimentos vividos e experienciados que é possível construir conhecimento sobre o incidente crítico. 
A presente técnica define 5 passos fundamentais a serem seguidos: o objetivo geral, o plano e 
especificações a colheita e análise de dados e por fim as interpretações e relatório. (Flanagan, 1973). 

Através de uma entrevista semi-estruturada com respostas abertas, foi possível aplicar a TIC, 
permitindo a colheita da informação, utilizando perguntas como: 
- Já sentiu algum tipo de preconceito e/ou discriminação pela sua orientação sexual a nível laboral? 
- Relativamente à parentalidade, pode referir algum(s) episódio(s) marcante(s), positivo(s) ou 

negativo(s), que tenha vivenciado no ambiente de trabalho: 
- O que aconteceu? (descrição detalhada da situação - quem esteve presente, onde 

ocorreu, quem participou, quem fez o quê, como iniciou, com decorreu, como terminou?) 
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Para a análise de conteúdo, os dados coletados foram submetidos à análise de conteúdo de Bardin, 
através da pré-análise, onde foram identificadas categorias, seguido do tratamento dos dados e da sua 
consequente interpretação. (Bardin, 2008). Uma vez que se tratava de uma entrevista semi-estruturada, 
a unidade de significado poderiam ser frases completas, palavras ou partes de frases que ajudassem a 
compreender o conteúdo da frase quando isolado o restante texto. Após a análise da entrevista 
emergiram algumas categorias: Parentalidade; Risco Psicossociais associados ao Covid-19; Rotinas e 
Ambiente de Trabalho;  
Após interações com a comunidade LGBTQIA+ da empresa, o processo de recolha de dados junto da 
trabalhadora decorreu de forma remota, com recurso a gravação áudio, em fevereiro de 2022, com cerca 
de 1h de duração. 
 
Resultados e Discussão  
“Antes sentia que era censurada”. Esta é a Ana, nome fictício atribuído para identificar a participante na 
realização da entrevista, que descreveu com pesar o que sentia nas organizações anteriores em que 
exerceu funções laborais. Ana, de 42 anos, católica, lésbica, vive em união de facto, nunca tendo pensado 
em casar referindo que ela e a companheira “partilhamos cama e mesa há mais de 5 anos e nada é mais 
importante do que isso”. 
No decorrer da entrevista ficamos a conhecer melhor a história da Ana. Ana completou o ensino superior, 
tendo iniciado a sua vida laboral após a conclusão do curso. Partilhou que uma parte da sua vida foi a 
trabalhar no Reino Unido bem como noutras empresas dentro de Portugal, e que os sentimentos de 
censura e de discriminação foram experiências que vivenciou nesses anteriores contextos de trabalho: 

“noutros sítios senti que não podia dizer qual era a minha orientação sexual. Antes sentia que era 
censurada. Agora não mais…”. 

Contudo, Ana ao longo da entrevista refere que a experiência no atual local de trabalho revelou-se 
completamente diferente daquilo que tinha vivenciado anteriormente: 

“acho que a empresa está um passo em frente neste sentido, de criar políticas e olhar pelos seus. 
Acho que é mesmo top… Sou reservada e faço parte da comunidade (LGBTQIA+) onde partilho tudo 
“ 

Esta vivência torna-se particularmente relevante quando fala do seu percurso para a parentalidade 
associado ao ambiente laboral: 

 “É sentir e contar a todo o mundo o que acontece. O seja nós…eu e a minha companheira 
contávamos a todos porque pronto é ... Brutal. É sentires-te bem…” 
“Este tipo de situações de ajuda ou política, faz com que fiques mais sempre comprometida com a 
empresa. Cria uma ligação adicional humana, que não é só profissional, ou seja, é uma questão de 
aqui sermos pessoas e nos tratarem como pessoas…” 

Quando questionamos a Ana sobre o episódio marcante para ela ter o sentimento de orgulho ela remete-
nos para o momento em que tomou a decisão conjuntamente com a companheira de serem mães. Ana e 
a companheira verificaram que naquela altura não cumpriam com os requisitos legais para poderem ter 
direito à licença de parentalidade, o que fez com que na altura do nascimento da filha tivesse de recorrer 
às férias para poder acompanhar a companheira e a filha após o nascimento:  

“E nós não estamos casadas, então nós já sabíamos que não tínhamos direito pela lei portuguesa 
à baixa por maternidade ou por parentalidade. Nós nunca pensamos em casar e não acho... Não 
tomamos essa decisão por causa de uns dias de baixa… Eu tirei os meus dias de férias quando 
nasceu a minha filha” 

Ana referiu que quando informou o seu superior hierárquico e após os recursos humanos terem tido 
conhecimento da sua situação existiu um diálogo entre as partes e foi criada uma política interna na 
organização que lhe conferiu o direito a licença de parentalidade, mesmo antes de se encontrar legislado 
o direito da licença parental para casais homoparentais, com efeitos retroativos para a sua situação. 
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“Os recursos humanos ligaram-me, a a dizer que era inacreditável…. E que iam estudar a criação 
de uma política para cobrir estas situações, não só para mim, mas também para o futuro.” 
“E depois… uma vez que a política foi fechada, foi a pessoa dos recursos humanos que me ligou a 
informar, porque estava com esse cuidado de ser ela a partilhar comigo... Era a primeira vez que 
se apresentava uma situação semelhante… e a dizer que a política tinha efeito retroativos” 
“Senti-me muito bem, feliz na família e aproveitamos esse tempo juntas e felizes” 

A tomada desta decisão por parte da organização para a Ana teve um impacto positivo na sua vivência e 
relação laboral uma vez que ela refere que “é ... Brutal. É sentires-te bem, comprometida com a empresa 
e formar parte dela é um orgulho”. 
Como qualquer casal, a Ana e a sua companheira também experienciaram dificuldades que decorem da 
relação parental e das exigências laborais, tais como: 

- Riscos psicossociais associados ao Covid-19 - “Estávamos todos com medo e ficamos em casa…” 
- Trabalho Remoto – “… estar numa meeting e ouvir a bebé a chorar…. Queres levantar-te e ver o 

que aconteceu, mas estás numa reunião e não podes. Por isso, não é fácil…” 
- Sono – “com o bebé pequeno conciliar o trabalho com as noites que fazemos, em que não dormes 

porque estás a cuidar dele… foi difícil”  
Contudo, Ana ao longo da entrevista refere que foi conseguindo encontrar estratégias facilitadoras 

da transição: 
 “temos que criar rotinas… Não podemos estar sempre disponíveis para ela em casa estando a 
trabalhar… A rotina, foi isso que nos salvou…”.  
Para além disso, a atual organização representou um facilitar na transição para o papel parental. 
Ana refere: 
“a compreensão dos superiores nesta fase foi importante” 
  “temos uma flexibilidade que noutras empresas não temos… Permite ter outro work life balance”. 

Podemos assim verificar que o ambiente de trabalho bem como a flexibilidade de horários surgem como 
facilitares da transição que a Ana e a sua companheira vivenciavam.  
Ana acrescenta ainda que “Se não têm filhos, durmam! Durmam muito. Mas se querem ter filhos então o 
meu conselho é tenham filhos enquanto trabalham cá (risos)”. 
Quando falamos sobre a enfermagem do trabalho no sentido de explorar as mais-valias para a 
comunidade LGBTAQIA+ na organização, refere que a participação poderia ser centrada em todos os 
grupos existentes dentro da organização, de forma a estreitar a ligação entre a saúde ocupacional e as 
comunidades, para que a saúde ocupacional seja vista como um recursos disponíveis e agente de 
mudança.  Acrescentou ainda que enfermagem do trabalho poderia ser também uma mais-valia na 
realização de ensinos e na promoção da parentalidade no âmbito laboral, com a criação de um projeto 
interno.  

“conciliar melhor o sono com o trabalho quando são os primeiros meses da criança. Secalhar vocês 
podem participar e ajudar com algum conselho. Terem algum projeto ou atividade dirigida.” 

Ao falar da motivação que a levou a participar no estudo referiu que queria dar motivação e inspirar outras 
pessoas a participar e a autoidentificar-se: 

“Há tanta informação que não estamos atentos… e sempre que é necessário partilhar esta 
informação, partilhamos… Sentir que com isto posso ajudar outras pessoas que estão em situações 
semelhantes é o que quero…” 
 

Com a realização do estudo verificou-se que a vivência da parentalidade e da relação profissional de Ana 
foi positiva, levando a que a mesma desenvolvesse um sentimento de “ligação adicional” para com a 
organização. Para além disso, verificou-se que a empresa promoveu a inclusão da parentalidade 
LGBTQIA+ por meio de políticas internas com avanços nas questões dos direitos humanos no âmbito da 
responsabilidade corporativa. 
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Conclusões  
A existência de políticas de inclusão e diversidade nas organizações permite criar um ambiente mais 
seguro para a diversidade criando um sentimento de pertença maior pelos trabalhadores, o que promove 
a inovação e impulsiona o sucesso. 
Defender um ambiente que respeite, acolha e apoie os trabalhadores pertencentes à comunidade 
LGBTQIA+ nas organizações, capacitando-os a alcançar todo o seu potencial deve ser um dos focos dos 
enfermeiros do trabalho. 
Com o conhecimento das suas necessidades e intervenção é possível promover a sua saúde dos mesmos, 
fornecer valor em saúde, facilitar transições e potenciar a a identificação com a organização.  

“É uma questão de aqui sermos pessoas e nos tratarem como pessoas” – Ana, 2022 
 

Palavras-Chave: papel parental; LBGTQAI+, relação laboral; igualdade no ambiente laboral;  
Keywords: parental role; LBGTQAI+, employment relationship; workplace equality. 
 
  

Referências Bibliográficas  
• Decreto Lei n.º 7/2009 .(2009). Diário da República: I Série; nº 30  https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2009-34546475 

• European Union Agency for Fundamental Rights (2020). A long way to go for LGBTI equality.  
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-lgbti-equality-1_en.pdf  

• Flanagan, J. (1973).  A técnica do incidente crítico. Arquivos Brasileiros de Psicologia Aplicada, 21(2), 99-141. 
• International Labour Office (2007) Equality at work: Tackling the challenges Global Report under the follow-up to the ILO 

Declaration on Fundamental Principles and rights at Work. International Labour conference 96th Session 2007. Report I (B) 
• Pillay, N. (2013). Nascidos Livres e Iguais: Orientação sexual e identidade de gênero no regime internacional de direitos Humanos. 

Brasília: United Nations Human Rights  

 
 
 
  



 

99 

 

INTERVENÇÃO DO ENFERMEIRO NOS ACIDENTES DE TRABALHO COM 
UTILIZAÇÃO DAS MALAS DE PRIMEIROS SOCORROS NUMA ORGANIZAÇÃO 
DO NORTE DE PORTUGAL 

JOÃO PEDRO QUEIRÓS DA ROCHA1 
1Câmara Municipal do Porto, joaopedroqrocha@gmail.com 

 

Introdução 
Em situações de doença súbita ou lesões ocorridas no local de trabalho, deverão ser prestados os 
primeiros socorros, para evitar e/ou minimizar o agravamento da condição de saúde do trabalhador, bem 
como assegurar as funções vitais, até que chegue o serviço especializado de emergência. Os primeiros 
socorros consistem nos procedimentos iniciais realizados em situações emergentes e incluem o 
acionamento do pedido de socorro, assim como a comunicação e o encaminhamento de ocorrências mais 
graves para atendimento por profissionais de saúde especializados (Direção-Geral da Saúde [DGS], 2014; 
Occupational Safety and Health Administration [OSHA], 2006).  
A entidade empregadora, através dos serviços de saúde ocupacional, deve considerar os primeiros 
socorros nos objetivos das atividades a desenvolver e garantir as condições técnicas para que sejam 
adotadas as medidas preventivas neste âmbito (Lei n.º 102/2009 da Assembleia da República, 2009).  
Os serviços de saúde e segurança do trabalho devem providenciar a elaboração do plano de emergência 
interno e do plano específico de primeiros socorros, assim como salvaguardar a formação e informação 
dos trabalhadores sobre esta temática. Nesse sentido, deve considerar-se a elaboração do manual de 
procedimentos de primeiros socorros e de situações de emergência, de acordo com as boas práticas e a 
definição dos equipamentos mínimos de suporte de vida e de emergência do local identificado para a 
prestação dessas atividades (DGS, 2010a). 
O conteúdo a incluir nas malas de primeiros socorros, o número mínimo e a localização devem ser 
definidos pelos serviços de saúde ocupacional, que devem considerar aspetos como, o número de 
trabalhadores, os locais de trabalho, tipos de atividade e fatores de risco associados (DGS, 2021). 
As malas de primeiros socorros devem estar sinalizadas e localizadas num local em que todos os 
trabalhadores tenham acesso. Os produtos que se encontram no interior da mala devem constar numa 
lista que deve incluir as datas de validades, quando aplicável (DGS, 2021). 
Deverão ser identificados pela entidade empregadora, os trabalhadores com responsabilidade pela 
verificação dos conteúdos das malas de primeiros socorros, após cada utilização e com um período 
mínimo de um ano (DGS, 2021). 
A DGS (2010b) definiu o conteúdo mínimo que uma mala de primeiros socorros deveria conter. Com a 
atualização da informação técnica 01/2010 da DGS (2021), a lista de produtos sofreu algumas alterações, 
passando a ser recomendados os produtos que se seguem: 

• máscaras de proteção facial; 
• luvas descartáveis (preferencialmente de nitrilo por motivos de hipersensibilidade); 
• tesoura de pontas redondas; 
• compressas esterilizadas (de diferentes dimensões incluindo próprias para queimaduras); 
• pensos rápidos de diferentes dimensões; 
• rolo adesivo; 
• ligaduras (elástica e não elástica); 
• solução antisséptica de povidona iodada a 10%; 
• álcool etílico a 70%; 
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• soro fisiológico (em quantidades de acordo com potenciais necessidades); 
• termómetro digital. 

Também se recomenda que nos locais de trabalho esteja disponível uma manta isotérmica, em 
embalagem fechada e com 2,1 metros por 1,6 metros de dimensão e um saco de gelo químico instantâneo 
ou frio (DGS, 2021). 
O trabalhador que presta os primeiros socorros no local de trabalho deve ter formação adequada e 
possuir aptidões para executar os procedimentos iniciais, até à chegada de profissionais especializados 
(OSHA, 2006). 
A formação deve ser dirigida a todos os trabalhadores, mas essencialmente aos que são responsáveis pela 
execução dos procedimentos. São objetivos da formação, a capacitação dos trabalhadores em relação à 
aplicação das medidas de primeiros socorros e a mitigação das consequências nefastas na saúde dos 
trabalhadores que sofrem acidentes de trabalho ou doenças súbitas em contexto laboral (DGS, 2014). 

Objetivos 
Definiram-se como objetivos:  

• Identificar o número de utilizações de malas de primeiros socorros em acidentes de trabalho 
ocorridos no ano de 2021;  

• Caracterizar o tipo de lesão mais frequente decorrente de acidentes de trabalho com utilização 
das malas de primeiros socorros;  

• Identificar a parte do corpo mais atingida em acidentes de trabalho em que foi necessário utilizar 
os produtos das malas de primeiros socorros; 

• Identificar os conteúdos das malas de primeiros socorros mais utilizados;  

• Determinar o número de ações de formação realizadas sobre acidentes de trabalho com 
utilização das malas de primeiros socorros. 

Metodologia 
Enveredou-se por um estudo descritivo, de natureza quantitativa, que decorreu ao longo do ano de 2021, 
no qual participaram 121 trabalhadores, responsáveis pela prestação de primeiros socorros na 
organização.  
O enfermeiro do trabalho promoveu ações de formação sobre primeiros socorros e a correta utilização 
dos conteúdos das malas de primeiros socorros de acordo com a análise aos acidentes de trabalho mais 
frequentes na organização. 
Desenvolveu-se um impresso com a localização e a identificação do responsável por cada uma das malas 
de primeiros socorros. Elaborou-se uma tabela com a descrição dos conteúdos, quantidades e validades 
dos respetivos produtos. 
No impresso constavam as regras de utilização das malas de primeiros socorros, os contactos a utilizar em 
situação de emergência e um local para registo de utilizações, com a data da ocorrência, a identificação 
do trabalhador socorrido e do que utilizou a mala de primeiros socorros, o tipo de acidente e parte do 
corpo atingida e com os produtos utilizados e respetiva quantidade. 
Os dados foram obtidos através dos impressos que se encontravam dentro de cada uma das malas de 
primeiros socorros, tendo-se procedido ao tratamento estatístico dos mesmos, após terem sido inseridos 
num ficheiro informático criado para o efeito. 
Foram respeitados todos os procedimentos ético-legais. 

Resultados e Discussão 
Durante o ano de 2021 foram registados na organização 57 acidentes de trabalho com utilização dos 
conteúdos das malas de primeiros socorros. 
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Na tabela que se segue, são apresentadas as lesões mais frequentes em que foram utilizados produtos 
das malas de primeiros socorros, com destaque para os cortes (40; 70,18%) que foram o tipo de lesão 
mais frequente, seguindo-se as contusões (7; 12,28%) e as escoriações (6; 10,53%).  
Tabela 1 
Tipo de lesão mais frequente dos acidentes de trabalho com utilização de malas de primeiros socorros 

Tipo de lesão Frequência Percentagem 
Corte 40 70,18% 

Contusão 7 12,28% 
Escoriação 6 10,53% 

Queimadura 3 5,26% 
Laceração 1 1,75% 

 
Segundo dados disponibilizados pela Comissão Europeia (2022), nos Estados-Membros, o tipo de lesão 
mais frequente nos acidentes de trabalho são as feridas e as lesões superficiais (28,9%), seguindo-se as 
luxações, as entorses e as distensões (26,2 %), as concussões e lesões internas (18,8 %) e as fraturas ósseas 
(10,6 %). 
Em Portugal, o tipo de lesão mais frequente dos acidentes mortais são as lesões múltiplas. Em relação aos 
acidentes graves são as fraturas que ocupam o primeiro lugar (Autoridade para as Condições do Trabalho 
[ACT], 2022). 
As partes do corpo afetadas em acidentes de trabalho com utilização de malas de primeiros socorros estão 
descritas na tabela 2. 
Na maioria dos acidentes, a parte do corpo mais afetada foram os dedos (33; 57,89%), em segundo lugar 
na lista surgem os trabalhadores sinistrados com lesões nas mãos (10; 17,54%), seguindo-se os que 
sofreram lesões nos pés (8; 14,04%). 
 
Tabela 2 
Parte do corpo atingida em acidentes de trabalho com utilização das malas de primeiros socorros 

Parte do corpo atingida Frequência Percentagem 
Dedo 33 57,89% 
Mão 10 17,54% 
Pé 8 14,04% 

Braço 3 5,26% 
Cabeça 1 1,75% 
Perna 1 1,75% 
Outro 1 1,75% 

 
Os dados revelados pela ACT (2022) indicam que a parte do corpo mais atingida em acidentes de trabalho 
mortais é o corpo inteiro e múltiplas partes, não especificadas, nos acidentes de trabalho graves são as 
extremidades superiores, não especificadas. 
Na tabela 3, são apresentados os conteúdos das malas de primeiros socorros, mais usados nos acidentes 
de trabalho que requerem a sua utilização. 
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Tabela 3 
Conteúdos das malas de primeiros socorros utilizados 

Conteúdos das malas de 
primeiros socorros 

utilizados 

Frequência Percentagem 

Compressa 51 89,47% 
Soro fisiológico 48 84,21% 

Solução antisséptica de 
povidona iodada a 10% 

47 82,46% 

Penso rápido 31 54,39% 
Adesivo 6 10,53% 

Álcool Etílico a 70° 5 8,77% 
Luva esterilizada 4 7,02% 

Ligadura 2 3,51% 
 
Os conteúdos das malas de primeiros socorros mais utilizados foram as compressas (51; 89,47%), depois 
o soro fisiológico (48; 84,21%), seguindo-se a solução antisséptica de povidona iodada a 10% (47; 82,46%) 
e os pensos rápidos (31; 54,39%). 
Desenvolveram-se 37 ações de formação sobre primeiros socorros e acidentes de trabalho mais 
frequentes com utilização dos conteúdos das malas de primeiros socorros. 
 
Conclusões 
A caracterização dos acidentes de trabalho mais frequentes com utilização de conteúdos das malas de 
primeiros socorros permitiu identificar os tipos de lesões mais frequentes e as principais partes do corpo 
atingidas. Assim, foi possível integrar esta problemática na formação dos trabalhadores responsáveis pela 
execução dos primeiros socorros no local de trabalho. 
A identificação dos conteúdos utilizados nos acidentes de trabalho permitiu a reformulação das 
quantidades dos produtos a incluir nas malas de primeiros socorros. 
O enfermeiro do trabalho assumiu um papel preponderante na formação dos trabalhadores e na 
prevenção dos acidentes de trabalho. 
Foi apresentada uma proposta para que a formação em primeiros socorros fosse alargada a outros 
trabalhadores da organização. Foi desenvolvido um manual de procedimentos escritos para atuação em 
situações de acidente mais frequentes, para colocação nas malas de primeiros socorros, esse documento 
teve em conta os tipos de atividades desenvolvidas, as condições de trabalho a que os trabalhadores 
estavam expostos, as características da população trabalhadora e os riscos profissionais. 
A importância da prestação de primeiros socorros no local de trabalho e o desenvolvimento de 
competências relativamente aos procedimentos a adotar em situações de emergência, deveriam ser 
objeto de legislação mais específica, nomeadamente no que se refere à localização e aos conteúdos a 
incluir nas malas de primeiros socorros. 

Palavras-Chave: Primeiros Socorros; Acidentes de Trabalho; Serviços de Saúde do Trabalhador; 
Enfermagem do Trabalho; Local de Trabalho. 
Keywords: First aid; Work Accidents; Worker's Health Services; Nursing work; Workplace. 
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SAÚDE DOS TRABALHADORES NUMA ENTIDADE DA REGIÃO NORTE EM 
PANDEMIA 

JOÃO PEDRO QUEIRÓS DA ROCHA1 
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Introdução 
No âmbito da vigilância da saúde específica, recomenda-se a aplicação de um questionário epidemiológico 
antes da realização do exame de saúde. O questionário deverá ser anexado ao processo clínico do 
trabalhador e tratando-se de informação sensível sobre dados pessoais, o acesso deverá ser restrito aos 
profissionais de saúde habilitados e no âmbito da vigilância da saúde dos trabalhadores (Direção-Geral da 
Saúde [DGS], 2021a). 
Após alta por Covid-19 aconselha-se que os trabalhadores realizem exames de saúde ocasionais pelos 
serviços de saúde ocupacional (DGS, 2021a). 
Os indivíduos com confirmação de infeção pelo vírus SARS-CoV-2 e que se apresentem assintomáticos no 
momento do diagnóstico devem permanecer em isolamento profilático no domicílio em regime de 
autocuidados. No caso de desenvolverem sintomas deverão contactar a linha SNS 24 e seguir as 
orientações, tal procedimento deverá ser adotado pelos sujeitos que desenvolvam sintomas suspeitos de 
infeção por SARS-CoV-2, o encaminhamento deverá ter em atenção a gravidade da sintomatologia e as 
condições da evolução para doença grave (DGS, 2022c). 
São considerados casos suspeitos de infeção por Covid-19, os indivíduos que apresentem um quadro de 
sintomas de infeção respiratória aguda com pelo menos um dos sintomas que se seguem: i) tosse de novo, 
ou agravamento do padrão habitual; ii) temperatura corporal superior a 38,0°C sem uma causa que se 
possa atribuir; iii) dispneia (dificuldade respiratória) sem causa a que se possa atribuir. Ou quem 
isoladamente ou em concomitância com os sintomas anteriores apresente anosmia, ageusia ou disgeusia 
com início de forma súbita (DGS, 2022c). 
Considera-se contacto, a exposição a caso confirmado de infeção pelo vírus SARS-CoV-2 ou a conteúdo 
biologicamente infetado, no período de transmissibilidade e/ou infecciosidade (DGS, 2022a). 
Para que sejam adotados e implementados os procedimentos adequados, sempre que possível deve dar-
se privilégio à identificação pelo caso confirmado dos contactos de alto risco. Cabe às autoridades de 
saúde a intervenção em situações mais específicas, como é o caso das instituições que dão apoio aos 
grupos mais vulneráveis. Enquanto os serviços de saúde ocupacional devem intervir nos locais de 
trabalho, sempre que possível em articulação com as autoridades de saúde locais (DGS, 2022a). 
A vacinação assume um papel preponderante na proteção humana no âmbito da Covid-19. Devido à 
escassez de vacinas, numa fase inicial, a DGS definiu grupos prioritários para a administração da vacina e 
elaborou o plano de vacinação contra a Covid-19 que tem como objetivos: i) salvaguardar a vida humana, 
com a diminuição da mortalidade e dos internamentos, assim como da diminuição de surtos, 
especialmente em grupos mais vulneráveis; ii) manter o funcionamento do sistema de saúde; iii) controlar 
os efeitos económicos e sociais provocados pela pandemia (DGS, 2022b). 
Em contexto de pandemia por Covid-19, os serviços de saúde ocupacional assumem um papel 
preponderante na prevenção e controlo de outros riscos profissionais, associados de forma direta ou 
indireta ao vírus SARS-CoV-2, no controlo e prevenção da transmissão do vírus em meio laboral, na 
mitigação do impacto da Covid-19 nos grupos de risco e na monitorização da evolução a nível 
epidemiológico dos trabalhadores na organização (DGS, 2021b). 
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Objetivos 
Definiram-se os objetivos:  

• Analisar os resultados de aptidão em exame de saúde ocasional no regresso ao trabalho após 
infeção por SARS-CoV-2;  

• Caracterizar os sintomas que permitem classificar os trabalhadores como casos suspeitos de 
infeção por Covid-19, no âmbito da consulta de enfermagem em contexto de exame de saúde; 

• Identificar os trabalhadores que em contexto de exame de saúde referiram ter contactos de risco 
com casos Covid-19 positivos;  

• Registar o estado vacinal para a Covid-19 dos trabalhadores que realizaram exame no âmbito da 
vigilância da saúde.  

Metodologia 
Desenvolveu-se um estudo descritivo e quantitativo, que decorreu entre julho e outubro de 2021, no qual 
participaram 372 trabalhadores que realizaram exame de saúde, 38 trabalhadores foram avaliados após 
alta por Covid-19.  
Os trabalhadores foram convocados pelos serviços de saúde e segurança do trabalho, para dar respostas 
às recomendações da DGS sobre procedimentos de prevenção, controlo e vigilância em empresas (2021a), 
nomeadamente no que diz respeito à realização de exame de saúde ocasional após infeção por SARS-CoV-
2. 
Aos trabalhadores que realizaram exame de saúde no âmbito da vigilância da saúde, foi aplicado um 
questionário clínico e epidemiológico em contexto de consulta de enfermagem, o instrumento de recolha 
de dados apresentava três questões, a primeira sobre sintomatologia nos últimos 14 dias que permite 
considerar o trabalhador como caso suspeito de infeção por Covid-19 (DGS, 2022c), a segunda sobre os 
contactos de alto risco com casos confirmados de Covid-19 (2022a) e a terceira questão que permitiu 
identificar o estado vacinal dos trabalhadores para a Covid-19, nomeadamente os trabalhadores com 
esquema vacinal incompleto, completo há 14 dias ou menos e completo há mais de 14 dias (2022b). 
Os trabalhadores considerados casos suspeitos de Covid-19 foram aconselhados a seguir os 
procedimentos instituídos no Plano de Contingência. 
Os dados obtidos através do inquérito clínico e epidemiológico, foram inseridos num ficheiro informático 
criado para o efeito, tendo-se procedido ao tratamento estatístico dos mesmos. 
Os procedimentos éticos e legais foram cumpridos. 

Resultados e Discussão 
No âmbito da vigilância da saúde, realizaram exame de saúde ocasional após alta por Covid-19 (DGS, 
2021a), 38 trabalhadores, a grande maioria (92,11%) foram considerados aptos, tal como representado 
na tabela 1. 
 
Tabela 1 
Resultado de exame de saúde ocasional, após infeção por Covid-19 

Resultado de exame de 
saúde ocasional, após 
infeção por Covid-19 

Frequência Percentagem 

Apto 35 92,11% 
Apto condicional 3 7,89% 

 
Foram convocados pelos serviços de saúde e segurança do trabalho, 334 trabalhadores para realização 
de exame de saúde periódico. Tal como se pode verificar no gráfico que se segue, apenas uma pequena 
minoria (10; 2,99%) manifestavam sintomatologia para consideração de suspeita de infeção por SARS-
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CoV-2 de acordo com os critérios (DGS, 2022c), a grande maioria encontrava-se sem sintomatologia (324; 
97,01%). 
 
Gráfico 1 
Trabalhadores que realizaram exame de saúde periódico 

 
 
Dos trabalhadores que apresentavam sintomatologia característica de suspeita de infeção por SARS-CoV-
2 (DGS, 2022c) destacam-se os trabalhadores com tosse (5; 50%), tal como demonstra a tabela 2. 
 
Tabela 2 
Sintomatologia característica de suspeita de infeção por SARS-CoV-2 

Sintomatologia 
característica de suspeita 

de infeção por SARS-CoV-2 

Frequência Percentagem 

Tosse 5 50,0% 
Febre 2 20,0% 

Dispneia 2 20,0% 
Anosmia 1 10,0% 

 
Foram identificados 16 (4,79%) trabalhadores que segundo os critérios (2022a) tinham tido contacto de 
alto risco com casos confirmados de Covid-19, tal como se pode constatar no gráfico seguinte. 
 
Gráfico 2 
Contacto de alto risco com casos confirmados de Covid-19 
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No gráfico 3, são apresentados os contextos em que ocorreram os contactos de alto risco com casos 
confirmados de Covid-19, a maioria (68,75%) aconteceram em contexto familiar.  
 
Gráfico 3 
Contacto de alto risco com casos confirmados de Covid-19 

 
 
A grande maioria dos trabalhadores (90,42%) que realizaram exame periódico de saúde, apresentavam 
esquema vacinal completo para Covid-19, (DGS, 2022b), como se pode verificar através da análise do 
gráfico 4. 
 
Gráfico 4 
Esquema vacinal para Covid-19 

 
 
Conclusões 
Com a aplicação do questionário clínico e epidemiológico foi possível identificar trabalhadores 
considerados suspeitos de infeção por SARS-CoV-2, proceder ao respetivo encaminhamento, após 
contacto com a linha SNS 24 e assim contribuir para a mitigação da transmissão do vírus na organização. 
A realização de exames de saúde ocasionais após infeção por Covid-19 permitiu a reavaliação dos 
trabalhadores no regresso ao trabalho, verificar a manutenção da capacidade para o trabalho e em caso 
de necessidade analisar a possibilidade de readaptação das funções, contribuindo para a melhoria das 
condições de trabalho e para a proteção da saúde dos trabalhadores. 
O registo vacinal para Covid dos trabalhadores, permitiu caracterizar a imunidade da organização. 
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O enfermeiro do trabalho assumiu-se como elemento preponderante na equipa de saúde ocupacional no 
controlo da pandemia por Covid-19, nomeadamente na identificação e intervenção ao nível de outros 
riscos profissionais, no controlo e prevenção em relação à transmissão do vírus em contexto de trabalho, 
na proteção do grupo de trabalhadores mais vulneráveis e no controlo da evolução epidemiológica na 
organização. 
Palavras-Chave: COVID-19; Vigilância em Saúde do Trabalhador; Vacinas contra COVID-19; 
Condições de Trabalho; Prevenção de Doenças. 
Keywords: COVID-19; Surveillance of the Workers Health; COVID-19 Vaccines; Working 
Conditions; Prevention of diseases. 
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A Enfermagem do Trabalho (ET), em Portugal, tem tido uma grande evolução nos últimos anos, em que 
viu serem reconhecidoe o seu papel e as suas competências por parte da Ordem dos Enfermeiros, 
Ministério da Saúde, Direção Geral da Saúde e, principalmente, pela comunidade em geral. Neste 
momento, falta demonstrar ganhos em saúde e económicos, aumento de produtividade e melhoria da 
felicidade dos colaboradores. Para tal, urge definir indicadores em Enfermagem do Trabalho, qualitativos 
e quantitativos que constituam uma forma de medir as intervenções de enfermagem, possibilitando 
descrever fenómenos localizados no espaço e tempo, baseados na Classificação Internacional para a 
Prática de Enfermagem e Sistemas de Informação em Enfermagem. Os indicadores devem abranger 
quatro áreas: estrutura (recursos, equipamentos, instrumentos); processo (relação prestador-utilizador, 
diagnósticos, intervenções); resultado (objetivo de cuidados, mudanças de estado ou de diagnóstico); 
epidemiológicos (estudos de prevalência e incidência) (OE, 2007). Sendo que em Portugal, os Enfermeiros 
do Trabalho geram indicadores de processo (77%) ou de estrutura (48,3%) (Almeida, 2017). O progresso 
está interligado à adoção de sistemas de melhoria continua da qualidade dos cuidados prestados, sendo 
pertinente um consenso de peritos que defina o core de indicadores de acordo com o Padrão de 
Qualidade dos cuidados em Enfermagem do Trabalho; o Resumo Mínimo de Dados; e o Padrão de 
Documentação.  
O Resumo Mínimo de Dados é o conjunto mínimo de itens de informação relativos a aspetos ou 
dimensões específicas da saúde, que visam responder a necessidades específicas dos seus utilizadores 
(Werley, Devine, Zorn, Ryan, & Westra, 1991). Têm por objetivos: dar visibilidade à contribuição dos 
cuidados de enfermagem para a saúde; permitir a alocação eficiente de recursos; auxiliar o processo de 
tomada de decisão; divulgar a investigação em enfermagem; facilitar a integração da informação de 
enfermagem com a restante informação em saúde. Sendo que há sub-representação de ET na 
parametrização nacional da documentação de enfermagem, a representação de cliente como grupo é 
inexistente e não há relação entre saúde individual e o ambiente laboral (Bastos, 2021).  
Em conclusão, a Enfermagem do Trabalho tem o desafio de organizar as informações que descrevem o 
seu contributo para a saúde da população de acordo com a ontologia de enfermagem e deste modo 
aumentar a visibilidade dos cuidados de enfermagem e demonstrar o real contributo que os enfermeiros 
do Trabalho aportam às instituições, empresas, pessoas e comunidades. 
 
Palavras-Chave: Resumo Mínimo de Dados; Enfermagem do Trabalho     
Keywords: Minimum Data Set; Occupational Health Nurse  
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Introdução  

O ruído é omnipresente na vida quotidiana e característico de todas as atividades humanas, sendo que se este 

ocorrer no contexto de uma atividade laboral, é classificado como ruído ocupacional (Concha-Barrientos et al., 

2004; European Comission, 2015). A exposição ao ruído não é um risco recente, contudo, com o desenvolvimento 

tecnológico que se tem vindo a observar ao longo dos últimos anos, na expetativa de se obter um aumento da 

mecanização, e consequentemente respostas mais céleres, o ruído ocupacional tem vindo a ser cada vez mais 

comum, particularmente no contexto hospitalar, mais especificamente nas unidades de cuidados intensivos (UCI) 

(Alves, 2012; Fernandes, 2013).  

Nas UCI, o ruído é uma caraterística habitual que se deve essencialmente à crescente utilização de equipamentos 

com alarmes sonoros, todos utilizados na monitorização de parâmetros vitais de utentes em situação grave e/ou 

crítica e que está subordinado às suas próprias caraterísticas, nomeadamente: intensidade; frequência; e, 

momento em que ocorre. Contudo, os fatores individuais, como a idade, estado emocional e o estilo de vida, são 

também determinantes no grau de incomodidade ao ruído, que além de ser gerador de stresse, pode apresentar 

outras repercussões na saúde (efeitos na comunicação; perturbações do sono e descanso; alterações do 

comportamento; e, diminuição do rendimento do trabalho) (Alves, 2012; Decreto-Lei n.o 182/2006; Fernandes, 

2013; Pires, 2016). Logo, está determinado segundo a United States Environmental Protection Agency, que os 

níveis de ruído em ambiente hospitalar, não especificando as UCI’s, não devem exceder os 45 decibéis (db) durante 

o dia e 35 db durante a noite, e segundo a Organização Mundial de Saúde, que este não deve exceder os 30 a 40 

db para ambientes hospitalares internos (Berglund et al., 2000; United States Environmental Protection Agency, 

1974).  

Perante o exposto, a avaliação do impacto do ruído ocupacional na saúde dos enfermeiros, em contexto 

hospitalar, especificamente as UCI, deve ser considerada e avaliada, sendo este um fator de risco ocupacional, 

com base de evidência que o liga a importantes resultados para a saúde. 

 
Objetivos 

Identificar o impacto do ruído na saúde dos enfermeiros que trabalham em UCI. 
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Metodologia  

Revisão integrativa da literatura, com adoção da estratégia de pesquisa preconizado pelo Joanna Briggs Institute, 

com definição da questão de investigação: “Qual o impacto do ruído na saúde dos enfermeiros que trabalham em 

unidades de cuidados intensivos?”. Definiram-se os descritores MESH e CINAHL: Noise/Ruído; Intensive care 

unit/Unidade terapia intensiva e, Nurse/Enfermeiro e efetuada a pesquisa, através da estratégia de pesquisa 

("noise" AND "intensive care units" AND nurses), a 23 de novembro, na plataforma EBSCOhost Web (CINAHL e 

Medline). Da pesquisa, foram obtidos 122 artigos, sendo que após a eliminação dos artigos repetidos, foram 

analisados 97 artigos. Da aplicação dos critérios de exclusão (artigos de opinião, estudos de caso, dissertações de 

mestrado, outros estudos e artigos repetidos), foram eliminados pela leitura do título e do resumo, 87 artigos, 

tendo sido selecionados para análise crítica metodológica, interpretação e síntese dos resultados, cinco artigos. O 

processo de pesquisa (figura 1) foi executado segundo as fases da revisão do modelo PRISMA. 

 

 

Resultados e Discussão  

Com base na amostra de estudos selecionados (Tabela 1), apresentados por ordem cronológica, é possível atestar 

que a maioria corresponde a estudos observacionais descritivos quantitativos, com abordagem retrospetiva e que 

foram realizados em diversos locais do mundo, como Turquia, Arábia Saudita, e Estados Unidos da América em 

Cincinnati e Washington. 

A partir da análise dos parâmetros identificatórios apresentados nos estudos, foi possível verificar que a maioria 

dos estudos selecionou como público-alvo enfermeiros com idade média de 30 anos, e cinco anos de experiência 

profissional. No que diz respeito às especialidades das UCI’s envolvidas nas amostras, estas foram diversificadas 

Figura 1. Diagrama do Processo de seleção da evidência científica 
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(médico-cirúrgica, cardiocirúrgica, emergência cirúrgica, anestesia e reanimação, arritmia, neurocirurgia, pediatria 

com diferentes valências, coronária, neurologia e ortopédica), no entanto, verificou-se a predominância da UCI 

médico-cirúrgica. 

No que concerne à intervenção, e tratando-se de estudos observacionais, foi possível conferir que a maioria 

utilizou equipamentos especializados na medição de ruído (dosímetros) e que a generalidade concluiu que os 

níveis calculados são superiores aos estipulados pela Organização Mundial de Saúde. Além disso, concluíram 

também que as fontes de ruído mais intensas, foram medidas nos equipamentos utilizados e pela comunicação 

entre os membros da equipa. Contudo, num um estudo de cariz qualitativo, no qual o recurso de recolha da 

informação foi a entrevista, concluíram que o ruído é uma caraterística inevitável das UCI’s e que a maioria se 

estava a tornar insensível ao mesmo, devido à constante exposição. Nos restantes estudos, além da utilização de 

equipamentos para averiguar o impacto do ruído, foram também aplicadas escalas e questionários, mais 

concretamente: escala de Burnout de Maslach; questionário de satisfação de Minnesota; a escala Specific Rating 

of Events Scale.  

Os principais resultados obtidos/efeitos mais relatados do ruído foram: nível de ruído superior ao preconizado e 

recomendado; perda de acuidade auditiva, quanto maior for o período de tempo da permanência dos enfermeiros 

na UCI; stresse; ansiedade com correlações positivas calculadas entre ruído e ansiedade e, o aumento da 

frequência cardíaca. Além disso, referiram também que o ruído se constituía como uma ameaça às funções 

cognitivas, concentração e o desempenho profissional, assim como prejudica a comunicação com o utente.  

Tabela 1. Análise dos artigos selecionados na revisão integrativa da literatura  

Autor, data e 
país 

Desenho do 
estudo Objetivo Metodologia Resultados 

Kebapci & 
Guner, 2021 
(Turquia) 

 

 

Estudo 
observacional, 
descritivo, 
qualitativo. 

Explorar as 
perceções dos 
profissionais de 
saúde 
relativamente ao 
ruído, na UCI que 
trabalham. 

O estudo utilizou uma 
abordagem de grupo 
focal com aplicação de 
um guião com perguntas 
semiestruturadas através 
da estratégia de 
entrevista de grupo, 
liderada por uma 
enfermeira especialista 
em enfermagem de saúde 
mental e psiquiatria. Esta 
teve a duração de 45 
minutos e o número e 
ordem das perguntas foi 
baseada na estrutura 
triangular de Hurworth. 

Como resultado das 
entrevistas de grupo, foram 
identificados quatro temas: o 
significado do ruído; as fontes 
de ruído; os efeitos do ruído e, 
a prevenção e gestão do ruído. 
Verificou-se que este era uma 
caraterística inevitável das 
UCI’s e a maior fonte do ruído 
era induzida pelos 
profissionais de saúde e que o 
ruído induzido pelos aparelhos 
não era tão ensurdecedor – 
exceto nas situações em que a 
equipa demorava a responder. 
Além disso, observou-se que 
os esforços para diminuir os 
níveis de ruído tiveram apenas 
um efeito momentâneo, não 
mudando nada no longo-
prazo. Todavia, a maioria dos 
enfermeiros afirmou que se 
estava a tornar insensível ao 
ruído devido à constante 
exposição.Este estudo conclui 
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que o ruído é considerado uma 
ameaça às funções cognitivas, 
concentração e o desempenho 
profissional, assim como 
prejudica a comunicação com 
o utente. 

Alduais & 
Salama, 2019 
(Arábia 
Saudita) 

 

Estudo 
observacional, 
descritivo-
correlacional, 
quantitativo. 

Medir os níveis de 
ruído da UCI 
cardiocirúrgica em 
diferentes locais e 
aferir a 
prevalência da 
perda de audição 
induzida pelo 
ruído nos 
enfermeiros. 

Foi colocado nos 
enfermeiros selecionados 
para o estudo, um 
dosímetro de ruído, 
durante um mês e 
realizada uma 
audiometria, para aferir o 
estado da audição. Foi 
também aplicado um 
questionário para avaliar 
há quanto tempo 
estavam expostos ao 
ruído e os efeitos 
psicológicos 
percecionados em função 
desta exposição. 

A idade média dos 
participantes era de 33,4 anos 
e experiência de dez anos. A 
média do nível de ruído 
calculado para 12horas 
durante o turno da noite foi de 
60,3 db e no turno da manhã 
de 64,1 db. Ou seja, foi 
observada uma diferença 
estatisticamente significativa 
entre o turno da noite e da 
manhã e detetado o nível 
superior de ruído durante o 
turno da noite (ruído 
produzido maioritariamente 
por monitores). Foi calculada 
uma correlação média de 
r=0,415 entre os anos de 
atuação na UCI e a perda de 
acuidade auditiva dos 
indivíduos (p=0,069) – o que 
demonstra uma relação linear 
quase moderada (r=0,415). 
Porém, uma vez que a perda 
de acuidade auditiva foi 
correlacionada com a duração 
da experiência do enfermeiro 
em UCI, tal facto pode refletir 
um risco grande e significativo 
para enfermeiros expostos a 
ruído que excede os padrões 
da Organização Mundial de 
Saúde.  

Terzi et al., 
2019 (Turquia) 

Estudo 
observacional, 
descritivo-
correlacional, 
quantitativo. 

Analisar os efeitos 
dos níveis de ruído 
nas UCI nos 
enfermeiros. 

Foram aplicados e 
utilizados diversos 
instrumentos: dosímetro 
portátil; formulário de 
informações dos 
enfermeiros; escala de 
Burnout de Maslach; o 
questionário de satisfação 
de Minnesota; inventário 
para determinação dos 
níveis de ansiedade e, a 
lista de verificação de 
sintomas que avalia os 
níveis de stress. Os dados 
colhidos foram 
introduzidos numa base 
de dados e as análises 
estatísticas foram 
realizadas através do 
Number Cruncher 
Statistical System. 

Dos 150 enfermeiros que 
participaram no estudo, 94,7% 
eram mulheres e a idade 
média era de 29,9 anos. O 
nível médio de ruído 
determinado foi de 64,5 db, 
tendo os níveis mais elevados 
sido detetados em UCI de nível 
três, em que o número de 
utentes, profissionais e 
variedade de equipamentos 
era superior (neonatal, 
neurologia e cirurgia 
cardiovascular). No que diz 
respeito aos efeitos do ruído a 
nível psicopatológico dos 
enfermeiros, foi determinado 
que a somatização, distúrbio 
obsessivo-compulsivo e 
depressão eram superiores e 
observada uma diferença 
estatisticamente significativa 
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entre os níveis de ruído e os 
níveis de ansiedade.  

Riemer et al., 
2015 (Estados 
Unidos da 
América) 

Estudo quase-
experimental, 
quantitativo. 

Avaliar o efeito da 
implementação de 
uma intervenção 
que visa diminuir 
os níveis de ruído 
durante um 
período de tempo 
nos níveis de 
stress. 

Aos enfermeiros 
participantes foram 
atribuídos números 
identificativos, para que 
fossem pesquisados 
sequencialmente em 
intervalos de tempo 
apropriados. 
Posteriormente, os dados 
foram colhidos quatro 
vezes ao dia, num 
intervalo de 30 minutos 
antes, e 30 minutos, uma 
hora e duas horas após o 
início do “horário do 
silêncio” (em situação de 
reanimação 
cardiopulmonar ou 
situações de emergência, 
os dados não foram 
incluídos). Na hora 
selecionada, o 
investigador posicionava-
se, com um dosímetro e 
um medidor de luz, e 
registava os valores do 
ruído e luminosidade no 
local em que o 
enfermeiro estava 
posicionado ao mesmo 
tempo que o enfermeiro, 
registava na escala 
analógica visual para a 
pesquisa de stress, o 
ponto correspondente à 
intensidade do nível de 
stress percebido. Os 
dados colhidos foram 
transferidos para o 
Statiscal Package for the 
Social Sciences, para 
análise estatística. 

O estudo consistiu em 124 
observações de 22 
enfermeiros (18% homens, e 
82% mulheres; 27% com 
menos de cinco anos de 
experiência, 36% com seis a 10 
anos de experiência, e 36% 
com mais de 10 anos de 
experiência). Com a 
implementação do “horário do 
silêncio”, foi notável a 
diminuição do nível de luz e 
diminuição do ruído – sendo 
que, em relação a este último, 
o mesmo começou a aumentar 
ao fim de duas horas de 
silêncio. Em relação aos scores 
de stress, estes diminuíram 
significativamente após duas 
horas da implementação do 
“horário do silêncio”. Em 
suma, os resultados obtidos 
demonstram que ocorreu uma 
mudança nos níveis de 
luminosidade e ruído, tendo 
sido mantido os níveis mais 
reduzidos desta e a 
implementação da intervenção 
do “horário do silêncio” na 
UCI; ademais, concluíram 
também que o stress diminuiu 
com a intervenção 
implementada.  

Watson et al., 
2015 (Estados 
Unidos da 
América) 

Estudo 
observacional, 
descritivo, 
qualitativo. 

 

Medir os níveis de 
ruído e a duração 
deste na UCI 
pediátrica e os 
efeitos do mesmo 
na saúde dos 
enfermeiros. 

Foram colhidos dados 
relativamente a: ruído; 
fontes de ruído; 
localização e atividades; 
e, frequência cardíaca e 
stress no UCI. Para aferir 
os níveis de ruído, foi 
utilizado um dosímetro 
em intervalos de um 
minuto – cada unidade 
teve seis períodos de 
observação de quatro 
horas cada, durante um 
período de 24 horas em 
cada turno, de segunda a 
sexta-feira. Além disso, 
foi colocado um 

A amostra populacional foi 
composta por um homem e 14 
mulheres, com idade média de 
32,6 anos; um total de 3000 
observações foram analisadas 
e concluído que o nível médio 
de ruído foi de 71,9 db e a 
frequência cardíaca média foi 
de 85,2 batimentos por 
minuto. As fontes de ruído 
mais intensas foram medidas 
nos equipamentos da sala e 
comunicação entre membros 
da equipa e encontrada 
correlação positiva entre a 
frequência cardíaca e o nível 
de ruído superior, tendo sido 
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dosímetro com microfone 
na lapela da farda de cada 
participante durante 
quatro horas e as 
frequências cardíacas 
foram registadas em 
intervalos de 15 segundos 
através da colocação de 
um monitor de 
frequência cardíaca 
posicionado 
transversalmente no 
peito; os níveis de stress 
foram registados através 
da Specific Rating of 
Events Scale. Os dados 
foram analisados e 
calculada estatística 
descritiva para o ruído e 
efeitos na saúde e 
calculado o coeficiente de 
correlação de Pearson, 
para analisar a relação 
entre o ruído e a 
frequência cardíaca.  

detetado frequência cardíaca 
mais elevada na UCI neonatal. 
O nível de stress, não diferiu 
nas três UCI, sendo que os 
resultados traduzidos em 
baixos níveis de stress 
autorrelatados, pode espelhar 
o desenvolvimento de 
estratégias eficazes para 
neutralizar os efeitos do ruído, 
ou por outro lado, que não há 
conhecimento do efeito do 
ruído nos níveis de stress.  

 

Os resultados dos estudos analisados convergem no mesmo sentido. Isto é, o ruído, caraterística inevitável das 

UCI’s, é reconhecidamente uma fonte de stresse e doença para os enfermeiros, com efeitos na saúde física e 

mental (perda de acuidade auditiva, aumento da frequência cardíaca e ansiedade) e também um fator dificultador 

do trabalho com potencial acrescido para o risco, por se representar uma ameaça às funções cognitivas, 

concentração e desempenho (Alduais & Salama, 2019; Riemer et al., 2015; Terzi et al., 2019; Watson et al., 2015). 

Contudo, os efeitos da exposição prolongada ao ruído no local de trabalho, que requer elevado grau de 

concentração, depende da variabilidade das respostas individuais e da intensidade da fonte geradora, sendo por 

esse motivo segundo o estudo de Kebapci & Guner (2021) necessários estudos adicionais. 

Conclusões  

Em suma, com base nos estudos analisados, e respondendo à nossa questão de investigação, é possível concluir 

que o ruído nos locais de trabalho afeta diretamente o bem-estar físico e o desempenho dos profissionais, e que 

embora possa haver esforços no sentido de o minorar, o ritmo de trabalho e o ambiente tecnicista que é 

necessário, poderá dificultar este processo. Além disso, é também evidente que a médio-longo prazo, o organismo 

se familiariza com o ruído, através da diminuição da sensibilidade do ouvido, ou através da habituação do nosso 

cérebro (Alves, 2012). Porém, uma vez que os enfermeiros se encontram numa posição privilegiada para instituir 

mudanças através da liderança de projetos com o objetivo de reduzir o ruído, é imperativo incrementar o 

conhecimento destes relativamente aos efeitos do ruído na saúde. 

 
Palavras-Chave: ruído; unidades de cuidados intensivos; enfermeiros 
Keywords: noise; intensive care unit; nurses       



 

116 

 

 
  

Referências Bibliográficas  

• Alduais, S. A., & Salama, K. F. (2019). Assessment of ambient-noise exposure among female nurses in 
surgical cardiac intensive care unit. Journal of Multidisciplinary Healthcare, 12, 1007–1011. 
https://doi.org/10.2147/JMDH.S222801 

• Alves, C. (2012). O impacto do ruído na qualidade de vida dos enfermeiros de cuidados intensivos [Escola 
Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa]. https://repositorio.ipl.pt/bitstream/10400.21/2665/1/O 
impacto do ruído na qualidade de vida dos enfermeiros.pdf 

• Berglund, B., Lindvall, T., & Schwela, D. H. (2000). Guidelines for Community Noise. In World Health 
Organization. https://doi.org/10.1260/0957456001497535 

• Concha-Barrientos, M., Campbell-Lendrum, D., & Steenland, K. (2004). Occupational Noise: Assessing the 
burden of disease from work-related hearing impairment at national and local levels. In World Health 
Organization (Issue 9). World Health Organization. 

• Decreto-Lei n.o 182/2006, de 6 de setembro do Ministério do Trabalho e da solidariedade social, Pub. L. 
No. Diário da República, 1.a série—N.o 172 (2006). https://dre.pt/application/file/a/539921 

• European Comission. (2015). Science for Environment Policy Thematic Issue: Noise Impacts on Health. 47, 
1–15. https://doi.org/10.2779/53698 

• Fernandes, A. P. S. (2013). Ruído Ocupacional: Avaliação de Ruído - Estaleiro Central da SETH, SA [Escola 
Superior de Tecnologia de Setúbal]. In Escola Superior de Tecnologia de Setúbal. 
https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/5360/1/Relatorio_Mestrado_Final.pdf 

• Kebapci, A., & Guner, P. (2021). Noise factory: a qualitative study exploring healthcare providers’ 
perceptions of noise in the intensive care unit. Intensive & Critical Care Nursing, 63(4). 
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.iccn.2020.102975 

• Organização Internacional do Trabalho. (1996). O ruído no trabalho. In A sua saúde e segurança no 
trabalho - Ruído no Trabalho. Bureau Internacional do Trabalho. 

• Pires, S. A. R. (2016). Exposição Ocupacional ao Ruído em Unidades de Cuidados Intensivos numa Unidade 
Hospitalar da Grande Lisboa [Universidade de Lisboa]. 
https://www.repository.utl.pt/bitstream/10400.5/12879/1/Tese Mestrado Sofia Pires - Versão Final.pdf 

• Riemer, B. H. C., Mates, J., Ryan, L., & Schleder, B. J. (2015). Decreased stress levels in nurses: a benefit 
of quiet time. American Journal of Critical Care, 24(5), 396–402. 
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.4037/ajcc2015706 

• Terzi, B., Azizoğlu, F., Polat, Ş., Kaya, N., & İşsever, H. (2019). The effects of noise levels on nurses in 
intensive care units. Nursing in Critical Care, 24(5), 299–305. https://doi.org/10.1111/nicc.12414 

• United States Environmental Protection Agency. (1974). Information on levels of environmental noise 
requisite to protect public health and welfare with adequate margin of safety (report n.o 550-9-74-004). 

• Watson, J., Kinstler, A., Vidonish, W., Wagner, M., Lin, L., Davis, K., Kotowski, S., & Daraiseh, N. (2015). 
Impact of noise on nurses in pediatric intensive care units. American Journal of Critical Care, 24(5), 377–
384. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.4037/ajcc2015260 

  



 

117 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicações | Investigação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

118 

 

ANÁLISE ERGONÓMICA DE SITUAÇÕES DE TRABALHO: CASO PRÁTICO  

PEDRO MIGUEL DIAS SEQUEIRA1, ANA FILIPA MONTEIRO SOARES LEITE2, ANA 
VANESSA OLIVEIRA JESUS3, DIANA PATRÍCIA MONTEIRO OLIVEIRA4, NICOLE CARINA 
SOUSA CAMPOS5 
1ACES MÉDIO TEJO  pedrosequeira25@hotmail.com 
2HOSPITAL FRANCISCO ZAGALO anafilipasoares13@gmail.com 
3CENTRO HOSPITALAR ENTRE DOURO E VOUGA nessaj_3@hotmail.com 
4CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA d.oliveira83@gmail.com 
5 YAZAKI SALTANO nicole.carina@hotmail.com 

 
 
Introdução  
A Ergonomia é a ciência que estuda a compreensão entre as interações entre seres humanos e outros 
elementos de um sistema e que aplica teorias, métodos e dados para optimizar o bem-estar humano e 
o equilíbrio entre o sistema. A Ergonomia perante os seus métodos utilizados de avaliação permite a 
introdução de medidas corretivas, pelo enfermeiro do trabalho com conhecimentos em ergonomia, 
contribuindo para a minimização das LMERT, promovendo a saúde e a qualidade de vida dos 
trabalhadores. 
 
Objetivos  
• Elucidar o contributo da Ergonomia no saber do enfermeiro do trabalho; 
• Aplicar dois métodos de análise ergonómica, o REBA e o NIOSH, ao caso prático estudado; 
• Apresentar propostas de melhorias no caso de estudo, no sentido de melhorar a qualidade de 

vida do trabalhador. 
 

Metodologia  
O estudo efetuado baseou-se num estudo de caso de situações reais da prática profissional de uma 
massoterapeita, numa clínica de massagens e bem-estar. Foi feita a observação direta com aquisição de 
fotos consentidas exemplificativas de situações práticas e feito a descrição das posições efetuadas. O 
Instrumento utilizado foi a observação de duas vezes da prática executada. No final foi apresentado o 
resultado à terapeuta com a introdução das medidas corretivas propostas feitas pelos autores. As fotos 
foram também analisadas no programa Ergonautas para melhor quantificar os angulos utilizados dos 
segmentos corporais, para posterior avaliação nos métodos ergonómicos. A Comissão de Ética deu 
parecer favorável à sua realização. 
 
Resultados e Discussão 
A análise ergonómica das situações de trabalho permite perceber o nível de risco e, sugerir correções 
no ambiente de trabalho por forma a reduzir esse risco. Demonstra-se a aplicabilidade e importância da 
ergonomia para os enfermeiros do trabalho, enfatizando a necessidade de análise das posturas de 
trabalho, nos vários segmentos corporais, por forma a melhorar as condições de trabalho, contribuindo 
para a adoção de boas posturas e práticas laborais, reduzindo o risco de LMERT e promovendo a saúde 
e satisfação no trabalho.  
A educação para a saúde no âmbito da adoção de posturas corretas poderá ser geradora de ganhos em 
saúde ocupacional, promover a imagem de marca da empresa e reduzir o absentismo. 
 
Conclusões  
A avaliação ergonómica tem como objetivo verificar a presença de fatores de risco, para os 
trabalhadores que ocupam os cargos avaliados, que possam despoletar problemas de saúde. No 
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trabalho realizado para o método REBA foram analisados principais segmentos corporais globais, assim, 
o tronco revelou um Score de 3, o pescoço apresentou um Score de 2, nos membros inferiores não 
respeitando o princípio da mecânica corporal apresentou um Score de 2. Nos critérios de carga/força 
exercida na manipulação de cargas, foi considerado que não existe carga (menos de 5 Kg), segundo o 
parâmetro do REBA preconizado, o somatório da análise dos segmentos e carga revelou (5 + 0= 5). No 
Score dos ombros obteve-se 4, no Score dos cotovelos obteve-se 2 e no Score dos punhos obteve-se o 
valor de 1, na avaliação da „Pega “sendo essencial, mas nem sempre aceitável obteve-se um score de 1. 
Como Score total das avaliações (5+1= 6) com a avaliação da Pega. Para finalizar a avaliação do REBA no 
último parâmetro C feito (+ 1) na pontuação. O Score final de análide do método REBA nos três 
parâmetros de análise obteve-se um Score de 8, considerado um alto risco para o desenvolvimento de 
LMERT com trabalhos repetitivos de massagens e posturas desadequadas. Perante um alto risco 
avaliado pelo REBA foram apresentadas propostas de melhorias á terapeuta e dois meses depois 
faremos uma reavaliação da prática da profissional. No NIOSH e segundo os parâmetros de avaliação 
deste método verificou-se que o índice de levantamento para a Origem foi de 0,3 e para o Destino foi 
de 0,23, pela interpretação do NIOSH o valor obtido é considerado de „Baixo “, tanto na Origem como 
no Destino. No entanto mesmo com baixo risco, os autores apresentaram uma proposta de melhoria. 
 
Palavras-Chave: Ergonomia; Análise; Terapeuta; Postura; Intervenção 
Keywords: Ergonomics; Analysis; Therapist; Attitude; Intervention 
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Introdução 
O burnout é considerado um risco de saúde ocupacional muito relevante entre os profissionais de saúde. 
A pandemia por COVID-19 tem causado uma sobrecarga nos profissionais, designadamente em 
enfermeiros, e no sistema de saúde. Os profissionais enfrentam uma multiplicidade de condições que 
ameaçam a sua saúde, bem-estar e capacidade para a atividade laboral. É necessário conhecer os níveis 
de burnout neste grupo profissional para identificar riscos e a necessidade de implementar medidas 
preventivas. 
 
Objetivos 
Avaliar o nível de burnout em enfermeiros de um Centro Hospitalar da região centro em contexto de 
pandemia.  
 
Metodologia 
Estudo transversal realizado no Centro Hospitalar Tondela-Viseu. A amostra ficou constituída por 395 
enfermeiros, maioritariamente do género feminino (83,3%) e com uma média de idades 42,10±8,28 
anos. Os dados foram recolhidos através de um questionário composto por variáveis sociodemográficas, 
profissionais e Questionário de Copenhagen Burnout Inventory – PT, validado para a população 
portuguesa por Fonte (2011). O estudo foi aprovado pela Comissão de Ética do Centro Hospitalar 
Tondela-Viseu. O questionário foi respondido online entre abril e junho 2021. Na análise dos dados 
utilizou-se o SPSS 26.0.  
 
Resultados e Discussão 
Verificou-se que 31,9% dos enfermeiros estavam em Burnout Total, sendo o Burnout relacionado com 
o cliente, a dimensão com valor médio mais baixo (31,76±20,22). Metade dos enfermeiros (50,4%) 
apresentava nível elevado de burnout pessoal; 45,1% nível elevado de burnout relacionado com o 
trabalho e 22,0% elevado nível de burnout relacionado com o cliente. Quanto aos níveis de burnout em 
função das variáveis sociodemográficas, apurou-se, apenas, que as enfermeiras apresentavam maior 
probabilidade de burnout pessoal (OR=1,09; IC95% 1,00-1,19), com diferenças estatísticas ‘borderline’. 
Não se encontrou diferenças significativas entre o Burnout (total e diferentes níveis) e a idade e estado 
civil.  
 
Conclusões 
Este estudo, realizado em tempo de pandemia, pretende contribuir para o diagnóstico de situação pela 
Unidade de Saúde Ocupacional para o desenho de intervenções baseadas em necessidades reais. A 
prevalência de burnout foi superior nas dimensões burnout relacionado com o trabalho e burnout 
pessoal. Associando-se esta última dimensão ao sexo feminino. Assim, é essencial promover a saúde no 
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local de trabalho por forma a reduzir a percentagem de profissionais em burnout permitindo a melhoria 
dos serviços, da qualidade de vida e redução dos riscos assistenciais. 
 
Palavras-Chave: Enfermeiros, COVID 19, Enfermagem do Trabalho 
Keywords: Nurses: COVID-19; Occupational Health Nursing 
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Introdução 
Os estilos de vida são determinantes para a saúde individual e comunitária, designadamente no local de 
trabalho. De acordo com os objetivos do Programa Nacional de Saúde Ocupacional (PNSOC): Extensão 
2018/2020, o questionário “Estilo de Vida FANTÁSTICO” possibilita o diagnóstico e promoção da 
vigilância da saúde dos trabalhadores por parte da saúde ocupacional, impulsionando a promoção da 
saúde no local de trabalho.  
 
Objetivos 
Analisar os estilos de vida em profissionais de saúde de um Centro Hospitalar da região centro.   
 
Metodologia 
Estudo transversal analítico com uma amostragem aleatória. Amostra de 847 trabalhadores do universo 
de 2347 profissionais do Centro Hospitalar Tondela-Viseu. A maioria do género feminino e com uma 
idade média de 42,89±9,11 anos. Os dados foram recolhidos entre abril e junho de 2021 através de um 
questionário, anónimo e confidencial, constituído por questões sociodemográficas e pelo Questionário 
de Estilos de Vida FANTÁSTICO validado por (Silva et al., 2014). O questionário FANTÁSTICO é composto 
por 25 questões que exploraram nove domínios dos componentes físicos, psicológicos e sociais do estilo 
de vida, estratificando-se em cinco níveis de classificação. O projeto foi aprovado pela Comissão de Ética 
do referido hospital.  
 
Resultados e Discussão 
Encontrámos um valor médio global de 89,48±11,99 pontos que traduz um estilo de vida "muito bom". 
52,4% apresenta um estilo de vida “Muito bom”, 25,7% “Bom”, 13,5% “Excelente” e 8,4% um estilo de 
vida “Regular” e “Necessita de Melhorar”. Dos domínios verificámos que os estilos de vida que mais se 
desviam do score máximo foram a Atividade física, Tabaco, Trabalho/Tipo de personalidade, Nutrição; 
Comportamento de saúde e sexual e Sono e Stress. Os profissionais do sexo feminino mostraram 
comportamentos mais salutares ao nível da Família e amigos, nutrição, consumo de Tabaco, álcool e 
outras drogas. 
 
Conclusões 
Os profissionais de saúde, maioritariamente, classificam-se como detentores de um estilo de vida 
“muito bom”, espelhando comportamentos adequados para a saúde global. Contudo, após uma análise 
mais detalhada identificámos alguns comportamentos prioritários para intervenção por parte da saúde 
ocupacional do Centro Hospitalar, apostando na promoção da saúde no local de trabalho com a 
implementação de projetos de intervenção com e para os profissionais. 
 
Palavras-Chave: Estilo de Vida; Saúde Ocupacional; Profissionais de Saúde. 
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Introdução 
A Rede Europeia de Promoção da Saúde no Local de Trabalho define Promoção da Saúde no Local de 
Trabalho com esforços conjuntos dos empregadores, dos trabalhadores e da comunidade para melhorar 
a saúde e o bem-estar dos indivíduos no local de trabalho. Uma das vertentes prioritárias da Promoção 
da Saúde no Local de Trabalho são os estilos de vida saudáveis na população trabalhadora desde o 
diagnóstico ao desenvolvimento de metodologias para reforçar os estilos de vida mais benéficos. 
 
Objetivos 
Implementar o Projeto de Intervenção Comunitária “Exercita mais cuida melhor” criado na Unidade de 
Saúde Ocupacional do Centro Hospitalar Tondela Viseu. 
 
Metodologia 
Realizado um estudo transversal analítico para o diagnóstico dos estilos de vida dos profissionais pelo 
questionário FANTÁSTICO e priorização, pelo Método de Hanlon, dos estilos de vida com maior potencial 
de melhoria. Amostra de 847 trabalhadores do Centro Hospitalar Tondela Viseu, a maioria do género 
feminino e com uma idade média de 42,89±9,11 anos. O projeto foi aprovado pela Comissão de Ética 
do referido hospital. Após a priorização das necessidades elaborou-se o Projeto “Exercita mais cuida 
melhor”, que iniciou em junho de 2021.  
 
Resultados e Discussão 
Os domínios Exercício físico, Alimentação, Sono e stress apresentaram médias mais distantes do estilo 
de vida “excelente”. Pelo Método de Hanlon e calculado o potencial de melhoria, o Exercício Físico foi 
prioritário e com potencial de melhoria 63,67% definindo-se como diagnóstico de enfermagem 
“capacidade de gestão do regime de exercício físico comprometido” e construiu-se o Projeto “Exercita 
mais cuida melhor”. Encontra-se a decorrer na instituição em parceria com o serviço de medicina física 
de reabilitação. A fisioterapeuta juntamento com os elos de ligação dos serviços de internamento 
dinamizam a ginástica laboral. Também englobamos como estratégia “aulas de pilates” que decorrem 
uma vez por semana durante meia hora. 
 
Conclusões 
As sessões de ginástica laboral e a aula de pilates têm apresentado uma adesão muito elevada. Com o 
projeto pretendemos obter ganhos em saúde avaliados após o primeiro ano de intervenção. Os projetos 
de promoção da saúde, em contexto laboral, são uma ferramenta relevante para a capacitação dos 
trabalhadores face ao estilo de vida e à mudança de comportamento ao promover oportunidades para 
os trabalhadores optarem por estilos de vida e práticas saudáveis, desenvolvendo o seu potencial de 
saúde individual e profissional. 
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Introdução  
Nos últimos anos tem-se verificado um aumento significativo na incidência e prevalência das lombalgias 
a nível mundial, sendo considerado um problema de saúde pública. As lombalgias nos enfermeiros são 
das doenças que mais preocupação geram aos enfermeiros do trabalho, devido à complexidade do 
impacto desta patologia na qualidade de vida dos enfermeiros e no absentismo destes profissionais. Foi 
implementado um Projeto de Intervenção Comunitária, numa unidade de saúde, no sentido de prevenir 
situações futuras de lombalgias nos enfermeiros.  
 
Objetivos 
Pretende-se: analisar a prevalência de lombalgias nos últimos 12 meses na equipa de enfermagem de 
uma unidade; e avaliar a implementação do Projeto de Intervenção Comunitária “Prevenir para melhor 
cuidar”, na prevenção de lombalgias nessa equipa de enfermagem. 
 
Metodologia 
O enfermeiro comunitário desenvolveu o projeto durante quatro meses. Foi aplicado um questionário, 
realizado pelo enfermeiro, para caracterização sociodemográfica dos enfermeiros da unidade e 
verificação da prevalência de lombalgias nos últimos 12 meses. Realizada sessão de Educação para a 
Saúde, enquanto estratégia de Promoção da Saúde, que incluiu as causas, fatores de risco e prevenção 
de lombalgias. A sessão foi replicada sete vezes perspetivando abranger todos os enfermeiros. Os 
participantes preencheram, depois da sessão, um questionário de avaliação do projeto.  
 
Resultados e Discussão  
Participaram no projeto todos os enfermeiros da unidade ̶ 37 enfermeiros, 21 (56,8%) do sexo feminino 
e 16 (43,2%) do sexo masculino ̶, com idades compreendidas entre os 22 e 47 anos. 18 (48,7%) 
enfermeiros sofreram de lombalgias nos últimos 12 meses, associada a algumas variáveis 
sociodemográficas (sexo e idade), profissionais (tempo de profissão) e organizacionais (ausência de 
equipamentos e carga de trabalho). Após a sessão, os enfermeiros comprometeram-se a adotar as 
medidas preventivas de lombalgias. Todos responderam que a temática do Projeto foi pertinente. A sua 
opinião global foi 100% muito satisfeitos, demonstrando o impacto positivo do Projeto. 
 
Conclusões  
Conclui-se, neste estudo, que as lombalgias assumem especial relevância na profissão de enfermagem. 
Recomenda-se a continuação do programa educacional e a implementação de medidas de melhoria das 
condições de trabalho, visando evitar a evolução desfavorável das lombalgias e prevenir o aparecimento 
de novos casos. Serão importantes estudos futuros sobre a temática, de forma a verificar os ganhos em 
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saúde, a longo prazo, nos enfermeiros da unidade. O projeto contribuiu para que atualmente haja um 
enfermeiro do trabalho na unidade.   
 
 
Palavras-Chave: enfermagem de saúde comunitária; enfermagem do trabalho; lombalgias; 
planeamento em saúde. 
Keywords: community health nursing; work nursing; backache; health planning 
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Introdução  
A violência nos serviços de saúde é considerada um fenômeno complexo e crescente em todo o mundo 
(Liu et al., 2019). Nestes locais, a agressão verbal é a mais prevalente, banalizada e naturalizada, 
demonstrando vulnerabilidades na cultura organizacional em reconhecer e manejar o evento (Trindade 
et al., 2019). A agressão não deixa marcas físicas, mas causa impactos que refletem diretamente no 
indivíduo, nos colegas de trabalho, no cuidado prestado ao usuário, na organização e na sociedade 
(Sullivam & Germain, 2020). 
 
Objetivos  
Analisar a ocorrência da agressão verbal contra trabalhadores de saúde e os fatores associados ao 
fenômeno.  
 
Metodologia  
Estudo de método misto, explanatório sequencial, desenvolvido, de 2016 a 2019, com 647 
trabalhadores de serviços de saúde de 23 municípios do Sul do Brasil. Utilizou-se Survey Questionnaire 
Workplace Violence in the Health Sector e entrevistas semiestruturadas. Realizou-se análise estatística 
inferencial por meio do Statistical Package for the Social Sciences e análise temática, respectivamente. 
Considerou-se como estatisticamente significantes as relações de p<0,05. A pesquisa respeitou todos os 
aspectos éticos recomendados e foi aprovado em Comitê de Ética. 
 
Resultados e Discussão  
Dentre os participantes, 47,4% (n=307) relataram ter sofrido ao menos um episódio de agressão verbal 
no último ano. Esse evento foi significativamente associado à função do trabalhador, destacando a 
categoria da enfermagem como a mais afetada. Além disso, fatores como: contato físico com paciente, 
ausência de reconhecimento no trabalho, e preocupação com a violência laboral, foram diretamente 
relacionados ao fenômeno. As falas apontam para impactos na saúde dos trabalhadores e evidenciam 
que após a ocorrência dos episódios, o apoio da gestão é inexpressivo na maioria dos casos, 
demonstrando fragilidades nas condutas e colaborando para permanência do processo cíclico da 
violência (Liu et al., 2019). 
 
Conclusões  
Os achados confirmam que a agressão verbal é uma violência típica dos serviços públicos de saúde 
brasileiros. Mulheres e membros da equipe de enfermagem, são os mais afetados. Evidencia-se ainda, 
a dificuldade institucional de intervir e manejar o problema. Assim, sugere-se o desenvolvimento de 
procedimentos formais de notificação, ou a qualificação das ferramentas já existentes, promovendo 
ainda, uma política de valorização dos episódios, desnaturalização da agressão verbal e fomento de uma 
cultura de paz nesse contexto laboral.  
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Introdução 
O tabagismo é uma das principais causas evitáveis de doenças não transmissíveis (DGS, 2020). Atuar 
face à cessação tabágica no local de trabalho torna-se um cenário propício ao sucesso, na medida em 
que uma intervenção pode abranger um elevado número de pessoas, num local onde permanecem 
muito tempo, podendo recorrer ao apoio de pares. Estas intervenções podem ser até três vezes mais 
eficazes do que aplicadas noutros contextos da comunidade, proporcionando vantagens para 
trabalhadores e empregadores (Cahill & Lancaster, 2014). 
 
Objetivos 
O objetivo desta revisão foi identificar programas de cessação tabágica no local de trabalho, estratégias 
e intervenções utilizadas, bem como a sua eficácia. 
 
Metodologia 
Realizou-se uma revisão integrativa da literatura, em dezembro de 2021, no agregador EBSCO (com 
todas as bases de dados selecionadas) e na base de dados Scopus. A frase boleana de pesquisa foi AB 
(“Smoking cessation” OR “Smoking cessation interventions” OR “Quit smoking” OR “Stop smoking”) AND 
AB (Workplace OR “Occupational health”). Identificaram-se 622 artigos, tendo sido selecionados apenas 
17 que cumpriam os critérios de inclusão (estudos focados na temática escolhida, publicados entre 2010 
e 2021 e disponíveis em texto completo). 
 
Resultados e Discussão 
A maioria dos programas tiveram a colaboração de um enfermeiro e/ou psicólogo; duraram entre 1 e 3 
meses, tendo um follow-up até 1 ano; as estratégias mais utilizadas foram o aconselhamento individual, 
dinâmicas de grupo e terapias farmacológicas; os conteúdos mais frequentes foram o planeamento da 
tentativa de deixar de fumar, estratégias para lidar com a recaída/abstinência e malefícios do tabaco; a 
forma de avaliação predominante foi questionário de auto-preenchimento, sendo que a maioria obteve 
resultados positivos (imediatos e a longo prazo). Estes resultados vão de encontro à revisão de Cahill e 
Lancaster (2014) e são corroborados pela DGS (2020). 
 
Conclusões 
Os programas demonstraram eficácia na cessação tabágica dos trabalhadores, recorrendo a 
aconselhamento individual, dinâmicas de grupo e terapias farmacológicas. É necessário olhar o uso de 
tabaco no local de trabalho como um problema de saúde publica, pois prejudica a saúde dos fumadores 
mas, também os que são expostos à exposição passiva. Atuar neste âmbito em saúde ocupacional gerará 
ganhos em saúde individual e coletivamente e, consequentemente, benefícios organizacionais (WHO, 
2018). 
 
Palavras-Chave: saúde ocupacional; cessação tabágica; programas; local de trabalho. 
Keywords: occupational health; smoking cessation; programs; workplace. 
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Introducción 
Según la Organización Mundial de la Salud (2018) los trabajadores están expuestos a una variedad 
compleja de peligros para la salud, entre ellos se encuentran los riesgos psicosociales, actualmente 
existen investigaciones que dan cuenta de ello, no obstante, son escasos los enfoques en la Atención 
Primaria de la Salud, es ahí donde se enmarca su importancia de estudio, más aún en el actual contexto 
de salud producto de la pandemia por COVID-19, el que puede afectar la calidad de vida. 
 
Objetivos 
Analizar la relación de los riesgos psicosociales y la calidad de vida en trabajadores del equipo de salud 
en Centros de Salud Familiar, en contexto de la pandemia por COVID-19, Antofagasta, Chile, 2021. 
 
Metodología 
Estudio cuantitativo, no experimental, descriptivo, de corte transversal (Hernández et al., 2010), cuya 
muestra fueron 78 trabajadores del equipo de salud de tres centros de Atención Primaria, de la ciudad 
de Antofagasta, Chile. El estudio fué aprobado por un comité de ética, los trabajadores firmaron un 
consentimiento informado previo a la aplicación de los instrumentos: Whoqol-Bref y SUSESO/ISTAS21, 
ambos instrumentos validados en Chile y autorizados para su uso. Los datos fueron tratados con el 
software SPSS versión 25. 
 
Resultados y discusión 
Se destaca la presencia de un riesgo psicosocial elevado de manera global, siendo este clasificado como 
Riesgo alto/Nivel 1 (Candia y Pérez, 2020), la dimensión con mayor riesgo reportado fue la “doble 
presencia”, lo que puede indicar que los trabajadores tienen exigencias incompatibles entre la esfera 
familiar y laboral, a su vez la doble presencia fue la dimensión con la relación negativa o inversa más 
fuerte relacionada con las dimensiones de la calidad de vida. El estamento con mayores riesgos 
detectados fueron los técnicos de enfermería, seguido del estamento de enfermería.  
 
Conclusión 
Este estudio hace un vuelco a la actual visión profesional sobre relegar los riegos psicosociales en la 
Atención Primaria. Se evidenciaron riesgos psicosociales elevados, además estos presentaron una 
relación negativa con la calidad de vida de los trabajadores evaluados, ante este escenario hostil, se 
hace perentorio que enfermería haga visible el impacto de la pandemia sobre la población trabajadora, 
y en justicia se realicen acciones preventivas, especialmente en espacios donde se ha investigado 
menos, como es el de atención primaria. 
 
Palabras claves: Trabajadores de la salud; Atención Primaria de Salud; Calidad de Vida; 
Infecciones por Coronavirus; Impacto Psicosocial. 
Keywords: Health Personnel; Primary Health Care; Quality of Life; Coronavirus Infections; 
Psychosocial Impact. 
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Introducción 
Los trabajadores que se dedican al rubro de conducción están expuestos a copiosos factores que 
dificultan su quehacer laboral, tales como: problemas asociados a la temperatura, ruidos y vibraciones, 
ventilación insuficiente e ineficiente, atascos y relaciones interpersonales con los pasajeros. Un desafío 
en salud es apoyar a estos los trabajadores del transporte, reforzando estilos de vida más saludables y 
a promover su salud personal a través de acciones dirigidas a mantener el bienestar físico, mental y 
social. 
 
Objetivos  
Identificar en el estado del arte disponible, qué intervenciones promueven la salud de los conductores. 
 
Metodología 
Revisión integrativa, que responde a la pregunta ¿qué intervenciones promueven la salud de los 
conductores? Estructurada según consenso de cinco etapas establecido por Crossetti. Se utilizó la 
siguiente estrategia de busqueda: Trabajo AND promoción de la salud AND conducción de automóviles, 
en el idioma español, portugues e inglés, se consultaron las bases de datos Pubmed, BVS, Scielo y 
Scopus. El periodo consultado 2000-2021, hasta el mes de diciembre, esta última corresponde a la fecha 
de realización de la revisión. 
 
Resultados y Discusión 
La muestra final estuvo compuesta por 11 artículos, los que provenian del Reino Unido, EE.UU., India, 
Finlandia, Holanda y Países bajos. En cuanto al año de los artículos, el 27% correspondía al año 2016, el 
18% al año 2017 y 2019, y finalmente el 9% al año 2011, 2015, 2018 y 2021, respectivamente. Los 
resultados se agruparon en 5 dimensiones: “la tecnología” (Greenfield, et al., 2016); “el asesoramiento 
y entrevistas motivacionales” (Schaaijk, et al., 2019); “control del ambiente” (Longman, et al., 2021); 
“salud sexual” (Pandey, et al., 2011); finalmente el “abordaje estratégico” (Hege, et al., 2019).  
 
Conclusiones 
Existe evidencia del efecto positivo de programas de promoción de la salud en los conductores, no 
obstante, se identificó una escasa producción científica en algunos grupos, tales como en conductores 
de buses. Un desafío actual es la permanencia y adherencia de los sujetos de estudio para realizar o 
integrar las intervenciones. Se destaca como reto seguir construyendo el conocimiento en esta área y 
en el diseño de intervenciones, focalizadas en los trabajadores que se dedican al rubro de conducción. 
 
Palabras claves: Trabajo; Promoción de la Salud; Conducción de Automóviles. 
Keywords: Work; Health Promotion; Automobile Driving. 
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Introducción 
Los riesgos psicosociales circunscriben una relación entre el individuo con el medio donde se 
desenvuelve, incluyendo desde aspectos físicos, sociales hasta organizacionales del trabajo, que pueden 
en función de las capacidades personales ser potencialmente dañinos para la salud de los trabajadores 
(OIT y OMS, 1984). Actualmente el mundo está siendo testigo de una de las crisis sanitarias más grande 
del siglo XXI, ello debido a un nuevo tipo de virus denominado SARS-CoV-2, causante de la enfermedad 
denominada COVID-19 (OMS, 2021). 
 
Objetivos  
Resaltar la importancia de los riesgos psicosociales en el equipo de la salud, desde las evidencias 
levantadas en contexto de la pandemia por COVID-19. 
 
Metodología 
Artículo analítico, el que responde a ¿qué fuentes de riesgos psicosociales están presentes en los 
trabajadores sanitarios durante la pandemia por COVID-19? Para ello, se incluyeron diferentes fuentes 
de información, utilizando los descriptores: infecciones por coronavirus, riesgos laborales y personal de 
salud. La muestra estuvo compuesta por 29 documentos: 12 corresponden al año 2020 y 17 al año 2021; 
documentos provenientes de Chile, Argentina, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, El Salvador, 
Cuba, Brasil, España, Alemania, Suiza, Reino Unido y EE.UU. 
 
Resultados y Discusión 
Se analiza la presencia de las fuentes de origen de riesgos psicosociales en la pandemia por COVID-19, 
según las 10 fuentes de riesgos psicosociales descritas por la Organización Mundial de la Salud (2018): 
contenido del trabajo, carga y ritmo de trabajo, horario laboral, control, entorno y equipos, estructura 
y cultura organizativa, relaciones interpersonales en el trabajo, rol en la organización, desarrollo 
profesional y conciliación vida personal-laboral, se exponen ejemplos de situaciones que dan cuenta de 
su presencia. 
 
Conclusiones 
En la pandemia por COVID-19 están presentes todas las fuentes de riesgos psicosociales, potenciando 
las vulnerabilidades de un equipo de salud que ha tenido que hacer frente a una de mayores crisis 
sanitarias del siglo XXI; se tiene registro de múltiples afecciones producto de la exposición a los riesgos 
psicosociales en condiciones sin pandemia, abarcando desde la salud mental, física y hasta la dimensión 
social del trabajador, por lo que cobra especial importancia su control precoz en el actual contexto, se 
hace el llamado a su abordaje, pues ya se han reportado lamentables consecuencias. 
 
Palabras claves: Impacto Psicosocial; Salud Laboral; Infecciones por Coronavirus; Riesgos 
Laborales. 
Keywords: Psychosocial Impact; Occupational Health; Coronavirus Infections; Occupational 
Risk. 
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Introdução  
O enfermeiro gestor assume nas organizações um papel preponderante, sendo a liderança uma 
competência necessária ao exercício profissional. Cabe a este profissional o avaliar, propor recursos, 
normas, critérios de atuação, emissão de pareceres, necessários para a prestação de cuidados de 
qualidade (Ordem Enfermeiros, 2015).  
O burnout é reconhecido como um risco ocupacional originando alterações físicas, psíquicas e nos 
contextos de trabalho, refletindo-se em ausências, conflitos, turnover, ambientes desfavoráveis, 
afetando a qualidade de vida destes profissionais. 
 
Objetivos  
Identificar, mapear e analisar as evidências disponíveis sobre a influência dos modelos de liderança 
utilizados pelos enfermeiros gestores no burnout dos enfermeiros. 
 
Metodologia  
Trata-se de uma Scoping Review com recurso à metodologia proposta pelo Joanna Briggs Institute 
(Peters, 2020). A estratégia de pesquisa foi adequada a cada base de dados/repositório na identificação 
de estudos relevantes. Procedeu-se à análise de títulos e resumos, excluindo aqueles que não 
apresentaram os critérios delineados. Os artigos incluídos foram alvo de extração de dados. A analise 
foi realizada com recurso a dois revisores independentes, com recurso a um terceiro no caso de 
discordância.  
 
Resultados e Discussão  
Foram identificados 3532 artigos relevantes, de entre estes 43 foram excluídos por serem duplicados, 
3444 foram excluídos após leitura do título e resumo, 38 foram excluídos por não cumprirem critérios 
de inclusão. Emergiram três artigos que cumpriam os critérios de inclusão definidos, após analise das 
referências bibliográficas. Foram selecionados para a analise final sete artigos. 
O comportamento dos enfermeiros gestores é um fator determinante dos níveis de stress dos 
colaboradores, que poderão levar a burnout. O estilo de liderança transformacional e autêntica 
influenciam o bem-estar psicológico dos enfermeiros e apresentam um efeito positivo entre a equipa 
(Lee & Chiang, 2019). 
 
Conclusões  
O estilo de liderança transformacional e autêntica são aqueles que revelam maior pertinência na 
prevenção e diminuição do desenvolvimento da síndrome de burnout, estimulando o pensamento 
critico, a participação dos colaboradores e o trabalho em equipa. 
Considera-se a liderança uma das ferramentas imprescindíveis no processo de trabalho dos enfermeiros 
gestores, assumindo um papel importante para o bom funcionamento da equipa, para a satisfação e 
motivação profissional com consequente melhoria da prestação de cuidados e saúde do trabalhador. 

 



 

139 

 

Palavras-Chave: Liderança; Esgotamento Profissional; Enfermeiras e Enfermeiros. 
Keywords: Leadership; Burnout Professional; Nurses. 
 
  

Referências Bibliográficas  
• Aromataris, E.,& Munn, Z. (2020). JBI Manual for Evidence Synthesis. JBI. https://synthesismanual.jbi.global 
• Lee, H., Chiang, H., & Kuo, H. (2019). Relationship between authentic leadership and nurses’ intent to leave: The mediating 

role of work environment and burnout. Journal of Nursing Management, 27(1), 52–65 
• Ordem dos enfermeiros. (2015). Regulamento do Perfil de Competências do Enfermeiro Gestor. Diário da República, II série, 

N.º 48. 
https://www.ordemenfermeiros.pt/arquivo/legislacao/Documents/LegislacaoOE/Regulamento_101_2015_PerfilCompeten
ciasEnfermeiroGestor.pdf 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

140 

 

CULTURA ORGANIZACIONAL E PANDEMIA COVID – 19: IMPACTO NO 
DESEMPENHO DOS ENFERMEIROS 

MOREIRA, TERESA1 ; FERREIRA, MARGARIDA2; LIMA, ANDREIA3; CARVALHO, JANI; 4 

1Escola Superior de Saúde – Fernando Pessoa, Cintesis, tmoreira@ufp.edu.pt 
2Escola Superior de Saúde Jean Piaget em V. N. Gaia, Cintesis, mmsvferreira62@gmail.com 
3Escola Superior de Saúde – Fernando Pessoa, Cintesis, amlima@ufp.edu.pt 
4Escola Superior de Saúde – Fernando Pessoa, 36787@ufp.edu.pt 

 
 
Introdução  
Tendo um papel primordial na restauração e manutenção do bem-estar, os sistemas de saúde 
dependem, em grande parte das organizações, pessoas e das suas competências (Bashkin, Davidovitch, 
Asna, Schwartz, & Dopelt, 2021). A pandemia COVID-19 trouxe exigências e pressões extraordinárias 
sobre os sistemas de saúde em todo o mundo, em particular, sobre os profissionais de saúde, impondo 
desafios e adaptações (Alves & Lenzi, 2021). A presença de uma cultura organizacional bem 
disseminada, assume importância perante a pandemia, sendo determinante para o sucesso das 
intervenções implementadas e saúde do trabalhador (Alonazi, 2021).  
 
Objetivos  
Avaliar o impacto da cultura organizacional no desempenho dos enfermeiros durante a Pandemia por 
COVID – 19. 
 
Metodologia  
Estudo descritivo, exploratório, quantitativo, com recurso a um questionário online, composto por 
questões sociodemográficas e profissionais, e o instrumento First Organizational Culture Unified Search 
(FOCUS), tendo a colheita de dados ocorrido entre março e abril de 2021. Amostra probabilística por 
conveniência, composta por 45 enfermeiros.  
 
Resultados e Discussão  
Da amostra, a maioria (86,7%) são do sexo feminino, com uma média de 27 anos, 75,6% dos inquiridos 
são solteiros, 22,2% casados ou em união de facto e 2,2% são divorciados. Os profissionais de saúde, 
nomeadamente os enfermeiros detêm um papel fundamental na assistência ao utente, especialmente 
em contexto de pandemia (Ventura et al., 2021). O trabalho em equipe só é efetivo, quando todos os 
elementos se consideram essenciais. No estudo sobressaem a cultura de regras e apoio, na qual o 
colaborador valoriza a segurança, uniformização/normalização, flexibilidade, estabilidade e 
compromisso dos trabalhadores, contribuindo para a participação, envolvimento, satisfação, saúde e 
bem-estar dos mesmos. 
 
Conclusões  
A cultura organizacional influência o alcance dos resultados, o crescimento e relacionamento 
interpessoal. Destaca-se como um recurso estratégico corroborando para a competitividade, apoiando 
os colaboradores no alcance dos objetivos pessoais e institucionais, culminando num ambiente de 
trabalho mais colaborativo e saudável. Enfatiza-se a importância de desenvolver uma cultura 
organizacional de apoio e de inovação para os trabalhadores, que valorize a flexibilidade, adaptação, 
cooperação, crescimento e criatividade, sendo essencial a conscientização das suas preocupações e 
perceções.  
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Introdução 
Atualmente a relação entre o trabalho e a saúde mental tem sido procurada devido à associação desta 
última com o absentismo, menor produtividade e reformas precoces, relacionadas por sua vez com a 
atividade laboral cada vez mais exigente (Lima et al., 2019). A relevância em estudar o stress na categoria 
profissional dos Enfermeiros está relacionada com a natureza dos serviços que executam, porque a 
qualidade e a eficácia do trabalho podem ter um forte impacto na saúde dos doentes (Cruz et al., 2019). 
 
Objetivos 
Definir o Burnout e identificar os fatores relacionados com o seu desenvolvimento; Contextualizar a 
problemática do Síndrome de Burnout nos enfermeiros que desempenham funções no serviço de 
urgência; Identificar o papel e a importância do Enfermeiro do Trabalho na sua prevenção e controlo. 
 
Metodologia 
Realizou-se uma revisão narrativa da literatura, recorrendo à pesquisa em bases dados, como a EBSCO- 
host, MEDLINE e CINAHL, combinando descritores em ciências de saúde: burnout, nurs*, emergency com 
os operadores booleanos and e or, no período de novembro de 2021. Amostra constituída por quatro 
artigos, resultante da busca e decorrente de critérios de inclusão/ exclusão estabelecidos. 
 
Resultados e Discussão 
Burnout é considerado uma síndrome psicológico tridimensional constituído por exaustão emocional, 
despersonalização e diminuição da realização pessoal que ocorre em resposta ao stress laboral crónico 
sendo os enfermeiros a classe mais afetada por esta síndrome (cerca de 25% de todos os enfermeiros) 
(Cruz et al., 2019). O Serviço de Urgência em específico, é visto como um ambiente de trabalho 
stressante por causar desgaste físico e mental nos trabalhadores, com efeitos prejudiciais na saúde, 
causados pela escassez de recursos humanos, pela frequente gravidade dos doentes e constante 
imprevisibilidade de acontecimentos (Souza et al., 2017), tendo sido avaliada uma taxa de prevalência 
de Burnout relacionada com o trabalho de 68,7% nestes profissionais (Nobre et al., 2019). 
 
Conclusões 
É importante investigar a saúde mental no local de trabalho, analisar o Burnout de forma regular e ter 
políticas de identificação e de prevenção. Para que as estratégias para diminuir a incidência de Burnout 
sejam viáveis é importante que este passe a ser considerado uma problemática coletiva e institucional 
e não um problema individual. O enfermeiro do trabalho é imprescindível para a monitorização dos 
trabalhadores expostos aos fatores de risco no local de trabalho e para a promoção da saúde dos 
mesmos. 
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Introdução  
In spite of an increasing number of women working throughout their childbearing years (Christiansen et 
al., 2016), studies focusing on sickness absence during pregnancy are scarce. Also, studies have been 
conducted in countries with different schemes of paid absence during pregnancy and sociocultural 
factors, so their results cannot be extrapolated to other countries. National population-based 
information about the factors associated with sick leave in this period is therefore important in order to 
guide employers’ decisions around women’s work organization. 
 
Objetivos  
This study aimed to assess the association between work situation at the beginning of pregnancy and 
sick leave during pregnancy among mothers of a large birth cohort. 
 
Metodologia  
As part of the population-based birth cohort Generation XXI, we asked 5638 mothers, at the index child’s 
birth, whether they had been on sick leave during pregnancy and, if so, in what trimester(s). 
Sociodemographic and work- and pregnancy-related data were also retrieved. Three different leave 
outcomes were created: being on sick leave in all three trimesters, in at least one of the first two 
trimesters, and during the third trimester. Binomial logistic regression models were used to estimate 
associations.  
 
Resultados e Discussão  
Nearly two thirds of mothers had been on sick leave by the third trimester (62.2%). Compared to 
managers/professionals, mothers in blue-collar jobs were more likely to go on sick leave throughout all 
trimesters i.e., skilled agricultural and fishery workers and craft and related trades workers 
(OR[adjusted]=4.08, 95%CI [1.92-8.70]), and elementary occupations (OR[adjusted]=2.49, 95%CI [1.14-
5.48]), or those working in services and sales (OR[adjusted]=2.29, 95%CI [1.23-4.26]). Being an own-
account worker (OR[adjusted]=0.57, 95%CI [0.34-0.95]) and having low job autonomy 
(OR[adjusted]=1.75, 95%CI [1.26-2.43]) and decision authority (OR[adjusted]=1.43, 95%CI [1.13-1.82]) 
held as main determinants of earlier sick leave during pregnancy, even after excluding high-risk 
pregnancies. 
 
Conclusões  
The present study showed that, more important than occupational group, employment status, job 
autonomy and decision authority at work were the major determinants of working during pregnancy, 
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even in healthier pregnancies. Understanding the relationship between work characteristics and 
working during pregnancy may help to adjust and organize work for pregnant women, including paid 
sick leave if needed, in a way that guarantees their physical, mental and financial well-being. This 
requires flexibility as well as balancing both employers’ and employees’ needs. 
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Introdução  
A pandemia da COVID-19 trouxe novos desafios aos serviços de saúde ocupacional e recursos humanos 
das empresas, nomeadamente na avaliação e suporte dos trabalhadores após infeção por SARS-CoV-2 
(EU-OSHA, 2021). O impacto dos sintomas manifestados durante e após a infeção por SARS-CoV-2 ainda 
é incerto a curto, médio e longo prazo na saúde dos trabalhadores infetados, assim como as limitações 
ou incapacidades funcionais nas atividades de vida diárias, com as eventuais repercussões na aptidão 
para o trabalho destes trabalhadores (Groff et al., 2021; Godeau et al., 2021). 
 
Objetivos  
O objetivo deste estudo foi analisar o impacto da infeção por SARS-COV-2 na funcionalidade percebida 
dos trabalhadores de uma empresa do ramo industrial na Região de Aveiro – Portugal. 
 
Metodologia 
Estudo preditivo transversal, incluindo trabalhadores com teste RT-PCR para SARS-COV-2 positivo entre 
outubro/2020 e fevereiro/2021. O questionário de recolha de dados, aplicado 10-12 meses após infeção 
por SARS-CoV-2, incluiu informação sociodemográfica, comorbidades, número de sintomas 
manifestados e funcionalidade avaliada através da WHODAS 2.0–12 itens (onde 'zero' significa a maior 
funcionalidade) (Moreira et al, 2015). A análise dos dados incluiu estatística não paramétrica para 
correlação e para comparações de médias entre os grupos. O score WHODAS foi utilizado como variável 
dependente numa regressão linear. 
 
Resultados e Discussão 
Vinte trabalhadores contraíram infeção por SARS-CoV-2, 95,0% do sexo masculino, com idade média de 
35a7m±10a5m, dos quais 42,9% possuíam nível superior de escolaridade. A maioria dos trabalhadores 
(80,0%) relataram sintomas durante o período de infeção (a mediana de sintomas foi 2,0, IQ1-IQ3= 1,5-
4,5). Fadiga (55,0%) e mialgias (45,0%) foram os sintomas mais reportados. A mediana da WHODAS foi 
3,0 (IQ1-IQ3= 0,0-8,0). Associações significativas com WHODAS foram encontradas para idade 
(rho=0,60; p<0,05) e número de sintomas (rho=0,69, p<0,01). O número de sintomas foi a única variável 
estatisticamente significativa após a regressão linear pelo método stepwise (p<0,01) explicando 52,0% 
da variabilidade. 
 
Conclusões 
Constatou-se que a maioria dos trabalhadores foram sintomáticos após contraírem infeção por SARS-
CoV-2, enquanto o nível de limitação autopercecionada no desempenho de atividades ou no 
envolvimento em situações de vida foi ligeira, explicada essencialmente pelo número de sintomas 
manifestados durante a infeção. Torna-se pertinente que a Equipa de Saúde Ocupacional realize uma 
avaliação do trabalhador infetado quando regressa ao trabalho, implementando um programa de 
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vigilância e reabilitação que acompanhe e apoie estes trabalhadores na gestão da sua saúde e 
recuperação.  
 
Palavras-Chave: Funcionalidade; SARS-CoV-2; WHODAS; Trabalhador; Serviços de Saúde 
Ocupacional 
Keywords: Functioning; SARS-CoV-2; WHODAS; Worker; Occupational Health Services 
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Introdução 
O presente estudo constrói sua base no processo saúde-doença vivenciado por profissionais atuantes 
na linha de frente contra COVID-19. Dessa forma, analisou-se as cargas de trabalho, que compõem o 
trabalho em si, presentes no contexto laboral que foram produtoras dos processos de desgaste, isto é, 
aquilo em que o trabalhador é exposto e pode gerar processos reversíveis e irreversíveis tanto no que 
se refere a questão física quanto na questão psíquica. Acredita-se que por meio do conhecimento dos 
processos de desgaste, a partir da experiência autêntica dos sujeitos, seja possível construir melhores 
estratégias para o enfrentamento de situações de crise, como essa e outras que poderão se instalar em 
médio e longo prazo no processo de trabalho em enfermagem. 
 
Objetivos 
Conhecer os elementos geradores de processos de desgastes, segundo a percepção de profissionais de 
enfermagem que atuam na linha de frente da pandemia de covid 19. 
 
Metodologia  
Esta pesquisa seguiu todos os preceitos éticos, e foi aprovada pelo Comite de ética em pesquisa (parecer 
3.979.223). Trata-se de uma pesquisa qualitativa envolvendo seis enfermeiros brasileiros na linha de 
frente da COVID-19 em hospitais universitários. Para coleta de dados utilizou-se a técnica Snow Ball e 
as entrevistas foram conduzidas por meio virtual (google meeting), com duas questões norteadoras 
relativas ao enfrentamento da COVID 19. As entrevistas foram transcritas e analisadas segundo o 
referencial de Minayo. 
 
Resultados e Discussão  
As transcrições foram agrupadas em categorias: “Vivenciando um cotidiano de medo e exaustão”, 
“Fragilidade nos recursos humanos para o cuidado dos pacientes”, “A ‘sensação de impotência pelo 
cuidado prejudicado’” e “Vivenciando a ‘ausência de suporte à saúde mental’”. O desgaste da saúde da 
equipe frente à COVID- 19 foi relacionado à indisponibilidade de equipamentos de proteção individual, 
à sobrecarga de trabalho e ao sofrimento psíquico (Chen et al., 2020; Wang et al., 2019).  A pesquisa 
evidenciou um cotidiano de exaustão, exemplificado pelo medo de contaminação, escassez de pessoal, 
insegurança quanto ao cuidado no processo de evolução do paciente e necessidade de siporte 
psicológico.  
 
Conclusões 
A presente pesquisa evidencia que a pandemia de COVID 19 expôs os profissionais de enfermagem a 
um cotidiano repleto de desafios, tanto do ponto de vista do cuidado, pela complexidade do cuidado, 
como o próprio medo de se contaminar, a impotência no cuidado, a escassez e despreparo dos novos 
profissionais contratados, gerando exaustão física e mental em que a necessidade de suporte emocional 
é constante no processo de enfrentamento de cenários de crise. 
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Introdução  
A Organização Mundial de Saúde estima que em 2030 o tabaco seja responsável por 8 milhões de 
mortes, constituindo um dos mais graves problemas de saúde pública (West, 2017 & OMS, 2019). Apesar 
das reduções na prevalência nos últimos anos, o tabagismo continua a ser uma das principais causas 
evitáveis de morte prematura no mundo. Oferecer ajuda para a cessação tabágica, é o foco da Saúde 
Ocupacional e componente essencial de qualquer estratégia de combate ao uso do tabaco (DGS, 2019). 
 
Objetivos  
O objetivo desta pesquisa é de estruturar a intenção de um protocolo para realização de uma revisão 
scoping sobre programa de cessação tabágica em empresas. Mapear as evidências cientificas que 
contemplem programas de cessação tabágica implementados em empresas.  
 
Metodologia  
Optou-se pela metodologia do Joanna Briggs Institute. As bases de dados a serem pesquisadas incluem: 
PubMed e CINAHL. Fontes de estudos não publicados e literatura cinzenta serão pesquisadas. A 
pesquisa, a análise da relevância dos estudos e a extração e síntese dos dados serão realizadas por dois 
revisores independentes, com recurso a um terceiro em caso de discordância. Para determinar os 
critérios de inclusão utilizámos a mnemónica “PCC”, conforme as recomendações do JBI, traduzindo-se 
em população, conceito e contexto. 
 
Resultados e Discussão 
Espera-se que este protocolo facilite a realização da revisão scoping aqui estruturada e sirva como 
ferramenta para 
posterior produção de estudos. Os dados extraídos serão apresentados em quadros ou tabelas, de 
acordo com o objetivo desta revisão. Um resumo descritivo acompanhará os resultados dando resposta 
às questões de investigação definidas.  
 
Conclusões  
A Saúde Ocupacional tem por finalidade a prevenção dos riscos profissionais, a proteção e promoção da 
saúde do trabalhador, promovendo ambientes de trabalho saudáveis. Os profissionais de saúde têm um 
papel preponderante na implementação de medidas de intervenção de cessação tabágica. Estas 
emergem como uma via para a diminuição da mortalidade e morbilidade associadas ao tabagismo, 
constituindo-se relevante as alterações comportamentais, os estilos de vida, atitudes e crenças para 
ultrapassar as dificuldades que o fumador possa encontrar durante este processo.  
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Introdução 
A COVID-19 foi declarada como pandemia em março de 2020, impondo rápidas e drásticas mudanças 
nos modelos assistenciais e sobrecarregando a estrutura e recursos humanos dos serviços de saúde. O 
aumento da carga de trabalho, a realocação de pessoal e a fadiga dos trabalhadores são fatores 
associados à redução da segurança e da qualidade no cuidado. Faz-se necessário estabelecer 
recomendações para o gerenciamento de recursos humanos, que visem a manutenção da segurança, 
no contexto da pandemia de COVID-19. 
 
Objetivos  
Mapear as recomendações para o gerenciamento de recursos humanos, que visem a manutenção da 
segurança assistencial, no contexto da pandemia de COVID-19. 
 
Metodologia 
Trata-se de uma revisão de escopo, elaborada segundo o método do Joanna Briggs Institute (Peters et 
al., 2020). Foram pesquisadas sete bases de dados eletrônicas, uma plataforma de literatura cinzenta e 
doze sites oficiais de instituições de referência em saúde, em busca de publicações a partir de 2020, em 
qualquer idioma. Os termos utilizados foram Patient Safety, Hospitalization and COVID-19 e suas 
variações. Dois pesquisadores independentes revisaram os estudos e extraíram os dados. Os resultados 
foram analisados por meio da análise de conteúdo. 
 
Resultados e Discussão  
Os profissionais de saúde devem passar por estratificação de risco diária e serem testados 
periodicamente. Suspeitos ou confirmados devem ser afastados imediatamente. Treinar a equipe 
quanto a prevenção da autocontaminação, medidas sanitárias e de higiene e gestão de resíduos. O 
número de profissionais nas áreas com COVID-19 deve ser reduzido ao mínimo. Deve-se atentar para o 
bem-estar psicológico e emocional da equipe e garantir comunicação eficaz (La Regina et al., 2020). Os 
profissionais enfrentaram longas jornadas de trabalho e treinamento, medo de se infectar e de levar 
infecção para seus familiares, preocupação com suas habilidades e a segurança assistencial e a perda de 
colegas de profissão (Keeley et al., 2020; Panda et al., 2021; Troisi et al., 2021). 
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Conclusões 
A gestão eficiente dos recursos humanos é essencial para o enfrentamento da pandemia de COVID-19. 
Com a possibilidade de convivermos com o SARS-CoV-2 e suas variantes, para o enfrentamento de 
cenários semelhantes, os hospitais precisam traçar estratégias para aumentar sua capacidade 
assistencial, adaptar rapidamente os recursos humanos e garantir a segurança assistencial.  
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Introdução 
A Síndrome da Visão ao Computador (SVC) é uma perturbação transitória e inespecífica, responsável 
por um conjunto de sintomas oculares e visuais associados ao uso de computadores e outros 
dispositivos eletrónicos. (Silva e Vaz, 2018). A crescente exigência tecnológica aumentou o uso de ecrãs 
no local de trabalho, tornado a SVC um dos riscos laborais mais frequentes do século XXI, com impacto 
negativo na qualidade de vida e na produtividade.  
 
Objetivos 
Avaliar a fiabilidade, validade e viabilidade de utilização do instrumento de avaliação do nível da SVC 
adaptada à população portuguesa; Avaliar a prevalência da SVC em trabalhadores de escritório de uma 
empresa do setor terciário.  
 
Metodologia 
Estudo observacional e transversal, realizado de acordo com as seguintes etapas: Etapa 1- Revisão da 
Literatura sobre SVC e instrumentos de avaliação da mesma; Etapa 2- Tradução, adaptação cultural e 
validação do instrumento de avaliação do nível da SVC; Etapa 3- Colheita de dados através de 
instrumento constituído por: caraterização sociodemográfica, caraterização de uso de computador no 
trabalho, questionário de avaliação do nível da SVC. A população alvo do estudo abrange 
aproximadamente 825 trabalhadores de uma organização do setor terciário. 
 
Resultados e Discussão  
Obtido parecer favorável da comissão de ética à implementação do estudo. Realizada tradução e 
retroversão do instrumento da língua original (em Inglês) para a língua portuguesa por dois tradutores 
fluentes nas duas línguas, um deles profissional de saúde. Aguarda-se autorização formal da entidade 
para recolha de dados. Espera-se obter dados que permitam realizar a validação psicométrica da SVC, 
assim como aceder a informação que pertina realizar o diagnóstico de perceção de saúde visual dos 
trabalhadores de escritório de uma empresa do setor Terciário.  
 
Conclusões 
A SVC constitui um dos problemas de saúde ocupacional mais recentemente identificados em 
trabalhadores pelo que a sua deteção precoce deverá ser foco de atenção por parte dos Enfermeiros do 
Trabalho. Através deste projeto espera-se obter um instrumento validado para a população portuguesa 
que permita avaliar o nível da SVC, contribuindo para a epidemiologia e estatística em saúde 
ocupacional e, posteriormente, fomentar a implementação de medidas de sensibilização para a 
proteção da acuidade visual. 
 
Palavras-Chave: Síndrome da visão ao computador; trabalhador de escritório; Saúde 
Ocupacional; 
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Introdução 
O cimento ósseo é um biomaterial que no seu processo de preparação expõem todos profissionais 
presentes na sala operatória a riscos ocupacionais (Leggat et al., 2009). Os enfermeiros são os 
responsáveis pela sua preparação estando expostos aos vapores libertados pelo metil metacrilato 
(MMA). O número de cirurgias com cimento ósseo é uma realidade em crescendo (Borak et al., 2011). 
É determinante o conhecimento dos riscos inerentes à utilização do cimento ósseo para a adoção de 
medidas de redução dos mesmos.  
 
Objetivos 
Dar a conhecer os riscos para saúde na exposição ao cimento ósseo; 
Elucidar sobre as boas praticas de enfermagem na preparação do cimento; 
Esclarecer os tipos de medidas necessárias para a reduzir o risco de exposição. 
 
Metodologia 
Foi realizada uma revisão do estado da arte através de uma pesquisa bibliográfica relevante sobre tema. 
Foram utilizadas as bases de dados EBSCO Host, Pubmed, Elsevier - Science Direct, com a pesquisa dos 
seguintes termos: Bone cements / Methylmethacrylate / Air Pollutants / Occupational Exposure/ Health 
Personnel /Adverse Effects / Toxicity. A pesquisa foi limitada a artigos em inglês e português. 
 
Resultados e Discussão 
A concentração de MMA no ar depende do volume da sala operatória, renovação do ar, quantidade de 
cimento e sistema de preparação. Os limites europeus para exposição de curta duração definem 50-
100ppm por 8 horas (Jelecevic et al., 2014). Estudos indicam concentrações de MMA 200-500ppm 
durante a mistura manual em taça (Schlegel et al., 2009). Na ausência de controlo da emissão dos 
vapores libertados podem ser atingidos valores superior a 1000ppm (Borak et al., 2011), superando dez 
vezes o atual limite de exposição ocupacional. 
Existe falta evidencia científica sobre os efeitos a longo prazo causados pela exposição ao MMA. 
 
Conclusões 
Os enfermeiros na sua prática devem ter conhecimento sobre os riscos associados à exposição ao MMA, 
possuir treino adequado na preparação do cimento, evitar o contato direto com o MMA, utilizar 
equipamentos de proteção individual adequado e dominar as condições ambientais da sala operatória 
(Leggat et al., 2009). Este saber é fundamental para a adoção de boas práticas de enfermagem. 
Urge a criação de normas nesta área temática, avaliação do risco ocupacional e implementação de 
medidas de redução do mesmo.  
 
Palavras-Chave: cimento ósseo; metil metacriltato; riscos ocupacionais; boas práticas de 
enfermagem. 
Keywords: bone cement; methyl methacrylate; occupational risks; nursing best practices.      
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Introdução  
O ambiente de trabalho é o espaço onde se desenrolam as relações entre os indivíduos integrados com 
vista a desempenharem as suas funções e atingirem os resultados esperados. Constituíndo-se uma das 
características mais significativas para retenção dos enfermeiros nas organizações (Nantsupawat et al., 
2017),  importa reduzir a exaustão emocional e a insatisfação associadas à intenção de deixarem o 
emprego, ampliada pela COVID-19 (Dutra et al., 2018 & Donley, 2020).  
 
Objetivos 
Identificar as variáveis organizacionais que podem afetar a retenção dos enfermeiros durante a 
pandemia COVID-19. 
 
Metodologia 
Estudo descritivo transversal, quantitativo e exploratório desenvolvido com uma amostra não 
probabilística de conveniência com 90 enfermeiros. A recolha de dados foi realizada com recurso ao 
questionário “Practice Environment Scale of the Nursing Work Index” online, composto por cinco 
domínios, dos quais analisando-se a “Gestão e liderança do Enfermeiro-Chefe”, “Adequados recursos 
humanos para assegurar a qualidade dos cuidados” e “Participação dos enfermeiros nos assuntos do 
hospital”. A análise estatística foi realizada com recurso ao SPSS 26. 
 
Resultados e Discussão  
Os resultados evidenciam que a amostra é constituída maioritariamente por enfermeiros do género 
feminino (87 %) com uma média de idades de 26 anos, na sua maioria solteiros (75,5 %) e com uma 
experiência profissional de 2,4 anos. A maioria dos inquiridos referiu existirem recursos humanos 
adequados para assegurar a qualidade dos cuidados (84,4 %) e satisfação (88,9 %) relativamente à 
variável desenvolvimento do pessoal ou programas de formação contínua para enfermeiros. 
Relativamente ao envolvimento pelos enfermeiros na gestão interna da instituição, 48,9 % referem 
sentir-se pouco envolvidos. Quanto ao mérito e reconhecimento, cerca de 82 % referem sentir-se 
reconhecidos.    
 
Conclusões  
Os problemas enfrentados pelos enfermeiros, como insatisfação, indisponibilidade de recursos, apoio, 
liderança, desgaste, burnout, já existiam antes da pandemia e continuarão depois dela. Novas 
abordagens por parte dos gestores devem regenerar o ambiente de trabalho tornando-o um espaço 
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onde enfermeiros, gestores e trabalhadores contribuam com políticas adequadas de recursos humanos, 
assente numa lógica de mediação com vista à satisfação no trabalho, diminuição do burnout e intenção 
de abondo, impactando na qualidade dos cuidados prestados e qualidade de vida dos trabalhadores. 
 
Palavras-Chave: Ambiente de trabalho; COVID-19; Satisfação no Emprego; Instituições de 
Saúde, Recursos Humanos e Serviços 
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Introdução  
O Ensino Clínico (EC), pela necessidade de permanecer em pé por longos períodos, constitui-se como 
um ambiente potencialmente agressivo para a saúde do pé. De facto, as posições ortostáticas 
prolongadas são consideradas como um dos fatores mais importantes para a diminuição da saúde do 
pé (Stolt et al., 2018). As lesões associadas ao pé contribuem para cerca de 39.9% das intenções de 
desistência do curso e, a longo prazo, escassez de enfermeiros (Bakker et al., 2019; Kox et al., 2022). 
 
Objetivos  
O presente estudo teve como objetivos: (i) caracterizar a saúde do pé de estudantes de Enfermagem 
em Ensino Clínico; e (ii) descrever a influência de posições ortostáticas prolongadas na saúde do pé de 
estudantes de Enfermagem. 
 
Metodologia  
Estudo observacional descritivo com aplicação da versão portuguesa da escala Self-Administered Foot 
Health Assessment Instrument (S-FHAI; Stolt et al., 2013) entre novembro de 2021 e janeiro de 2022. 
Recrutaram-se estudantes da Licenciatura em Enfermagem de várias escolas em Portugal que, no 
momento do estudo, estivessem em Ensino Clínico. O método de amostragem foi de conveniência, 
especificamente em “bola de neve”. Utilizou-se o software Qualtrics e a o SPSS v24. Aprovação pela 
Comissão de Ética da Unidade de Investigação em Ciências da Saúde: Enfermagem – P799_07_2021. 
 
Resultados 
Dos 100 participantes, a maioria (86%) é do sexo feminino, com média de idades de 23,09 anos 
(DP=5,07). Grande parte dos estudantes passa mais de 3 horas em pé na mesma posição durante um 
dia de EC (68%) e/ou a caminhar (76%). 
Relativamente à saúde do pé, 42% dos estudantes apresentam pele seca, 33% calos ou calosidades, 69% 
pés frios, 24% cãibras e 21% unhas encravadas. 
Entre os participantes, 37% referem dor nos pés nas últimas duas semanas, sendo a localização mais 
afetada a planta do pé (29%). 
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Conclusões 
A maioria dos estudantes permanece longos períodos em pé ou a caminhar, o que influencia a saúde do 
pé. Este contexto favorece o surgimento de quadros dolorosos, sobretudo a nível da planta do pé.  
Um maior conhecimento da saúde podológica dos estudantes, em conjunto com o desenvolvimento de 
intervenções preventivas, poderá permitir aumentar a qualidade de vida e a satisfação durante o Ensino 
Clínico. No futuro, os estudantes terão ferramentas para prevenir lesões enquanto enfermeiros. 
 
Palavras-Chave: saúde do pé; lesões do tornozelo; posição ortostática; saúde ocupacional; 
estudantes de Enfermagem  
Keywords: foot health; ankle injuries; standing position; occupational health; nursing students 
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Introdução  
Atualmente, serviços na Atenção Primária à Saúde refletem más condições laborais para as equipes de 
enfermagem, acarretando em altos índices de afastamentos, concessão de benefícios por invalidez e 
riscos psicofísicos para os pacientes, decorrentes, principalmente, de transtornos mentais que o 
trabalho excessivo gera nos profissionais. Como consequência desses abusos e em consonância com a 
pandemia do novo Coronavírus, os enfermeiros acabam sendo expostos a níveis críticos de alterações 
comportamentais e fisiológicas, resultando numa diminuição perceptível da qualidade dos serviços 
ofertados. 
 
Objetivos  
Identificar o nível de estresse percebido (EP) dos trabalhadores de enfermagem da APS durante a 
pandemia COVID 19. 
 
Metodologia  
Trata-se de um estudo observacional, de corte transversal, descritivo e analítico, realizado entre os 
meses de fevereiro e abril de 2021 com 130 trabalhadores de enfermagem da APS de um município de 
médio porte do Brasil. Para responder ao objetivo geral do estudo utilizou-se um questionário para a 
caracterização sócio econômica, demográfica, laboral e de hábitos de vida dos trabalhadores de 
enfermagem e escala para avaliação do estresse percebido (Perceived Stress Scale - PSS-14) validada no 
Brasil. 
 
Resultados e Discussão  
Dos 130 trabalhadores de enfermagem, 83% eram mulheres, 68,5% técnico/auxiliar de enfermagem, 
31,5% enfermeiro, 77,7%  eram servidores públicos efetivos, sendo importante avaliar os possíveis 
riscos à saúde relacionados ao vínculo empregatício. O EP, 27,5% dos enfermeiros e 30,7% dos técnicos 
de enfermagem apresentavam, respectivamente, nível normal e moderado de EP. Verificou-se pela 
correlação de Spearman que o EP se correlacionou negativamente com número de horas de sono (rho 
-208) e de horas de lazer (rho -205), assim, a maior percepção de EP está vinculado a menos horas de 
sono e lazer.  
 
Conclusões  
Os trabalhadores de enfermagem da APS apresentam um nível moderado de EP no trabalho sendo 
importante e necessário que haja investimentos por parte do poder público para que esses profissionais 
tenham apoio psicológico, qualidade de vida e que não haja sobrecarga de trabalho visando a saúde do 
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trabalhador, principalmente, durante a pandemia do COVID-19, a qual a APS se tornou um meio laboral 
propício para o aumento do nível de estresse.  
 
Palavras-Chave: Atenção Primária à Saúde; Condições de Trabalho; Enfermagem do Trabalho; 
Transtornos Mentais; Saúde do Trabalhador.  
Keywords: Primary Health Care; Working Conditions; Occupational Health Nursing; Mental 
Disorders; Occupational Health. 
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Introdução  
As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo, compreendem um conjunto de 
distúrbios relacionados ao coração e vasos sanguíneos. Possuem como fatores de risco sedentarismo, 
tabagismo, sobrepeso/obesidade, hipertensão arterial, diabetes melittus e outros (WHO, 2021). Entre 
trabalhadores de enfermagem, somam-se aos fatores tradicionais, o estresse (SONG et al., 2019), a má 
qualidade do sono e o trabalho noturno (YAZDANPANAH et al., 2020; FARHA & ALEFISHAT, 2018), que 
podem ter sido acentuados durante a pandemia do novo coronavírus. 
 
Objetivos  
Avaliar a prevalência de fatores de risco cardiovascular em trabalhadores de enfermagem de um serviço 
de emergência da Região Sul do Brasil durante a pandemia do novo coronavírus. 
 
Metodologia  
Estudo transversal com trabalhadores de enfermagem de um serviço de emergência do Sul do Brasil 
durante a pandemia. Coleta de dados de janeiro a fevereiro de 2021, com questionário 
sociodemográfico/clínico, Lista de Sinais e Sintomas de Estresse e Índice de Qualidade do Sono de 
Pittsburgh. Considerou-se como fatores de risco: má qualidade do sono, trabalho noturno, estresse, 
sedentarismo, tabagismo, hipertensão arterial, diabetes mellitus e sobrepeso/obesidade. Análise com 
estatística descritiva. Aprovação em Comitê de Ética em Pesquisa, parecer nº 4.503.318. 
 
Resultados e Discussão  
Dos 34 trabalhadores participantes, 26,4% eram enfermeiros e os demais técnicos de enfermagem, 
média de idade de 40,11 (+8,40) anos. Do total, 20,5% apresentaram um ou dois fatores de risco para 
doenças cardiovasculares, 38,2% três e 41,1%, quatro ou mais, com destaque para estresse em qualquer 
nível, presente em 94,1% dos trabalhadores, má qualidade do sono em 82,3%, trabalho noturno em 
64,7% e sedentarismo em 58,8% deles.  A pandemia exigiu modificações na organização do trabalho, o 
que pode ter impactado na saúde física, mental e social dos trabalhadores de enfermagem (XIANG et 
al., 2020). 
 
Conclusões  
A prevalência de trabalhadores de enfermagem com três fatores de risco cardiovascular ou mais, 
envolvendo, estresse, qualidade do sono e trabalho noturno em serviço de emergência, durante a 
pandemia, alerta para necessidade de ações direcionadas à saúde do trabalhador. Modificações na 
organização do trabalho, capacitação para resolução de conflitos e estímulo a mudanças de estilo de 
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vida dos trabalhadores podem reduzir o risco de ocorrência de doenças, tanto físicas como psicossociais, 
além de promover a saúde do próprio serviço.   
 
Palavras-Chave: Saúde do Trabalhador; Enfermagem; Doenças Cardiovasculares; Serviços 
Médicos de Emergência; COVID-19.      
Keywords: Occupational Health; Nursing; Cardiovascular Diseases; Emergency Medical 
Services; COVID-19. 
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Introdução 
No Brasil, empregadores de estabelecimentos de saúde devem fornecer imunizantes gratuitamente aos 
trabalhadores, protegendo-os de riscos aos quais estão expostos exercendo suas funções (Ministério do 
Trabalho e Emprego, 2005). O enfermeiro do trabalho torna-se fundamental para a promoção da saúde 
e segurança dos colaboradores, cabendo a ele o desenvolvimento de ações de prevenção de doenças 
para redução de riscos e a gestão de vacinas ocupacionais, sendo uma atribuição de sua prática diária 
(Marziale et al., 2010; Perreira et al., 2019). 
 
Objetivos 
Identificar as dificuldades e facilidades nos registros de vacinas realizados pelos enfermeiros do trabalho 
em serviços de saúde ocupacional. 
 
Metodologia 
Trata-se de um estudo transversal, descritivo e com abordagem quantitativa. Os participantes foram 35 
enfermeiros que atuam em serviços de saúde ocupacional de diversas regiões do Brasil. A coleta de 
dados ocorreu em dezembro de 2021 por meio de um instrumento online divulgado nas redes sociais 
de um grupo de pesquisa. As respostas foram armazenadas em um banco de dados, as quais foram 
tratadas e analisadas pela estatística descritiva. O estudo tem a aprovação de Comitê de Ética em 
Pesquisa. 
 
Resultados e Discussão 
O registro de vacinas ocupacionais caracterizou-se da seguinte forma: 28(80%) fazem o registro das 
vacinas de forma eletrônica e 21(60%) concordaram que há barreiras/dificuldades no processo de 
registrar e gerenciar as vacinas.  
As dificuldades mais frequentes, foram “Sistema/Software Insuficiente ou ausente” e “Processos 
organizacionais”. Sobre os fatores considerados facilitadores do processo de registro e gerenciamento 
da cobertura vacinal de forma efetiva, 13(46,4%) declararam “Presença de sistema/software adequado 
e eficaz” e 8(28,6%) “Organização de campanhas com registro eficiente”. Dos participantes, 30(85,7%) 
possuem o acesso aos dados de cobertura vacinal e, desses, 2/3 a informação ocorre em tempo real. 
 
Conclusões 
As facilidades e dificuldades no exercício do enfermeiro do trabalho quanto a gestão de vacinas revela 
a importância em discutir estratégias com gestores e trabalhadores que tragam melhorias ao processo 
de trabalho para o acompanhamento do calendário vacinal do trabalhador nas instituições de saúde. 
Desta maneira, evidencia-se a necessidade de construção e disponibilização de ferramentas 
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tecnológicas que auxiliem o registro de vacinas para o alcance da cobertura vacinal com vistas à 
prevenção de doenças, promoção e segurança do trabalhador. 
 
Palavras-Chave: Enfermagem do Trabalho; Promoção da Saúde; Vacinas; Programa de Saúde 
Ocupacional; Sistema de Registros. 
Keywords: Occupational Health Nursing, Health Promotion, Vaccines, Occupational Health 
Service; Registries 
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Introdução  
A violência no trabalho sofrida por profissionais do atendimento pré-hospitalar móvel ainda é pouco 
discutida (Rodríguez-Campo & Paravic-Klijn, 2017). Porém, trata-se de um problema a nível mundial, 
através de atos físicos, sexuais, verbais e morais contra o trabalhador, com múltiplas definições e 
contestações acerca de diversas terminologias que dificultam o conhecimento real do fenômeno 
(Contreras-Jofre et al., 2020) e por vezes, desvalorizada e considerada como parte do trabalho, 
perpetuando uma prática laboral danosa (Schablon et al., 2018).    
 
Objetivos  
Compreender a violência no trabalho sob a perspectiva dos enfermeiros do atendimento pré-hospitalar 
móvel. 
 
Metodologia  
Estudo descritivo, exploratório, com abordagem qualitativa, realizado com 67 enfermeiros de unidades 
de atendimento pré-hospitalar móvel, de um serviço público localizado no Rio de Janeiro, Brasil. Os 
dados foram coletados entre julho e setembro de 2018 a partir da pergunta “O que você entende por 
violência no trabalho?”. Utilizou-se a técnica de Análise de Conteúdo e aproximação temática para a 
análise dos dados. 
 
Resultados e Discussão  
Obtiveram-se 98,5% (n=66) de respostas. Os participantes relataram que entendem como violência no 
trabalho atitudes e /ou ações que caracterizam violência física, violência verbal e assédio moral, 
advindas da dificuldade de relacionamento com profissionais dos hospitais de referência, restrição de 
autonomia, descredibilidade pela central de regulação médica, descontentamento dos pacientes com o 
tempo de espera das ambulâncias, desconhecimento da população sobre o funcionamento do 
atendimento pré-hospitalar móvel, sobrecarga dos trabalhadores com dificuldade para alimentação, 
hidratação, eliminações fisiológicas, asseio e descanso, exposição contínua ao estresse e risco por 
violência urbana, acarretando prejuízos à saúde do trabalhador e à organização do trabalho. 

 
Conclusões  
Os participantes do estudo expressam a violência no trabalho sem preocupação com conceitos pré-
estabelecidos. Discussões coletivas entre os profissionais do atendimento pré-hospitalar móvel e central 
de regulação relacionadas ao processo de trabalho, informações por veículos de comunicação sobre o 
funcionamento do serviço e situações que justifiquem o acionamento correto das ambulâncias, 
proteção de órgãos reguladores e políticas públicas específicas à prevenção e ocorrência da violência no 
trabalho contribuiriam para minimização de exposição de riscos, bem-estar e saúde dos trabalhadores. 
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Palavras-Chave: Violência no trabalho; Atendimento pré-hospitalar; Enfermeiras e 
enfermeiros; Saúde do trabalhador. 
Keywords: Workplace violence; Emergency medical services; Nurses; Occupational health. 
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Introdução 
A saúde do trabalhador assenta-se em normas regulamentadoras, as quais exigem que empregadores e 
trabalhadores estejam atentos sobre as condições do trabalho para evitar acidentes e doenças 
ocupacionais (Swift & Behrman, 2019). Como importante tecnologia aliada na prevenção de doenças 
transmissíveis em instituições de saúde, destacam-se as vacinas ocupacionais. Cabe aos serviços de 
saúde ocupacional, e em especial ao enfermeiro do trabalho, realizar a gestão de vacinas, garantindo o 
registro e a cobertura vacinal dos trabalhadores de saúde. 
 
Objetivo 
Avaliar os aspectos relacionados ao encorajamento, comunicação e conhecimento acerca da vacinação 
de trabalhadores de saúde pelos enfermeiros do trabalho em serviços de saúde ocupacional. 
 
Metodologia 
O delineamento do estudo foi transversal com abordagem quantitativa. Participaram 35 enfermeiros do 
trabalho oriundos de diferentes municípios brasileiros, com coleta de dados no período de novembro a 
dezembro de 2021. A pesquisa foi divulgada nas mídias sociais de um grupo de pesquisa. Foi 
disponibilizado um instrumento online para a coleta de dados que gerou um banco de dados. Os dados 
foram armazenados, tratados e analisados pela estatística descritiva. O estudo tem a aprovação de 
Comitê de Ética em Pesquisa. 
 
Resultados e Discussão 
Identificou-se que 25(71,4%) e 33(94,3%) dos participantes acreditam, respectivamente, que a 
instituição e ele, como enfermeiro do trabalho, encorajam os trabalhadores para a vacinação. Em 
18(51,4%) instituições existe a disponibilidade de vacinas, e quando ocorrem as campanhas de 
vacinação internas, predomina a divulgação por meios digitais 14(77,8%). Em situações de hesitação 
vacinal, utilizam estratégias de comunicação e persuassão 25(71,4%), ou oferecem termo de recusa e 
de obrigatoriedade 4(11,4%). Utilizam como canais informativos os manuais/esoluções emitidos pelos 
órgãos governamentais 18(60%), sítios eletrônicos 8(26,7%) e intranet/workplace 5(16,7%). Todos os 
enfermeiros responderam se sentirem capacitados para orientação da importância das vacinas 
ocupacionais. 
 
Conclusões 
O estudo evidenciou a importância do enfermeiro do trabalho na completude do calendário vacinal do 
trabalhador de saúde, de modo a prevenir o adoecimento laboral. O encorajamento mostrou-se como 
uma ação necessária para a redução da hesistação ou recusa vacinal, bem como ampliação da cobertura 
vacinal. A comunicação, a capacitação e busca do conhecimento acerca das vacinas indicaram que ações 
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realizadas pelos enfermeiros do trabalho podem melhorar, manter e garantir a promoção da saúde do 
trabalhador nas instituições de saúde. 
 
Palavras-Chave: Enfermagem do Trabalho; Vacinas; Programa de Saúde Ocupacional; 
Comunicação; Disseminação de Informação. 
Keywords: Occupational Health Nursing; Vaccines; Occupational Health Service; 
Communication; Information Dissemination 
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Introdução  
Nas últimas décadas, com o adoecimento e elevados índices de absenteísmo, a criação de programas 
focados na Qualidade de Vida podem influenciar no engajamento devido à redução do estresse, uma 
vez que o desgaste psíquico é um desafio no mundo do trabalho. Para os enfermeiros, cuidar de si não 
é costumeiro, observamos profissionais com sobrecarga de trabalho e de responsabilidades, 
esquecendo-se de suas próprias necessidades psicobiológicas e sociais, prejudicando, assim, o cuidado 
integral e humanescente (OLIVEIRA; MAIA; QUEIROZ, 2015). 
 
Objetivos  
Identificar a adesão dos trabalhadores da enfermagem as ações do programa de qualidade de vida da 
instituição; identificar o nível de engagement e associar as dimensões do engagement com a adesão dos 
trabalhadores da enfermagem. 
 
Metodologia  
Trata-se de estudo exploratório, transversal, com abordagem quantitativa com 334 trabalhadores de 
enfermagem, 153 (45,8%) enfermeiros, 179 (53,6%) técnicos de enfermagem e 2 (0,6%) auxiliares de 
enfermagem. Para coleta de dados foram utilizados os instrumentos:  Questionário de Caracterização 
do Trabalhador, Escala de Engajamento no Trabalho (UTRECHT WORK ENGAGEMENT SCALE – UWES), 
Instrumento de Percepção dos Trabalhadores sobre o Programa de Qualidade de Vida e Planilha de 
Pontuação da Adesão do Programa de Qualidade de Vida da instituição. 
 
Resultados e Discussão  
Quanto a adesão ao Programa de Qualidade de Vida, 152 trabalhadores de enfermagem (45,5%) são 
aderentes. Com relação ao engajamento, na dimensão Dedicação (média=4,93 pontos) demonstra 
propósito e satisfação de suas atividades laborais, Vigor (média=4,65 pontos) sugere a relação de 
resiliência e persistência em maiores níveis de vigor e Concentração (média=4,33 pontos) denota uma 
tendência global, a qual o trabalhador tem buscado desligar-se do trabalho, separando a vida pessoal e 
profissional. Não houve correlação estatisticamente significativa entre engajamento e adesão ao 
programa de qualidade de vida institucional. 
 
Conclusões  
Embora neste estudo estar vinculado ao Programa de Qualidade de Vida não tenha influenciado no 
engajamento dos trabalhadores de enfermagem, os dados evidenciam o comprometimento e 
envolvimento com o que fazem, motivados e engajados. Apesar do trabalhador da saúde lidar 
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diariamente com o processo de saúde e doença, este estudo sugere que o trabalhador é engajado com 
seu trabalho, independente do cuidado com sua própria saúde. 
 
Palavras-Chave: Enfermagem; Qualidade de Vida; Trabalhador 
Keywords: Nursing; Quality of life; Worker; Engagement    
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Introdução 
A pandemia causada pelo coronavírus (SARS-Cov-2) tem-se prolongado, sobrecarregando os sistemas 
de saúde em diversos aspectos físicos, materiais/equipamentos e profissionais. Destaca-se que para a 
equipe de enfermagem as condições de trabalho se tornaram mais precárias diante do aumento da 
carga de trabalho, do desgaste físico e mental no cuidado aos pacientes, consigo, colegas e família. Sabe-
se da importância da enfermagem no cenário do cuidado e que reflete na segurança do paciente e 
qualidade assistencial (Biff et al., 2020). 
 
Objetivos 
Descrever as condições de trabalho de profissionais enfermeiros que realizam a regulação de leitos 
hospitalares do maior hospital do Sul do Brasil, responsável por atender exclusivamente pacientes pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS), na pandemia pela covid-19. 
 
Metodologia 
Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência sobre as principais condições de trabalho 
vividas, no período da pandemia causado pelo coronavírus (SARS-Cov-2), por enfermeiros que 
trabalham na regulação de leitos hospitalares do Núcleo Interno de Regulação (NIR). Este setor do 
hospital consiste em ser uma Unidade Técnico-Administrativa que permite o monitoramento do 
paciente durante todo o processo de sua internação, movimentação interna e externa de um hospital 
público brasileiro. 
 
Resultados e Discussão 
Em tempos de pandemia, o NIR teve sua importância reforçada, destacando-se em especial os 
enfermeiros reguladores que atuam na linha de frente do gerenciamento de leitos. Os enfermeiros do 
NIR enfrentaram a redução da equipe, pois os alocados em áreas administrativas foram remanejados 
para áreas de assistência direta ao paciente. Essa ação gerou sobrecarga aos enfermeiros que 
permaneceram no setor, pois tiveram que reorganizar as atividades para atender a alta demanda de 
trabalho; mudança e criação de novos fluxos, como por exemplo: o fluxo nos casos de óbito dos 
pacientes pela Covid-19 (Souza, 2020; Lisbôa et al., 2021). 
 
Conclusões 
Mediante as condições de trabalho supracitadas, evidenciou-se que o desgaste principal foi o 
mental/psíquico, que foi marcado por jornadas extenuantes e, principalmente, pela exigência de 
atenção permanente para a otimização no gerenciamento de leitos. Sendo assim, a pressão por fornecer 
leitos com celeridade para o atendimento de pacientes, a transformação de unidades de internação 
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para pacientes Covid-19 e associado a preocupação em alocar em leitos que não propagasse a 
contaminação de outros pacientes marcam a atuação do enfermeiro regulador. 
 
Palavras-Chave: Saúde do Trabalhador; Enfermeiros; Gestão em Saúde; Condições de 
Trabalho, Covid-19. 
Keywords: Occupational Health; Nurses; Health Management; Working Conditions; Covid-19. 
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Introdução 
Segundo Dahlgren e Whitehead (1991), o trabalho é um dos determinantes sociais em saúde, 
dignificando a vida do homem, porém gerando risco inerentes a atividade desenvolvida. 
Devido a pandemia por COVID -19 os prontos socorros, segundo Xu e colaboradores (2021), foram 
responsáveis pelo tratamento de pacientes com sintomas sugestivos da doença. 
O Brasil seguiu essa tendência e segundo Lima (2020), os trabalhadores de enfermagem deste setor 
enfrentaram situações extremamente estressoras, evidenciadas por estarem atuando na linha de frente 
do atendimento  
 
Objetivos  
Identificar as repercussões positivas ou negativas percebidas pelos trabalhadores de enfermagem 
atuantes nos serviços de urgência e emergência e suas relações com o trabalho.  
 
Metodologia 
Estudo transversal, descritivo, com abordagem qualitativa, que teve como cenário serviços de urgência 
e emergência brasileiros. A população foi composta por trabalhadores de enfermagem, com coleta de 
dados realizada por meio da técnica Snow Ball, tendo amostragem por conveniência. Para análise 
qualitativa utilizou-se a análise de conteúdo, sendo subsidiada pelas estatísticas textuais, classificação 
hierárquica descendente e análise de similitude do software IRAMUTEQ.  O estudo seguiu resolução 
466/12, que regulamenta pesquisas envolvendo seres humanos no Brasil, sendo aprovada pela 
CONEP/Brasil. 
 
Resultados e Discussão  
O corpus textual foi constituído por 18 entrevistas. “Desgastante“ e “fortalecimento“ emergiram, 
trazendo sentido as consequências percebidas pelos participantes. Como fortalecimento aponta-se: 
união da equipe, apoio mútuo, orientações confiáveis e organização do serviço. O desgate foi 
multifatorial, predominando nos discursos a falta de equipamentos de proteção individual, sobrecarga 
de trabalho, exposição ocupacional, processo de trabalho,  medo, o sofrimento dos pacientes, o estigma 
relacionado a doença. Emergiram três categorias que tratam da exposição ocupacional, mudanças no 
ambiente e nos processos de trabalho e alterações fisicas e mentais. A literatura aponta que a pandemia 
potencializou questões antigas da enfermagem brasileira (Lima 2020). 
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Conclusões  
A pandemia ressignificou o olhar da sociedade e dos próprios trabalhadores para aos riscos inerentes a 
atividade desenvolvida pelos trabalhadores de enfermagem que atuam nos serviços de emergência e as 
repercussões a sua saúde. As repercussões fisicas e mentais percebidas pelos trabalhadores durante a 
primeira fase da pandemia no Brasil foram: distúrbio no padrão alimentar, cansaço físico, fadiga, 
consumo acentuado de tabaco, ansiedade, alteração no padrão do sono, medo, exautão, estresse, 
isolamento social, solidão, distanciamento dos familiares e estigma social. 
 
Palavras-Chave: Saúde do trabalhador; Exposição Ocupacional; Trabalhadores de 
Enfermagem; Serviço Hospitalar de Emergência; COVID-19.  
Keywords: Occupational Health; Occupational Exposure; Nursing workers; Emergency Hospital 
Service; COVID-19. 
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Introdução  
O sono é necessário e responsavél pela reparação fisiológicase pode ser comprometido pelo trabalho 
em turnos (Poza et al., 2020). Nos hospitais, o atendimento à saúde é ininterrupto, com alternância de 
turnos e diferenças de carga horária. Os trabalhadores de enfermagem correspondem a um grupo com 
parâmetros de sono irregulares (Yanarico et al., 2020). Os danos à saúde dos trabalhadores submetidos 
ao trabalho noturno são evidenciados porprocessos infecciosos, cardiovasculares e o surgimento de 
cânceres (Uekata et al., 2019). 
 
Objetivos 
Avaliar os parametros objetivos do sono dos profissionais de enfermagem hospitalaressubmetidos aos 
turnos de trabalho. 
 
Metodologia 
Tratou-se de pesquisa transversal e exploratória, ocorrida em um hospital público brasileiro. Foram 
avaliados os parametros do sono dos trabalhadores de enfermagem, utilizando-se actígrafos, com o 
tamanho proporcional a um relógio de pulso e capazes de mensurar os movimentos por meio de um 
acelerômetro interno. Os trabalhadores usaram os equipamentos durante sete dias e, ao final, os 
actígrafos foram retirados e levados para análises em Laboratório do Sono/Universidade de São 
Faulo.Estudo foi aprovado por Comitê de Ética em Pesquisa. 
 
Resultados e Discussão  
Compuseram a amostra 42 enfermeiros. Foram calculados em percentual pela estatística descritiva a 
Lantência (6,33- 2,74) e a Eficiência (83,22- 5,57) do sono. As médias e desvios padrão dos demais 
parametros foram: Tempo Total/minutos - 312,32-75,09; Wake After Sleep Onset/minutos- 51,38-26,34. 
Os despertares durante o sono foram 15,16-5,82. Os participantes dormiam de forma fragmentada, com 
eficência do sono reduzida, com ponto de corte de 90% (Hirata et al., 2020). Trabalhar em turnos pode 
gerar níveis elevados de estresse, fadiga, dificuldades cognitivas, depressão e alterações circadianas 
(Zhang et al., 2020) e, possivelmente, até comprometer a qualidade do cuidado prestado pela 
enfermagem. 
 
Conclusões  
Investigar o sono dos trabalhadoresde enfermagem submetidos aos turnos de trabalho é importante 
para asua saúde, pois trata-se de um importante processo fisiológico e o seu comprometimento pode 
resultar em efeitos nocivos à saúde. A actigrafia permite identificar dados objetivos sobre o sono, de 
forma não invasiva e demonstra ser uma ferramenta aliada às investigações no campo da saúde do 
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trabalhador. As evidencias obtidas podem fomentar medidas preventivas, que visem mitigar os danos à 
saúde dessas pessoas. 
 
Palavras-Chave: Saúde do Trabalhador; Trabalho em Turnos; Enfermagem; Sono; Hospitais. 
Keywords: Occupational Health; Shift Work; Nursing; Sleep; Hospitais. 
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Introdução 
A literatura tem evidenciado os efeitos da pandemia por COVID-19 nos mais distintos grupos e 
contextos, sendo que nas empresas e suas comunidades laborais também estes se fizeram sentir. Nos 
trabalhadores, os inúmeros desafios que lhe foram lançados, traduziram-se em novas respostas 
adaptativas individuais e familiares (Figueiredo, 2012). Conhecer o impacto que a pandemia exerceu na 
dimensão estrutural familiar dos trabalhadores, poderá revelar-se num manifesto contributo para a 
melhoria dos cuidados de saúde em contexto laboral.  
 
Objetivos 
Analisar as mudanças operadas a nível da situação profissional e do rendimento familiar em 
trabalhadores, no período de pandemia por COVID-19. 
 
Metodologia 
Estudo quantitativo, descritivo e transversal (março 2020) que recorreu a um instrumento de 
autopreenchimento, on-line, constituído por um questionário de caraterização socioprofissional e um 
inventário de avaliação do efeito da pandemia por COVID-19 no sistema familiar. Por metodologia “bola 
de neve”, através da rede social pessoal dos inquiridos, a amostra ficou constituída por 234 
trabalhadores com famílias residentes em Portugal que, de forma livre e esclarecida, consentiram em 
participar. Foram cumpridos todos os pressupostos formais e éticos inerentes à investigação. 
 
Resultados e Discussão 
A maioria dos trabalhadores (59,8%) caraterizou as suas famílias como sendo do tipo “nuclear” e 
composta por 4 elementos (37,%). 40,2% já tivera tido pelo menos um elemento da sua família em 
isolamento profilático, embora apenas 16,7% tivesse sido diagnosticado com covid-19. Esta vivencia não 
originou qualquer mudança a nível profissional a 54,2% trabalhadores, contudo por alguns notada pelo 
“teletrabalho” (69,6%), “layoff” (10,4%) e “desemprego” (5,2%). A alteração do rendimento familiar foi 
percecionada por 31,2% dos trabalhadores, sendo como um decréscimo por 67,1% e um aumento por 
32,9%. Estas evidencias corroboram os resultados de Correia (2021), referentes ao impacto 
socioeconómico da pandemia nas famílias portuguesas. 
 
Conclusões 
As mudanças operadas na situação profissional e no rendimento familiar revelaram o impacto que a 
pandemia exerceu nos trabalhadores e, consequentemente, nas respetivas famílias. O teletrabalho 
como resposta adaptativa ao confinamento e a diminuição do rendimento familiar ilustraram esse 
fenómeno, dando conta da preocupação que terá constituído para os trabalhadores a procura da 
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minimização do comprometimento das necessidades fundamentais das suas famílias. O conhecimento 
desta conjuntura permitiu que os enfermeiros do trabalho estivessem mais sensibilizados para as 
vulnerabilidades dos trabalhadores em época de pandemia. 
 
Palavras-Chave: Saúde do trabalhador; Saúde Familiar; COVID-19; Enfermagem do trabalho. 
Keywords: Occupational Health; Family Health; COVID-19; Occupational Health Nursing 
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Introdução  
A síndrome de burnout está associada ao estresse crônico no ambiente de trabalho, sendo considerada 
uma psicopatologia ocupacional dividida em três dimensões: exaustão emocional, despersonalização e 
baixa realização profissional, que acomete principalmente profissionais que prestam assistência direta 
a pacientes (Maslach et al., 2012). Tendo em vista as condições de trabalho no contexto da pandemia 
da COVID-19, aponta-se um aumento significativo de sintomas físicos e queixas emocionais em 
profissionais da saúde, tornando-os vulneráveis ao desenvolvimento da síndrome (Luna et al., 2020).  
 
Objetivos  
Identificar a prevalência da síndrome de burnout em profissionais de enfermagem, no contexto da 
pandemia por COVID-19, em um hospital público do Rio de Janeiro (RJ) – Brasil. 
 
Metodologia  
Estudo transversal, descritivo, quantitativo, realizado com 58 Auxiliares de Enfermagem, Técnicos de 
Enfermagem e Enfermeiros de um hospital público localizado no município do Rio de Janeiro (RJ), Brasil. 
Utilizou-se instrumento contendo aspectos sociodemográficos, ocupacionais e o Maslach Burnout 
Inventory. Os dados foram coletados de setembro a outubro de 2021 através de link do Google Forms 
e analisados a partir de frequências absolutas, percentuais, média, desvio padrão, Teste qui-quadrado 
e Teste Exato de Fisher. 
 
Resultados e Discussão  
Participaram do estudo 58 profissionais (enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem), que 
atuaram na pandemia da COVID-19, sendo a maioria Técnicos (60,3%), com 40 anos ou mais (53,4%), do 
sexo feminino (81%), solteiros (43,1%), pós-graduados (39,7%), da Unidade de Terapia Intensiva 
(39,7%), com vínculo de trabalho efetivo (56,9%), realizando carga horária de trabalho semanal de 40 
horas ou mais (58,6%). Identificou-se que 37 (63,8%) participantes não apresentaram indicativo da 
síndrome de burnout e 21 (36,2%) apresentaram indicativo da síndrome. Não foram encontradas 
associações estatísticas significativas entre as características sociodemográficas e ocupacionais e ter ou 
não indicativo da síndrome de burnout. 
 
Conclusões  
Os resultados permitiram identificar que um terço dos participantes do estudo apresentaram indicativo 
da síndrome de burnout. Faz-se necessário a elaboração de programa institucional que abarque 
questões relacionadas ao adoecer pelo trabalho, que permita discussões e construções coletivas para 
uma prática laboral segura, saudável e prazerosa. Ressalta-se que tal medida deve ser incorporada ao 
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ambiente de trabalho, revista e adequada ao movimento dinâmico do mundo do trabalho, 
principalmente em situações específicas como no caso da COVID-19.  
 
Palavras-Chave: Burnout; Pandemia COVID-19; Equipe de enfermagem; Saúde do trabalhador  
Keywords: Burnout; COVID-19 pandemic; Nursing team; Occupational health 
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Introdução  
A organização do processo de trabalho tem o potencial de levar à privação do sono, alterar o ciclo 
circadiano e comprometer a saúde humana (Nascimento et al.,2019). Investigações científicas com 
profissionais de saúde de hospitais, indicam que o trabalho noturno compromete a qualidade do sono, 
mais que o diurno (Miranda & Passos, 2020). As repercussões desta privação produzem alterações na 
resposta imunológica e liberação de interleucinas pró-inflamatórias, substâncias comunicadoras das 
atividades celulares e moduladoras do sistema imunológico (Ng et al., 2022). 
 
Objetivo  
Identificar as relações entre as condições de saúde, a ocorrência de sonolência e a concentração sérica 
de interleucinas pró-inflamatórias no organismo dos trabalhadores de enfermagem que atuam com 
pacientes críticos adultos na área hospitalar.  
 
Metodologia  
Estudo transversal, correlacional, quantitativo, realizado em um hospital universitário brasileiro. 
Compõem a amostra 124 trabalhadores de enfermagem da área hospitalar que assistem pacientes 
criticos e atendem aos critérios de inclusão. Para a obtenção de dados, utilizou-se três instrumentos: 
Caracterização Sociodemográfica, Condições de Saúde e Escala de Sonolência Diurna de Epworth 
(Bertolazi et al., 2009) e coletou-se amostra de sangue para dosagem das interleucinas IL-6 e o TNF-α. 
Foram realizados testes estatísticos e respeitadas as diretrizes éticas previstas na legislação nacional 
(Brasil, 2012).  
 
Resultados e Discussão  
Entre os 124 trabalhadores, 81,5% são mulheres. A média diária de sono é de 6,5hs (± 1,76), entretanto, 
78,9% alegam sono não reparador, 54,8% sonolência excessiva, 94,4% cansaço físico ou mental e 87,8%, 
redução na memória/concentração. Características reforçadas pela Escala de Epworth, com média 12,42 
(± 4,30) e 9,6% apreresentando sono normal, 12,3% média sonolência e 78,1% sonolência anormal 
(Bertolazi et.al, 2009). Quanto às condições de saúde, 28,3% referem doenças endocrinológicas, 21,7% 
neuropsiquiatricas, 19,6% cardiovasculares e 30,4% outras enfermidades (Nascimento et al.,2019). Os 
testes para concentração de interleucinas apresentaram IL-6 média de 17,29pg/dl (±71,52) enquanto 
no TNF-α média de 1,20pg/dl (±6,22). 
 
Conclusões  
Os resultados são contundentes quanto a irregularidade do sono e seus efeitos sobre a qualidade de 
vida e as condições de saúde dos trabalhadores de enfermagem. Aos relatos dos efeitos cotidianos das 
alterações no ciclo circadiano, seguem os de enfermidades crônicas e os resultados dos exames que 
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confirmam a produção das interleucinas pró-inflamatórias IL-6 e TNF-α. Esta produção ocorre no núcleo 
das células mediante exposição sustentada aos fatores extressores como a sonolência e torna-se uma 
condição subjacente para enfermidades crônicas.  
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Introdução  
A pandemia COVID-19 potencializou elementos estressores do trabalho de enfermagem. Em Unidades 
de Terapia Intensiva (UTI), profissionas foram submetidos ao uso exaustivo de equipamentos de 
proteção individual, ao contato prolongado com pacientes, trabalho em turno noturno, além de 
vivenciarem preocupações com sua própria saúde (Yılmaz et al. 2021). Estes fatores podem favorecer o 
surgimento de fadiga, compreendida como uma sensação de exaustão ou cansaço e diminuição da 
disposição para atividades cotidianas, mesmo após descanso (Wendt et al. 2019). 
 
Objetivos  
Avaliar os níveis de fadiga e fatores associados em trabalhadores de enfermagem de unidades de terapia 
intensiva de hospitais universitários durante a pandemia COVID-19. 
 
Metodologia  
Estudo transversal realizado com 114 trabalhadores de enfermagem de UTI’s adultas e infantis de três 
hospitais universitários (HU) do Rio Grande do Sul, Brasil. Os dados foram coletados em julho de 2020 a 
fevereiro de 2021. Utilizou-se o questionário sociodemográfico/ocupacional e a Escala de Avaliação da 
Fadiga. Realizou-se análise descritiva e analítica, com nível de significância de 5%. A pesquisa foi 
aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa das três instituições HU-A (CAAE 29627820.2.0000.5346), 
HU-B (CAAE 29627820.2.3001.5317), HU-C (CAAE 29627820.2.3002.5324). 
 
Resultados e Discussão 
Dos participantes 41,2% eram enfermeiros e 58,7% técnicos de enfermagem. Evidenciou-se maior 
prevalência de fadiga baixa, tanto em enfermeiros (51,1%,) como técnicos de enfermagem (52,2%). Nas 
UTI’s adultas, pouco mais da metade dos participantes apresentaram fadiga alta (54,1%) e na infantil, 
fadiga baixa (53,3%). A fadiga alta associou-se significativamente com as variáveis foi trabalhar doente, 
perceber desconforto decorrente de ruídos/vibrações, uso de medicação devido ao trabalho e perceber 
o trabalho causador de problemas de saúde. Fadiga nos trabalhadores de enfermagem pode prejudicar 
a capacidade para trabalhar (Silva et al. 2018), e implicar na segurança dos pacientes (Jang et al. 2021). 
 
Conclusões 
Evidenciou-se prevalência de fadiga baixa entre os trabalhadores de enfermagem que atuaram em UTI’s 
na pandemia COVID-19. No entanto, a presença de fadiga alta associou-se significativamente a 
diferentes fatores do trabalho, o que sugere que estes profissionais estão em constante exposição ao 
adoecimento e estratégias são necessárias a fim de minimizar os danos e promover a saúde no ambiente 
laboral. 
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Introdução  
O trabalho em unidade de terapia intensiva (UTI) pode ser trazer repercussões na saúde de seus 
colaboradores, devido a convivência diária com situações de gravidade clínica, e, por vezes, com a perda 
dos pacientes, além da exposição a situações de intenso sofrimento (Souza & Conceição, 2018). Estes 
fatores podem atuar como agravantes para as respostas estressoras. Com isso, o período de reabilitação 
e descanso do profissional, antes e após as jornadas de trabalho, é prejudicado, tornando- o suscetível 
a alterações na qualidade do sono (Freitas et al. 2021), o que pode ter sido agravado no período da 
pandemia COVID-19. 
 
Objetivos  
Avaliar a qualidade do sono e fatores associados em trabalhadores de enfermagem de unidades de 
terapia intensiva de hospitais universitários durante a pandemia COVID-19. 
 
Metodologia  
Estudo transversal realizado com trabalhadores de enfermagem de UTI’s adultas e infantis de três 
hospitais universitários (HU) do Rio Grande do Sul, Brasil. Os dados foram coletados em julho de 2020 a 
fevereiro de 2021. Utilizou-se o questionário sociodemográfico/ocupacional e Índice de Qualidade do 
Sono de Pittsburg. Realizou-se análise descritiva e analítica, com nível de significância de 5%. A pesquisa 
foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa das três instituições HU-A (CAAE 29627820.2.0000.5346), 
HU-B (CAAE 29627820.2.3001.5317), HU-C (CAAE 29627820.2.3002.5324). 
 
Resultados e Discussão  
Participaram 114 trabalhadores de enfermagem, sendo 41,22% enfermeiros e o restante técnicos de 
enfermagem. Evidenciou-se maior prevalência de qualidade do sono ruim entre enfermeiros (72,3%) e 
técnicos de enfermagem (88,1%). A qualidade do sono ruim associou-se significativamente com turno 
noturno/misto, e com as variáveis uso de medicação devido ao trabalho, perceber o trabalho como 
causa de problemas de saúde e preocupação com exposição às substâncias químicas. Prejuízos na 
qualidade do sono podem impactar na saúde do trabalhador (Freitas et al., 2021; Huang, Marian & 
Redline, 2021), comprometer a qualidade da assitência e favorecer ocorrência de incidentes (Bastos et 
al. 2020).  
 
Conclusões  
Evidenciou-se prevalência de má qualidade do sono entre os trabalhadores de enfermagem que 
atuaram em UTI’s na pandemia COVID-19, associada ao turno noturno/misto e outros fatores laborais. 
Esses dados revelam a necessidade premente de ações que visem a promoção da saúde destes 
trabalhadores, com uso de estratégias que promovam um ambiente laboral saudável. 
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Introdução 
A Organização Mundial da Saúde declarou estado pandêmico em 11 de março de 2020, orientando 
medidas de prevenção e enfrentamento da COVID-19 a serem adotadas pelos países (Who,2019). No 
Brasil, o primeiro caso da doença foi confirmado em 26 de fevereiro de 2020. Dados do Conselho 
Nacional de Justiça mostram que não somente adolescentes privados de liberdade se apresentam como 
grupo vulnerável ao acometimento, como os trabalhadores lotados nesses espaços, tais como 
profissionais de saúde, agentes penitenciários (Crispim et al., 2021). 
 
Objetivos 
Analisar prevalência e mortalidade por COVID-19 em profissionais do sistema socioeducativo da região 
norte e nordeste brasileiro 
 
Metodologia 
Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo, com dados dos registros do Sistema de Informações 
do Departamento Penitenciário Nacional – SISDEPEN, que realiza monitoramento quinzenal dos casos 
de contágios e mortes por COVID-19 nos sistemas socioeducativos da região Norte e Nordeste. Os dados 
são referentes a taxa de mortalidade por COVID-19 em trabalhadores do sistema socioeducativo 
brasileiro, no período de 15 de junho de 2020 a 15 de dezembro de 2021. A tabulação dos dados foi 
realizada no software Microsoft Office Excel. 
 
Resultados e Discussão 
No período analisado, notificaram-se 85.181 casos de COVID-19 em servidores do sistema 
socioeducativo. O número de óbitos nas duas regiões foi de 1.122. No Nordeste, Ceará teve maioria dos 
casos (n=15.827), seguido pela Bahia (n=14.492), Pernambuco (n=11.677) e Alagoas (n=4.828). Quanto 
aos óbitos, Pernambuco apresentou maior taxa de mortalidade (n=285 óbitos), seguido da Bahia 
(n=187), Alagoas (n=144) e Ceará (n=120). Na região norte, os maiores números de casos foram no Pará 
(n=9288), Acre (n=4524) e Rondônia (n=4151). Nessa região, o estado com maior número de óbitos foi 
o Pará (n=95), seguido do Acre (n=72), Amapá (n=48) e Tocantins (n=19). 
 
Conclusões 
A região Nordeste possui maior prevalência de casos confirmados e maior número de óbitos por COVID-
19, quando comparada à região Norte. Esses dados devem ser analisados à luz das condições 
sociodemográficas e das vulnerabilidades da população de cada região, bem como da política de 
enfretamento da COVID-19 utilizada, dentre outros fatores. A análise da prevalência de casos e óbitos 
pode facilitar a tomada de medidas de biossegurança para prevenção de contágio nos servidores do 
sistema socioeducativo. 
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Introdução 
Na última década, os ambientes da prática e o impacto dos mesmos nos profissionais, clientes e 
instituições, têm sido das principais áreas de pesquisa1,2, no entanto, em contexto pandémico torna-se 
crucial identificar rapidamente as áreas mais frágeis e definir estratégias de melhoria. De facto, para 
evitar o colapso dos serviços e da força de trabalho de enfermagem, o desafio passa por garantir 
ambientes de prática mais favoráveis à qualidade dos cuidados, bem como à satisfação, envolvimento 
e bem-estar dos enfermeiros3,4. 
 
Objetivos 
Analisar a perceção dos enfermeiros sobre os ambientes da prática profissional de enfermagem em 
hospitais portugueses em contexto de pandemia pela COVID-19. 
 
Metodologia 
Estudo quantitativo, observacional, realizado em 16 hospitais. Com recurso a amostragem não 
probabilística por conveniência, obteve-se a participação de 1575 enfermeiros. Como critérios de 
inclusão definiram-se: ser enfermeiro ou enfermeiro especialista e exercer funções no serviço de 
urgência e em serviços de internamento de adultos, há mais de 18 meses. A colheita de dados, através 
de questionário com a SEE-NursingPractice5, ocorreu entre 15 de agosto e 15 de outubro de 2021, após 
parecer favorável das comissões de ética dos hospitais. 
 
Resultados e Discussão 
Os 1575 enfermeiros eram predominantemente do sexo feminino (78,7%), licenciados (82,8%) e 
encontravam-se a exercer funções em áreas de assistência a doentes com COVID-19 (63,0%). Em relação 
aos ambientes da prática profissional, o componente Processo apresentou-se favorável à qualidade dos 
cuidados. Por outro lado, a Estrutura e o Resultado foram os componentes que se mostraram 
moderadamente favoráveis à qualidade dos cuidados. A avaliação sistemática do desempenho e 
supervisão dos enfermeiros, a participação no funcionamento da instituição e a política institucional 
para qualificação profissional foram as dimensões pior pontuadas, emergindo, em consonância com 
outros estudos4, a necessidade de investir nessas áreas. 
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Conclusões 
Mesmo perante adversidades sem precedentes, após o 4º período crítico da COVID-19, o componente 
Processo dos ambientes da prática, apresentava-se favorável à qualidade dos cuidados, evidenciando 
que apesar das inúmeras dificuldades, os enfermeiros mantiveram uma atuação congruente com o seu 
mandato social. Os achados em relação aos componentes Estrutura e Resultado reforçam a necessidade 
de continuar a investir nas condições de trabalho e, simultaneamente, apostar no envolvimento, 
reconhecimento e qualificação profissional dos enfermeiros, aspetos fortemente relacionados com o 
seu bem-estar. 
 
Palavras-Chave: Ambiente de Trabalho; COVID-19; Hospitais; Qualidade da Assistência à 
Saúde; Saúde do Trabalhador 
Keywords: Working Environment; COVID-19; Hospitals; Quality of Health Care; Occupational 
Health 
 
  

Referências Bibliográficas 
• 1Dutra, C., & Guirardello, E. B. (2021). Nurse work environment and its impact on reasons for missed care, safety climate, and 

job satisfaction: A cross-sectional study. Journal of advanced nursing, 77(5), 2398–2406.  
• 2Lake, E. T., French, R., O'Rourke, K., Sanders, J., & Srinivas, S. K. (2020). Linking the work environment to missed nursing care 

in labour and delivery. Journal of nursing management, 28(8), 1901–1908.  
• 3Martín, A. B., Jurado, M., Pérez-Fuentes, M., García, A., Jiménez-Rodríguez, D., Martínez, E., Herrera-Peco, I., Martínez, Á., 

Valenzuela, R., Mateo, I.,&  Linares, J. J. (2021). Adaptation to Change Questionnaire for Nurses: Validation and New Needs 
in the Context of COVID-19. Healthcare (Basel), 9(12), 1-13. 

• 4Ribeiro, O., Trindade, L., Sousa, C. N., Teles, P., Cardoso, M. F., Rocha, C., Barros, S., & Ventura-Silva, J. (2022). Environments 
of professional nursing practice in the context of the COVID-19 pandemic, Porto Biomedical Journal, 7(1), e170.  

• 5Ribeiro, O., Vicente, C., Sousa, C. N., Teles, P., Trindade, L. L., Martins, M., & Cardoso, M. (2021). Scale for the Environment 
Evaluation of Professional Nursing Practice: Construct validation. Journal of nursing management, 29(6), 1809–1818. 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



 

194 

 

AVALIAÇÃO DE SINTOMAS MUSCULOESQUELÉTICOS DA EQUIPE DE 
ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR 

RAYLSON MARCELO FERNANDES DE LIMA1, LÍVIA KEISMANAS DE ÁVILA2, LUAN 
KEVEN DA SILVA FERNANDES³, RAQUEL HILLARY SILVA COSTA4, ANDRÉA BONI 
AZEVEDO5, MÔNICA SANTOS LOPES ALMEIDA6. 
1Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, 
raylson.lima@aluno.fcmsantacasasp.edu.br 
2 Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, livia.avila@fcmsantacasasp.edu.br 
3Instituto de Ensino Superior do Sul do Maranhão, kevenluan624@gmal.com 
4Instituto de Ensino Superior do Sul do Maranhão, sraquelhillary@gmail.com 
5Instituto de Ensino Superior do Sul do Maranhão, abazevedo42gmail.com 
6 Instituto de Ensino Superior do Sul do Maranhão, enfmsl@hotmail.com 

 
 
Introdução 
A rotina exacerbada de trabalho dos profissionais de enfermagem no atendimento pré-hospitalar é um 
fator capaz de afetar o seu quadro emocional, ademais quando exposto por um longo período de tempo, 
ocasionando exaustão física e emocional (LIMA et al., 2021). Haja vista que, o ambiente laboral também 
é fundamental para a garantia de um bom desempenho no trabalho dos profissionais que atuam na 
urgência e emergência, uma vez que o trabalho em instalações inadequadas pode ocasionar o 
adoecimento dos mesmos. (SANTOS et al., 2020) 
 
Objetivos 
Identificar as regiões corporais nas quais às equipes de enfermagem do atendimento pré-hospitalar 
sentem maior desconforto durante o desenvolvimento de suas atividades. 
 
Metodologia 
Trata-se de um estudo exploratório, transversal, de abordagem quantitativa em um Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), avaliando a equipe de enfermagem que atende a zona urbana 
da cidade de Imperatriz, região Nordeste do Brasil. O estudo conta com uma amostra de 50 
trabalhadores, na qual teve-se a submissão e aprovação pelo Cômite de Ética em Pesquisa (CEP) e 
utilizado como instrumento de avaliação o Questionário Nórdico de Sintomas Musculoesqueléticos 
(QNSM) aplicados a cada trabalhador. 
 
Resultados e Discussão 
Dentre os entrevistados, 16 sentiram um pequeno desconforto na cabeça, com ênfase na região dos 
olhos; 16 sentiram dor moderada na lombar e quadril; 2 sentiram desconforto severo na cabeça, ombro 
direito, mãos e joelhos e apenas 1 sentiu desconforto insuportável na região dos olhos, pescoço, 
trapézio, tórax e pés. As cargas laborais com altas demandas físicas ou mecânicas acabam exaurindo a 
musculatura, podendo acarretar em dores lombares pelas posições prolongadas e movimentos 
repetitivos. Outrossim, ocasionar um possível desenvolvimento de distúrbios osteomusculares, uma vez 
que abalada a saúde do trabalhador, repercutindo na expressão de suas capacidades. 
 
Conclusões 
Evidencia-se que a análise dos fatores relacionados revelou que os desconfortos tanto pequenos, 
moderado, severo ou ate mesmo insuportável se concentram nas regiões da cabeça, pescoço, ombro, 
lombar, quadril, trapézio, torax e pé e estão associados às maneiras inadequadas de trabalho, 
sobrecarga física a longos períodos de trabalho e estresse ocupacional. Necessitando de 
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acompanhamento das condições de trabalho e saúde dos profissionais de enfermagem, além do 
desenvolvimento de estratégias que minimizem os danos à saúde, advindos de suas atividades laborais. 
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Introdução  
O mundo tem enfrentado uma das maiores emergências de saúde pública nos últimos dois anos - a 
pandemia da COVID-19. 
Esta pandemia modificou o quotidiano da população e afetou o trabalho dos profissionais de saúde, 
com expressividade para a Enfermagem, devido à sua rápida e elevada propagação. Por este motivo, os 
profissionais de Enfermagem foram postos em evidência, por serem o maior contingente da força de 
trabalho em saúde e estarem na “linha da frente” (Souza et al., 2021). 
 
Objetivos 
Identificar e descrever os fatores de risco inerentes à pandemia de COVID-19 nos enfermeiros; Analisar 
o desempenho do serviço de Saúde Ocupacional em tempo de pandemia. 
 
Metodologia  
Revisão integrativa da literatura com pesquisa utiizando o agregador bibliográfico EBSCHOHost (bases 
de dados Medline via PubMed, e CINAHL Complete, MEDLINE Complete, Cochrane Database of 
Systematic Reviews MedicLatin) e o agregador de busca Gooogle Académico, no período de outubro de 
2021. 
Os descritores utilizados foram: Covid-19 OR coronavirus OR sars-cov-2 AND impact AND nurs* 
 
Resultados e Discussão   
O medo de estar infetado e transmitir à sua própria família esteve bem presente, razão pela qual muitos 
enfermeiros optaram pelo auto-isolamento como estratégia de proteção. 
Os momentos em que os enfermeiros tiveram de racionar e negar cuidados a alguns doentes, causou 
uma sensação de impotência opressora, criando uma sensação de solidão e frustração entre os 
enfermeiros. 
As más condições laborais, o aumento da carga de trabalho, o baixo nível de experiência / especialização 
dos enfermeiros nas unidades de internamento de COVID-19 e o acréscimo do número de horas por 
turno, aumentaram o nível de burnout entre os enfermeiros.  
 
Conclusões  
O facto de se estar a lidar com o ‘novo’ e o 'imprevisível' deixou os enfermeiros num estado de exaustão 
física e psicológica. 
Futuramente, em situações de crise como esta, é essencial que haja uma intervenção mais precoce do 
Enfermeiro do Trabalho, principalmente no que diz respeito à promoção da saúde dos enfermeiros. O 
enfermeiro sendo saudável (a nível bem-estar físico, mental e social) haverá uma redução de 
absentismo por doença/ acidentes de trabalho e do presbitismo. 
 
Palavras-Chave: Covid-19, coronavirus, sars-cov-2, impacto, enferm*. 
Keywords: Covid-19, coronavirus, sars-cov-2, impact, nurs*. 
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Introdução 
Nas situações percecionadas como stressantes, em especial as prolongadas no tempo, pode surgir a 
experiência de stress relacionado com o trabalho com impacto negativo na saúde dos trabalhadores. 
Estas resultam de processos provenientes de fatores de risco ligados à interação entre a tarefa, o 
trabalhador e a empresa (Direção Geral de Saúde, 2021). Assim, estas experiências de stress podem ser 
diferentes nos diversos setores de atividade e são influenciadas pelas condições de trabalho. 
 
Objetivos  
O objetivo deste estudo é identificar situações percecionadas como stressantes no trabalho pelos 
trabalhadores de organizações da educação, da indústria e da saúde.  
 
Metodologia  
Num estudo descritivo, 158 trabalhadores de 5 escolas de ensino superior, 284 de 6 empresas da 
indústria e 55 de serviços de saúde do SNS responderam a um questionário com uma questão de 
resposta aberta para descreverem duas situações que no trabalho lhe causavam stress.  
Partindo do modelo do sistema de trabalho descrito por Mokarami et al (2021), analisou-se o conteúdo 
das respostas em seis temas: tarefa, condição organizacional, características individuais e do cliente, 
tecnologia e ferramentas e ambiente físico. 
 
Resultados e Discussão 
Foram extraídas 415 unidades de registo: 149 dos trabalhadores da educação, 199 da indústria e 67 da 
saúde. As situações de stress reportadas são relacionadas com a organização, a tarefa, as tecnologias e 
ferramentas, o ambiente físico e as características individuais dos trabalhadores, estando de acordo com 
o estudo de Mokarami et al (2021). No sector da educação e da saúde também são reportadas situações 
relacionadas com o cliente. A sobrecarga de trabalho foi a situação stressante mais enumerada nos três 
setores, seguida dos problemas na equipa e dos problemas de falta de organização e planeamento do 
trabalho. 
 
Conclusões  
Os resultados evidenciam as áreas que induzem mais situações stressantes no trabalho, com as 
similaridades e as diferenças nos diversos setores, apontando áreas em que é necessário planificar a 
intervenção pelos serviços de saúde ocupacional das organizações e direções para o desenvolvimento 
de estudos de investigação e para a aquisição de conhecimento científico que permitam uma adequada 
vigilância da saúde dos trabalhadores.  
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Introdução  
A crise de Saúde Pública ocasionada pela pandemia por COVID 19 provocou uma disrupção económica, 
política e social sem precedentes, impondo mudanças laborais drástica que fizeram emergir, agravar e 
realçar riscos psicossociais. Entre estes, face à pressão para responder às exigências do trabalho, 
evidencia-se o stress laboral, com repercussões profissionais, pessoais, mas sobretudo, familiares 
(Hamouche, 2020).  
Esta crise demonstrou a fragilidade da vida humana e a importância da gestão dos riscos psicossociais 
no contexto do trabalho (Direção-Geral da Saúde, 2021). 
 
Objetivos  
Traduzir e Adaptar culturalmente a Job Stress Scale (JSS) para o português europeu e determinar as suas 
propriedades psicométricas.  
 
Metodologia 
Estudo metodológico para determinar carateristicas psicometricas, com recurso à estatistica descritiva, 
correlação de pearson e alfa de Cronbach, com 501 trabalhadores de empresas. Estes responderam ao 
questionario online, em 2021, com dados sociodemograficos, profissionais e a JSS (Theorell, 1996). A 
escala contem 17 itens agrupados em 4 dimenções, com opções de resposta do tipo Likert de 4 pontos.  
A adaptação cultural, após autorização do autor, seguiu guidelines internacionais (Rahman et al, 2003; 
Streiner & Norman, 2008). Projecto com parecer positivo da CE (CE-IPLEIRIA-47-2020).  
 
Resultados e Discussão  
Trabalhadores com média de idades de 41,8 ±10,3 anos, 49,8% do sexo masculino, trabalham em média, 
40,1 ± 8,8 horas semanais, e à 20,1 ± 11,2 anos e 65,4% considera boas as condições fisicas laborais.  
A validade de conteúdo apresentou realizada por peritos apresentou valores de concordancia de 90% 
não tendo sido introduzidas alterações após a realização de pré-teste. O valor de consistência interna 
das dimensões oscila entre satisfatório e bons: Exigência laboral (α=0,721); Desenvolvimento de 
habilidades (α=0,638); Poder de decisão (α=0,813); Apoio social (α=0,871). Relativamente à validade 
discriminante apenas um item apresenta valor de correlação maior nas dimensões a que não pertence. 
 
Conclusões  
Os resultados da consistencia interna e validade discriminante dos itens das quatro dimensões da escala 
(JSS) permitem afirmar que se trata de um instrumento válido e confiável, que poderá ser utilizado em 
estudos futuros com o intuito de avaliar os niveis de stress laboral dos trabalhadores. Dado que a JSS é 
uma escala multidimensional e os dados foram colhidos na zona centro de Portugal é importante realizar 
mais estudos com maior número e distribuição geografica de trabalhadores 
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Introdução 
A pandemia provocada pela COVID-19 redefiniu o quotidiano das pessoas nas suas mais variadas áreas. 
No mercado de trabalho trouxe diversas mudanças no âmbito da organização e gestão, com forte impacto 
socioeconómico (Carlsten et al.,2021). 
Foi fundamental a adoção de medidas preventivas, que pudessem permitir um trabalho seguro a nível de 
saúde, segurança e bem-estar. É importante avaliar os riscos de forma a capacitar os trabalhadores 
através da promoção da literacia em saúde e formação especifica necessária (Carlsten et al.,2021). 

 
Objetivos 
Identificar as medidas implementadas pela Bosch Aveiro no combate à COVID-19; 
Analisar a perceção dos trabalhadores sobre as medidas implementadas no combate à COVID 19 na Bosch 
Aveiro; 
Compreender o impacto das medidas implementadas pela Bosch Aveiro no combate à COVID-19, na 
saúde e segurança ocupacional dos trabalhadores. 

 
Metodologia 
Trata-se de um estudo descritivo de abordagem qualitativa. 
A população deste estudo foram os colaboradores da Bosch, sendo os participantes selecionados 
através de um processo de amostragem acidental, os quais responderam a uma entrevista 
semiestruturada. 
Este estudo teve parecer positivo do departamento TT/BDO-PO AvP/DSO da Bosch Aveiro. 

 
Resultados e Discussão 
As medidas implementadas no combate à COVID-19 mais referidas durante as entrevistas foram a 
higienização das mãos (80% das respostas), a auto-monitorização de sintomas (avaliação da temperatura, 
dores, tosse), o uso de máscaras (70% das respostas), o distanciamento físico/social e a realização de 
testagem (60% das respostas). Cerca de 40% dos inquiridos referiu o teletrabalho como medida eficaz no 
combate à COVID-19 pois permitiu a redução de trabalhadores na fábrica. 
A etiqueta respiratória, desinfeção das superfícies e a divulgação de informação atualizada, são medidas 
impactantes no combate à pandemia (Ministério da Saúde, 2020). Estas também foram mencionadas 
pelos colaboradores. 

 
Conclusões 
A maioria dos participantes neste estudo referem que a empresa procedeu corretamente na 
implementação das medidas de prevenção e combate à COVID 19, sentindo-se seguros no seu local de 
trabalho. 
De realçar o importante papel da equipa de saúde com a higiene e segurança do trabalho, na 
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implementação, realização e manutenção destas medidas, onde o enfermeiro teve um papel crucial na 
sensibilização e supervisão das mesmas, de forma a criar ambientes laborais saudáveis, tendo em conta os 
novos riscos ocupacionais. 

 
Palavras-Chave: Trabalhador; Organização; COVID-19; Medidas de prevenção; 
 Keywords: Worker; Organization; COVID-19; Disease Prevention; 
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Introdução  
O stress ocupacional é um dos riscos psicossociais nos locais de trabalho da área da saúde, e surge 
quando as exigências do trabalho excedem as capacidades de os trabalhadores lidarem com as 
diferentes fontes de pressão. Este problema tem repercussões na saúde do trabalhador (física, 
emocional e comportamental) e na sua qualidade de vida e bem-estar psicológico; como nos serviços 
prestados pelas organizações aos seus utentes. Os enfermeiros são um dos grupos profissionais mais 
expostos a este tipo de risco. 
 
Objetivos  
-Avaliar o stress ocupacional e os níveis de bem-estar psicológico em profissionais de enfermagem 
portugueses. 
-Relacionar o stress e o bem-estar psicológico com as variáveis sociodemográficas e profissionais dos 
enfermeiros. 
-Correlacionar o bem-estar psicológico com as dimensões do questionário do stress ocupacional. 
 
Metodologia  
Estudo descritivo-correlacional, transversal, de abordagem quantitativa, com uma amostra não-
probabilística por snowball, constituída por cerca de 52 enfermeiros, com média de idades M=38,8 anos 
(DP=9,4). Aplicou-se como instrumento de recolha de dados um questionário de autopreenchimento, 
online, nas redes sociais, que incluiu a caracterização sociodemográfica, e os Questionários de Stress 
Ocupacional (QSO-VG) e de Bem-estar Psicológico (QBEP-R). O tratamento estatístico foi efetuado com 
recurso à análise descritiva e inferencial, utilizando SPSS 25. Foi adotado o nível de significância de 5%.  
 
Resultados e Discussão  
Amostra maioritariamente do sexo feminino, com experiência profissional de 16,5 anos (DP=9,0), na 
mesma instituição (M=16,3, DP=28,1) e serviço (M=12,8, DP=8,8), por turnos, e em cuidados 
diferenciados. Os enfermeiros percecionam elevados níveis de stress ocupacional e baixos a moderados 
níveis de bem-estar psicológico (M=13,5, DP=5,7). Foram obtidos maiores valores de stress nas 
dimensões: carreira e remuneração, problemas familiares, excesso de trabalho e condições de trabalho. 
Observado maior stress para quem trabalha por turnos em relação às subescalas utentes e carreira. 
Verificou-se correlação negativa entre o excesso de trabalho e o bem-estar psicológico, e correlação 
positiva com a subescala problemas familiares.  
 
Conclusões  
Os enfermeiros apresentam elevados níveis de stress ocupacional, e insuficientes de bem-estar 
psicológico. Atendendo às principais fontes potenciais de stress identificadas, urge a necessidade de 
implementar medidas preventivas ao nível da melhoria das condições de trabalho dos enfermeiros, 
recursos humanos e cumprimento de dotações seguras, maior conciliação com a vida familiar e políticas 
de promoção de uma carreira digna. As equipas de Saúde Ocupacional terão um papel importante na 
avaliação e gestão do stress profissional, promovendo consequentemente o bem-estar psicológico. 
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Introdução 
Os acidentes do trabalho têm um impacto muito significativo nas organizações, as quais visam a sua 
redução e a promoção de ambientes saudáveis. Segundo a última publicação de Séries Cronológicas 
relativa aos acidentes de trabalho nos anos de 2008-2019, do Gabinete de Estratégia e Planeamento 
(GEP, 2021), Portugal tem reportado uma diminuição progressiva no número total de acidentes de 
trabalho, sendo que no último ano Aveiro registou um total de 19.868 casos – cerca de 10,1% do valor 
nacional. Adicionalmente, nos estabelecimentos de saúde, clínica, hospitalar e berçário foram 
identificados um total de 11.060 casos, resultando na perda de 187.644 dias de trabalho. 
 
Objetivos  
 Este estudo teve como objetivo caracterizar os acidentes de trabalho ocorridos num Centro Hospitalar 
da Região Centro de Portugal, durante o ano de 2020. 
 
Metodologia  
Estudo exploratório, descritivo e retrospetivo, relativo ao ano de 2020. Foi selecionada a população de 
um Centro Hospitalar, de 2025 trabalhadores, com uma amostra constituída por 123 registos de 
acidentes do trabalho.  A recolha de dados foi efetuada através dos registos reportados no software 
H2ST e nos documentos de Registos de Acidentes de Trabalho, integrando as respetivas variáveis.  O 
tratamento dos dados foi efetuado através do Excel, com recurso a estatística descritiva.  
 
Resultados e Discussão  
Após análise dos dados recolhidos foi identificada uma significativa incidência de acidentes de trabalho 
nas categorias profissionais de assistentes operacionais (37%) e enfermeiros (40%), maioritariamente 
em mulheres (87%). As tipologias dos acidentes mais frequentes corresponderam a esforços excessivos 
ou movimentos em falso (22,8%), picadas de agulha (21%) e quedas (19,5%), associadas às práticas 
clínicas. Os acidentes ocorrem principalmente nos dias úteis e nas horas de maior concentração de 
cuidados de saúde. 
Estes resultados são semelhantes aos reportados por Vieira (2009), num estudo sobre acidentes de 
trabalho efetuado numa unidade hospitalar do Norte de Portugal. 
 
Conclusões  
Os acidentes de trabalho nesta organização de saúde no ano de 2020, ocorreram com maior incidência 
nas classes profissionais de enfermeiros e assistentes operacionais, estando associados a horários em 
que se verifica maior concentração de cuidados de saúde. 
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A caracterização dos acidentes constitui o primeiro passo para a apreciação das necessidades de saúde 
a nível pessoal e organizacional, como principal meio para providenciar ações corretivas, contribuindo 
para um ambiente salutogénico (OE e ANET, 2014). 

 
Palavras-Chave: acidente do trabalho; saúde ocupacional; fatores causais; fatores de risco.   
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Introdução  
A Asma Ocupacional (AO) é a doença pulmonar ocupacional mais comum nos países industrializados 
(Mason et al,, 2020). A asma associada ao setor da panificação, também conhecida por asma de padeiro, 
é uma das causas mais comuns de AO. A sua prevalência varia entre 3 a 24% (Aydın et al., 2021). 
As inovações na indústria de panificação durante as últimas décadas levaram à introdução de novos 
alérgenos indutores de AO (Aydın et al., 2021). 
 
Objetivos  
Identificar as substâncias utilizadas na área da panificação que podem desencadear a AO.  
Metodologia  
Revisão da literatura realizada entre janeiro e fevereiro de 2022 nas bases de dados Scielo Portugal, 
RCAAP, CINAHL e MEDLINE, com termos de pequisa “Baker”, “Asthma Occupational” e “Allergens”. 
Limitou-se a busca aos últimos 10 anos em português, inglês e espanhol com free full text available. 
Excluídos editoriais e publicações relativas a atas de eventos científicos. Foram selecionados para analise 
3 artigos. 
 
Resultados e Discussão  
As farinhas de trigo, centeio, cevada, milho, aveia e arroz são os principais alergénios. As leguminosas 
constituem novos alergénios. Outros alergénios são os aditivos, ovo, leite, trigo sarraceno, sementes de 
sésamo e frutos secos, e ácaros, fungos e insetos das farinhas. (Guimarães, 2018) Já o estudo de Viegas 
et al., (2020), considera os fungos das farinhas, uma possível causa para a AO. 
Os resultados sugerem que as diversas farinhas utilizadas na panificação são as principais substâncias 
desencadeantes da AO. Verificamos que existem outras fontes alergénicas, tais como os aditivos, alguns 
ingredientes, infestantes e os fungos presentes nas farinhas. 
 
Conclusões  
A asma associada ao setor da panificação é uma das mais frequentes de AO. A utilização de cada vez 
mais substâncias neste setor de atividade, adicionam mais fatores alergénicos que podem vir a 
desencadear a AO (Raulf & abril, 2016). 
Todos os resultados obtidos evidenciam, a associação das várias qualidades de farinha à AO, no entanto 
deveria ser efetuada mais investigação com vista, a estabelecer uma maior relação entre as substâncias 
utilizadas e a AO. 
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Introdução  
O cronotipo dos seres humanos deve ser investigado e avaliado de forma individualizada, pois cada 
pessoa apresenta uma tipologia circadiana, ou seja, terá preferências comportamentais e fisiológicas 
para cada fase circadiana (Reid et al., 2012). A sonolência refere-se a possibilidade que o individuo pode 
apresentar de cochilar em algumas situação diárias, talvez já sendo reflexo de um sono de má qualidade 
ou insuficiente (Basille et al., 2020). A sonolencia prejudica à saúde do profissional gerando fadiga, 
adoecimento físico e mental e compromete o processo de trabalho, podendo resultar em prejuízo a 
assitência ao paciente (Silva et al., 2019). 
 
Objetivos 
Investigar o cronotipo, a sonolência e as características sociodemográficas e laborais e os hábitos de 
vida entre enfermeiros hospitalares.  
 
Metodologia 
Estudo transversal, exploratório, com abordagem quantitativa. Para a obtenção dos dados foram 
utilizados um questionário abordando as características sociodemográficas, os hábitos de vida e as 
condições de trabalho, o Questionário de Matutinidade e Vespertinidade [Morningness-Eveningness 
Questionnaire, (MEQ)] para avaliação do cronotipo e a Escala de Sonolência de Epworth (ESE). Estudo 
recebeu previa aprovação por Comitê de Ética em Pesquisa. A amostra foi composta por 42 participantes 
e os dados foram submetidos a analises descritivas.  
 
Resultados e Discussão  
Participaram 42 enfermeiro(a)s, 31 (73,8%) mulheres e 11 (26,2%) realizavam jornada de trabalho dupla. 
Houve alto consumo de café por 36 (85,7%). Sobre o cronotipo foram caracterizados como indiferentes 
17 (40,5%), vespertino 9 (21,4%) e matutino 16 (38,1%); sabe-se que, a pessoa apresenta preferência 
para executar suas tarefas em determinados momentos do dia (Fárková et al., 2020). Na avaliação da 
sonolência; de normal a leve, (menores que 10), 20 (47,6%) e leve, moderada e grave, (maiores de 10),  
22 (52,4%), sabe-se que pode ser resultante de um período de sono de má qualidade e ou insuficiente 
(Ritland et al., 2021). 
 
Conclusões  
Os resultados deste estudo demonstraram que apenas 9 participantes têm cronotipo vespertino, assim 
sendo, preferem o noturno. Realizar as atividades em horários opostos ao nosso cronotipo, pode 
resultar em sonolência diurna, achado esse que foi identificado nesse estudo. As investigações de 
cronotipo são importantes ao indivíduo e a também as instituições nas quais eles trabalham. Trabalhar 
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em acordo com as fases circadianas, pode ser benéfico à saúde do trabalhador, resultando em possíveis 
melhorias de qualidade do sono e vida, maior produtividade e até redução da sonolência diurna 
excessiva.  
 
Palavras-Chave: Saúde do Trabalhador; Trabalho em Turnos; Enfermagem; Sono; Hospitais. 
Keywords: Occupational Health; Shift Work; Nursing; Sleep; Hospitals. 
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Introdução  
Os enfermeiros têm estado na vanguarda da batalha contra o COVID-19, “a trabalhar para educar, 
pesquisar, prevenir, tratar e cuidar das pessoas com compaixão, cuidado, resiliência, criatividade e com 
grande capacidade de liderança” (Conselho internacional de enfermeiros[ICN], 2021,p.4), enfrentando 
o sofrimento, a morte e incertezas pelo desconhecimento desta realidade. A resiliência deve ser 
compreendida e medida, como parte do bem-estar, do profissional de saúde, de modo a utilizá-la contra 
os fatores desfavoráveis do ambiente de trabalho (Kelly et al., 2019). 
 
Objetivos  
De forma a orientar o estudo foram delineados os objetivos: avaliar os níveis de resiliência, bem-estar 
subjetivo e laboral em enfermeiros de um centro hospitalar, do centro do país e analisar a relação entre 
as variáveis sócio ocupacionais, a resiliência, o bem-estar subjetivo e laboral em enfermeiros de um 
centro hospitalar, do centro do país. 
 
Metodologia  
É um estudo quantitativo, descritivo-correlacional e transversal. Os dados foram colhidos através de 
questionário online com 12 questões (caraterização sócio-ocupacional); a escala da resiliência para 
adultos, validada por Pereira et al. (2016), a escala do bem-estar subjetivo e bem-estar laboral, validadas 
por Carochinho (2016). Os dados foram recolhidos, de 17/05 a 05/06 de 2021, pela Microsoft Forms, 
tratados e analisados através do SPSS26. Os procedimentos formais e éticos foram cumpridos 
(autorizações formais e parecer favoravél da comissão de ética nº158/CES).  
 
Resultados e Discussão  
A amostra é constituída por 315 enfermeiros, com idade média de 43 anos (±11,3 anos), 86,7% do sexo 
feminino, 80% licenciados, 19% mestres e 1% doutorados, 62% prestam cuidados gerais e 30% cuidados 
especializados, estes dados são idênticos aos inscritos na Ordem dos Enfermeiros (OE, 2019). 
Os enfermeiros evidenciam níveis de resiliência de 72,8%, 61,7% de bem-estar subjetivo e 67,5% de 
bem-estar laboral. 
A resiliência apresenta correlação positiva e significativa com o bem-estar subjetivo (0,731) e bem-estar 
laboral (0,439). A formação académica e a categoria profissional estabelecem uma relação 
estatisticamente significativas com o bem-estar subjetivo e bem-estar laboral.  
 
Conclusões  
O delinear de estratégias concisas e efetivas de promoção da resiliência e bem-estar nos enfermeiros é 
de extrema importância, contribuindo para a qualidade dos cuidados prestados e promoção da saúde 
mental.  
Os resultados devem ser contextualizados na população abrangida, no tempo/local do estudo (a 
colheita de dados efetuada em período pandémico da COVID-19, os participantes pertencem apenas a 
um centro hospital). Recomenda-se para futuros estudos, a inclusão de enfermeiros de todo o país e de 
todos os contextos assistenciais.  
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Introdução  
Os cuidadores de idosos são um dos profissionais responsáveis pela prevenção da lesão por pressão, 
principalmente em idosos acamados e dependentes.  Diante deste cenário as práticas realizadas pelos 
cuidadores como transferência do idoso para cadeira e ou cama, mudança de decúbito e banho no leito 
exigem esforço físico. Estas são consideradas ações que necessitam de planejamento, habilidade técnica 
e organização laboral para que a tarefa do cuidar não seja um potencializador de adoecimento 
(Humrickhouse, Hanneke, & Knibbe, 2018).   
 
Objetivos  
Avaliar a aplicação do Método do Arco da Problematização de Charles Maguerez na prevenção de lesões 
músculo esqueléticos em cuidadores de idosos. 
 
Metodologia  
Trata-se de um estudo exploratório descritivo pós-intervenção. A amostra foi composta por 52 
cuidadores de idosos institucionalizados no município de João Pessoa/BR. A operacionalização da 
intervenção seguiu as etapas da Metodologia Problematizada do Arco de Maguerez com a aplicação da 
técnica de grupo focal. Para análise dos dados qualitativos foi utilizado o software IraMuTeQ. Para 
análise textual do corpus, utilizou-se a classificação hierárquica descendente e análise de conteúdo de 
Bardin. O estudo respeitou os aspectos éticos de pesquisas envolvendo seres humanos.  
 
Resultados e Discussão  
Dos 52 cuidadores de idosos institucionalizados, 44 (84,6%) são do sexo feminino. A quinta etapa do 
arco, aplicação à realidade, corresponde a composição da classe 1 com representação de 27,1% 
composta pelas palavras aprender, capacitação, lesão, técnica, saber, curso, conhecimento e prática, 
que repercutiram na organização da categoria temática denominada autocuidado do cuidador para 
prevenção de lesões músculo esqueléticos. Neste ínterim, o adoecimento destes trabalhadores no 
tocante a dor musculoesquelética está relacionado à ausência de técnicas corretas durante o cuidado 
do idoso dependente e acamado, que favoreçam a prevenção de agravos à saúde do trabalhador. 
 
Conclusões  
A intervenção educativa permitiu o reconhecimento do senso crítico e reflexivo dos cuidadores diante 
das ações cuidativas para prevenção de LP, quando comparadas com a realidade. Permitindo assim, o 
aprimoramento do saber, potencialização da qualificação da assistência e repercussão para o 
autocuidado.  
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Introdução  
Por Teoria de Enfermagem (TE), compreende-se um agrupamento de pareceres organizados e 
esclarecidos de forma lógica, que se relacionam com conteúdos importantes da ciência da Enfermagem 
(Indra, 2018). Elas impactam o saber e o fazer, por serem construídas em torno dos elementos nucleares 
(metaparadigma da profissão) (Bender, 2018, Indra, 2018): Enfermagem, saúde, ambiente e pessoa, que 
quando definidos, permitem a identificação dos aspectos relevantes da prática de Enfermagem (Indra, 
2018). Porém, constatou-se ausência de uma TE na equipe de Enfermagem do Trabalho, de uma 
fundação de hospitais públicos. 
 
Objetivos  
Identificar se há uma TE cujos elementos que integram o metaparadigma são coerentes com os 
conceitos a eles atribuídos por membros que compõem o Serviço de Enfermagem do Trabalho de uma 
fundação de hospitais públicos de Minas Gerais e aqueles identificados na literatura dessa área de 
atuação profissional. 
 
Metodologia  
Estudo metodológico com análise descritiva realizado nos Serviços de Enfermagem do Trabalho, de uma 
fundação brasileira de hospitais públicos, composta por vinte e uma (21) unidades. O estudo foi 
realizado em cinco etapas: divulgação do estudo; aplicação do questionário, validado com adaptações 
ao cenário de saúde ocupacional em serviço público; tratamento dos dados; mapeamento dos conceitos 
nas três vertentes; e, validação do mapeamento por dois (2) peritos. Todos os aspectos éticos 
envolvendo pesquisa com seres humanos no país foram respeitados. 
 
Resultados e Discussão  
As “pessoas” que demandam cuidados no serviço são os servidores; “saúde” refere-se ao bem-estar 
psicobiológico, social e espiritual; à “Enfermagem” cabe a prevenção de agravos, promoção e 
recuperação da saúde e reabilitação; “ambiente” refere-se ao espaço físico do trabalhador. A teoria das 
Necessidades Humanas Básicas (Horta, 1979) é a mais conhecida pelos participantes. Quando se 
conhece as necessidades dos trabalhadores, estratégias de proteção passam a ser melhor elaboradas, e 
portanto, há ações mais efetivas (Moreira & Lucca, 2020; Sillero-Sillero & Zabalegui, 2020). Após o 
mapeamento dos achados, essa teoria foi considerada pelos pesquisadores e validada por peritos, como 
apropriada para nortear as atividades nessa área de atuação. 
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Conclusões  
Foi possível identificar coerências entre conceitos de elementos que integram o metaparadigma da 
Teoria das Necessidade Humanas Básicas, com conceitos a eles atribuídos na literatura científica da área 
de Enfermagem do trabalho e por profissionais que compõem a equipe de Enfermagem do Trabalho de 
uma fundação de hospitais públicos no Brasil. O mapeamento nessas três vertentes permite a 
compreensão da aplicabilidade prática da teoria. Identificou-se que a equipe conhece TE, sendo a mais 
conhecida exatamente a que emergiu das respostas dadas e foi selecionada e validada por peritos para 
o serviço.  
 
Palavras-Chave: Teoria de Enfermagem; Enfermagem do Trabalho; Serviços de Saúde do 
Trabalhador; Saúde do Trabalhador; Assistência Hospitalar.  
Keywords: Nursing Theory; Occupational Health Nursing; Occupational Health Services; 
Occupational Health; Hospital Care.  
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Introdução  
Num hospital é essencial que o estado das instalações e o correto funcionamento dos equipamentos 
sejam avaliados de forma criteriosa visando garantir o respetivo funcionamento (Freitas, 2018). A gestão 
da manutenção dos equipamentos hospitalares é primordial para a segurança, qualidade e 
confiabilidade dos cuidados de saúde (Carvalheiro, 2016 & Gerônimo, et al, 2017). Neste sentido o 
equipamento - cadeiras de rodas, produtos de apoio, possuem uma importante finalidade em todos os 
serviços de saúde, sendo a sua manutenção essencial na segurança do doente e profissional.  
 
Objetivos  
Este trabalho pretende identificar as principais barreiras operacionais existentes numa Unidade de 
Convalescença que colaboram para o estado de inoperável das cadeiras de rodas, e a partir de modelos 
conceptuais estruturar formas possíveis de reduzi-las e consequentemente aumentar a cultura de 
segurança institucional. 
 
Metodologia  
Na realização do estudo foram utilizadas ferramentas da qualidade, no diagnóstico da 
situação/problema utilizou-se o diagrama de causa-efeito e como proposta de melhoria contínua o 
plano de ação 5W1H. A observação do meio ambiente permitiu identificar o estado das cadeiras de 
rodas da unidade, e a uma entrevista não estruturada (brainstorming) com o enfermeiro gestor da 
unidade, analisar os processos de manutenção adotados pela unidade. 
 
Resultados e Discussão  
Verificamos a existência de causas, no diagrama de causa-efeito, que influenciam de forma mais 
significativa as falhas na manutenção dos equipamentos hospitalares, nomeadamente a nível do 
material, mão-de-obra, método, medida e meio ambiente. A ferramenta de ação 5W1H, permitiu-nos a 
conceção de um plano de ação estruturado para tratar as causas principais das falhas na manutenção 
dos equipamentos hospitalares.   
 
Conclusões  
Concluímos que para reduzir as falhas no processo de manutenção dos equipamentos hospitalares, 
nomeadamente das cadeiras de rodas, deve existir um planeamento bem estruturado, desenvolvido e 
da responsabilidade do departamento de saúde ocupacional, dos enfermeiros gestores e do Conselho 
Diretivo da Unidade de Saúde. Equipamentos saudáveis determinam uma prestação de cuidados de 
saúde de qualidade e em segurança para o doente e profissional.    
 
Palavras-Chave: Gestão do Risco; Manutenção; Segurança do doente e profissional; Melhoria 
contínua; Equipamentos hospitalares. 
Keywords: Risk management; maintenance; Patient and professional safety; continuous 
improvement; hospital equipment. 
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Introdução 
Os primeiros socorros são prestados no local de trabalho em situação de acidente (Occupational Safety 
and Health Administration, 2006).  
O empregador é responsável por garantir a prestação de primeiros socorros (Lei n.º 102/2009 da 
Assembleia da República, 2009). 
A formação em primeiros socorros no local de trabalho deve permitir a capacitação dos trabalhadores 
(Direção-Geral da Saúde [DGS], 2014). 
Os Serviços de Saúde Ocupacional devem definir os conteúdos das malas de primeiros socorros, número 
mínimo e respetiva localização (DGS, 2010, 2021). 
 
Objetivos 
Definiram-se como objetivos: i) Identificar o número de utilizações de malas de primeiros socorros em 
acidentes de trabalho ocorridos no ano de 2021; ii) caracterizar as lesões mais frequentes; iii) identificar 
os conteúdos das malas de primeiros socorros mais utilizados; iv) determinar o número de ações de 
formação realizadas sobre acidentes de trabalho com utilização das malas de primeiros socorros. 
 
Metodologia 
Enveredou-se por um estudo descritivo, de natureza quantitativa, que decorreu no ano de 2021, no qual 
participaram 121 trabalhadores, responsáveis pela prestação de primeiros socorros na organização.  
O enfermeiro do trabalho promoveu ações de formação sobre primeiros socorros e acidentes mais 
frequentes no local de trabalho. 
Desenvolveu-se um impresso com as quantidades e validades dos conteúdos das malas de primeiros 
socorros, no qual foram registados os acidentes de trabalho com utilização das malas de primeiros 
socorros e os conteúdos utilizados. 
 
Resultados e Discussão 
Em 2021 foram registados 57 acidentes de trabalho com utilização dos conteúdos das malas de 
primeiros socorros. 
Nas lesões mais frequentes destacam-se os cortes 40 (70,18), seguindo-se as contusões 7 (12,28%) e as 
escoriações 6 (10,53%).  
Os conteúdos das malas de primeiros socorros mais utilizados foram as compressas 51 (89,47), soro 
fisiológico 48 (84,21%) e solução antisséptica 47 (82,46%).  
Desenvolveram-se 37 ações de formação sobre primeiros socorros e acidentes de trabalho mais 
frequentes com utilização dos conteúdos das malas de primeiros socorros. 
A diversidade das caraterísticas dos trabalhadores e dos contextos laborais implica a identificação dos 
riscos profissionais (DGS, 2021). 
 
Conclusões 
A caracterização dos acidentes de trabalho mais frequentes com utilização de conteúdos das malas de 
primeiros socorros permitiu identificar necessidades de intervenção ao nível da formação e a 
reformulação das quantidades dos produtos incluídos nas malas de primeiros socorros. 
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O enfermeiro do trabalho assumiu um papel preponderante na formação dos trabalhadores e na 
prevenção dos acidentes de trabalho. 
Foi apresentada uma proposta de procedimentos escritos para atuação em situações de acidente mais 
frequentes, para colocação nas malas de primeiros socorros. 
 
Palavras-Chave: Primeiros Socorros; Acidentes de Trabalho; Serviços de Saúde do Trabalhador; 
Enfermagem do Trabalho; Local de Trabalho. 
Keywords: First aid; Work Accidents; Worker's Health Services; Nursing work; Workplace. 
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Introdução 
No âmbito da vigilância da saúde, recomenda-se a aplicação de um questionário epidemiológico. Após 
alta por covid-19 aconselha-se a realização de exames de saúde ocasionais (Direção-Geral da Saúde 
[DGS], 2021a). 
Os suspeitos de infeção por SARS-CoV-2 devem ser encaminhados, de acordo com a sintomatologia 
(DGS, 2022c). 
Considera-se contacto, a exposição a caso confirmado. (DGS, 2022a). 
A vacinação assume um papel preponderante na proteção humana (DGS, 2022b). 
A prevenção deve garantir que as atividades sejam afetadas no mínimo possível (DGS, 2021b). 
 
Objetivos 
Definiram-se os objetivos: i) analisar os resultados de aptidão em exame de saúde ocasional no regresso 
ao trabalho após covid-19; ii) caracterizar os sintomas dos trabalhadores na consulta de enfermagem 
em contexto de exame de saúde; iii) identificar os trabalhadores que tiveram contactos de risco com 
casos covid-19 positivos; iv) registar os trabalhadores com esquema vacinal completo para a covid-19. 
 
Metodologia 
Desenvolveu-se um estudo descritivo e quantitativo, que decorreu entre julho e outubro de 2021, no 
qual participaram 372 trabalhadores que realizaram exame de saúde, 38 trabalhadores foram avaliados 
após alta por covid-19.  
Os trabalhadores foram convocados pelos Serviços de Saúde e Segurança do Trabalho, tendo sido 
aplicado um questionário clínico e epidemiológico no âmbito da consulta de enfermagem para exame 
de saúde.  
Os trabalhadores considerados casos suspeitos de Covid-19 foram aconselhados a seguir os 
procedimentos instituídos no Plano de Contingência. 
 
Resultados e Discussão 
Realizaram exame de saúde ocasional após infeção por covid-19, 38 trabalhadores, foram considerados 
aptos condicionais 3 (7,89%) trabalhadores. 
Dos 334 trabalhadores convocados para exame de saúde periódico, 10 (2,99%) manifestavam 
sintomatologia característica de suspeita de infeção por SARS-CoV-2, destacando-se os que 
apresentavam tosse (5; 1,50%).  
Foram identificados 16 (4,79%) trabalhadores que tinham tido contacto de alto risco com casos 
confirmados de Covid-19, a maioria 11 (68,75%) em contexto familiar.  
Apresentavam esquema vacinal completo para covid-19, 302 (90,42%) trabalhadores. 
Considera-se suspeita de infeção por SARS-CoV-2 o quadro de infeção respiratória aguda e/ou anosmia, 
ageusia ou disgeusia de início súbito (2022c). 
 
Conclusões 
A realização de exames de saúde ocasionais após infeção por covid-19 permitiu a reavaliação dos 
trabalhadores no regresso ao trabalho, contribuindo para a melhoria das condições de trabalho. 
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A implementação de medidas preventivas para a covid-19 permitiu identificar casos suspeitos na 
organização e mitigar a propagação do vírus. 
O registo vacinal para covid dos trabalhadores, permitiu caracterizar a imunidade da organização. 
O Enfermeiro do Trabalho assumiu-se como elemento preponderante na equipa de Saúde Ocupacional 
no controlo da pandemia por covid-19. 
 
Palavras-Chave: COVID-19; Vigilância em Saúde do Trabalhador; Vacinas contra COVID-19; 
Condições de Trabalho; Prevenção de Doenças. 
Keywords: COVID-19; Surveillance of the Workers Health; COVID-19 Vaccines; Working 
Conditions; Prevention of diseases. 
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Introdução 
A sobrecarga de trabalho aos profissionais de enfermagem, enquanto agente intrinsecamente 
relacionado ao prejuízo mental e acometimento físico, vem sendo amplamente abordado em estudos 
voltados à saúde do trabalhador (Pimenta et al., 2020). Tal problemática é desencadeada por lacunas 
no processo de dimensionamento de pessoal e no desconhecimento sobre o perfil de pacientes. Diante 
deste cenário, tecnologias vêm sendo empregadas nos espaços de saúde como um meio de otimização 
e, por conseguinte, melhoria dos processos de trabalho, dirimindo tais hiatos (Vandresen et al., 2018). 
 
Objetivos 
O presente estudo tem como objetivo contribuir para a diminuição da sobrecarga de trabalho da equipe 
de enfermagem e da melhoria dos processos de trabalho por meio da apresentação do software para 
dispositivos móveis denominado FormFugulin. 
 
Metodologia 
O software foi desenvolvido através do método de prototipação de Pressman (2011) o qual conta com 
6 etapas, sendo a primeira a coleta de requisitos a qual foi realizada com enfermeiros assistenciais 
brasileiros, oriundos de um hospital federal. As demais etapas: planejamento, modelagem, contrução 
do prototipo, implantação, entrega e feedback foram realizadas por graduandos de enfermagem e 
profissional de tecnologia. O processo foi concluído em dois anos e registrado no Instituto Nacional de 
Propriedade Intelectual brasileiro (BR512021002073-1). 
 
Resultados e Discussão  
O FormFugulin apresenta a referida escala de Fugulin a qual conta com domínios relacionados às 
demandas dos pacientes quanto aos cuidados de enfermagem. Tal escala é apresentada de forma 
dinâmica e interativa, contando com explicações de cada item e sinalização da ausência de respostas, 
caso ocorra, de maneira a aprimorar a qualidade do preenchimento realizado pelo Enfermeiro. Ademais, 
o software apresenta o score e a designação do grau de dependência do paciente de forma automática. 
Os dados são disponibilizados ao enfermeiro assistencial em interface de histórico e enviados a um 
enfermeiro gestor periodicamente de forma compilada e apta à análise. 
 
Conclusões  
O software FormFugulin proporciona impactos na assistência direta e indireta uma vez que fornece ao 
enfermeiro assistencial métrica objetiva sobre o perfil de pacientes internados instrumentalizando-o 
para melhor organização de seu plantão. Em consonância, disponibiliza dados relevantes aos 
enfermeiros gestores, permitindo melhor alocação de recursos e embasamento para solicitações 
relacionadas aos recursos humanos da Instituição ao qual atua. Tais desfechos são fundamentais para a 
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prevenção e dirimição de sobrecarga profissional e suas consequências à saúde da equipe de 
enfermagem. 
 
Palavras-Chave: Tecnologia Aplicada à Assistência à Saúde; Informática em Enfermagem; 
Planejamento de Assistência ao Paciente; Saúde do Trabalhador. 
Keywords: Biomedical Technology; Nursing Informatics; Patient Care Planning; Occupational 
Health. 
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Introdução  
A varicela é uma doença infeciosa altamente contagiosa causada pelo vírus varicela zoster (VVZ). É uma 
doença predominantemente da infância e que apresenta, habitualmente, um curso benigno. No 
entanto, os adolescentes, as grávidas e os imunocomprometidos são mais suscetíveis a complicações 
graves. A infeção pelo VVZ pode ainda ressurgir anos ou décadas mais tarde sob a forma de Herpes 
Zoster. Esta reativação afeta cerca de 30% da população e está associada a uma morbilidade significativa 
nos indivíduos idosos e imunocomprometidos.  
 
Objetivos  
Pretende-se apresentar um protocolo de atuação relativo à prevenção da varicela, mais concretamente 
em contexto ocupacional, que inclua medidas de abordagem pré e pós-exposição em trabalhadores de 
categorias profissionais de maior risco, dando-se particular destaque ao caso dos profissionais de saúde. 
 
Metodologia  
Foi realizada uma pesquisa bibliográfica de normas de orientação clínica nacionais e internacionais e 
artigos científicos, publicados nos últimos 10 anos, em língua inglesa e portuguesa, relativos à prevenção 
da varicela em contexto ocupacional. Utilizaram-se como fontes de dados a Direção-Geral da Saúde, 
Centers for Disease Control and Prevention, European Centre for Disease Prevention and Control, 
UpToDate e MEDLINE/Pubmed (termos MeSH utilizados: “chickenpox”; “vaccination”; “prevention and 
control” e “occupational health”).  

 
Resultados e Discussão  
A varicela transmite-se por inalação de microgotículas ou contacto com o conteúdo das vesiculas 
cutâneas, até que todas as lesões se apresentem com crosta. A imunização com duas doses da vacina 
contra a varicela apresenta uma eficácia superior a 90% na prevenção da infeção primária, e superior a 
99% na prevenção da doença grave. É recomendado que previamente à vacinação se determinem os 
anticorpos IgG para VVZ nos indivíduos com história incerta de infeção prévia. Os indivíduos não imunes 
com ocupações de alto risco como profissionais de saúde, trabalhadores de creches e professores, 
devem completar o esquema vacinal de 2 doses.  
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Conclusões  
Face à alta transmissibilidade da varicela e elevada eficácia da vacina em prevenir a doença, em 
particular a doença grave, é de extrema importância que os Serviços de Saúde Ocupacional estejam 
alerta para esta entidade, definam e implementem planos de atuação concretos para proteger os 
profissionais de maior risco, tanto ao nível da prevenção primária desta doença, como para a abordagem 
em caso de exposição.  
 
Palavras-Chave: Varicela; Vacinação; Medicina Preventiva; Saúde Ocupacional      
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Introdução 
Um ambiente de trabalho seguro e saudável é um direito fundamental dos trabalhadores (DGS, 2018.) 
Em contexto de hemodiálise, o risco biológico está constantemente presente, uma vez que parte 
significativa das intervenções do enfermeiro envolve procedimentos técnicos, decorrentes da 
manipulação de um acesso vascular, um monitor de hemodiálise e o circuito extracorporal (Magnaghi 
et al. 2021; Mc Keaveney et al., 2021). Torna-se assim fundamental a implementação de boas práticas 
para a prevenção e controlo dos acidentes ocupacionais neste setor. 
 
Objetivos 
Elaborar e validar um Manual de Boas Práticas para diminuir os acidentes de trabalho por exposição ao 
risco biológico dos enfermeiros em serviços de hemodiálise. 
 
Metodologia 
A exposição ocupacional a um agente biológico ganhou maior visibilidade e interesse investigativo com 
a Pandemia por COVID19 (Mc Keaveney et al., 2021; Sinclair et al., 2020). Pela sua relação com a 
biossegurança e qualidade de vida no trabalho dos enfermeiros emergiu a necessidade da elaboração 
de um Manual de Boas Práticas, no âmbito do risco biológico, em serviços de hemodialise. Partiu-se de 
uma revisão bibliográfica da temática em estudo e da análise dos acidentes de trabalho relacionados 
com o risco biológico, ocorridos entre 2017 e 2020 em dois serviços de hemodialise, um da zona sul e 
um da zona norte do país. A conceção do Manual de Boas Práticas decorreu no último trimestre de 
2021.  
 
Resultados e Discussão 
Após a elaboração o Manual de Boas Práticas foi divulgado às equipas de enfermagem através de 
reunião de formação em serviço, com duração de 2 horas, em formato e-learning (via zoom colibri). 
Estas formações foram gravadas com a devida autorização dos participantes, para que as equipas 
pudessem aceder posteriormente ao seu conteúdo. Em simultâneo foi elaborado um plano de auditorias 
semestrais para avaliação do grau de cumprimento e as fraquezas e/ou dificuldades na implementação 
das boas práticas, assim como definir as necessárias medidas corretivas. 
 
Conclusões 
A elaboração de um Manual de Boas Práticas e a realização de formação em serviço para a sua 
divulgação permitiu consciencializar e capacitar os enfermeiros para a prestação de cuidados de 
enfermagem mais seguros, diminuindo assim o risco potencial de contacto biológico e 
consequentemente contribuir para a diminuição dos acidentes de trabalho relacionados com este risco. 
 
Palavras-Chave: Enfermeiro; Hemodiálise; Risco biológico; Boas Práticas. 
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Introdução  
No âmbito da Saúde Ocupacional, o Enfermeiro do Trabalho vivencia eventos significativos, em contexto 
real, que merecem uma análise crítico-reflexiva que lhe permita resolver problemas  (Butterfield, 
Borgen, Amundson, & Maglio, 2005). 
A Técnica de Incidente Crítico foi utilizada como metodologia de avaliação de uma unidade curricular 
(UC) da Pós-Graduação em Enfermagem do Trabalho da ESSUA, onde os estudantes elaboraram uma 
narrativa sobre uma situação vivida ou observada em contexto organizacional, indicando possíveis 
soluções para o problema identificado (Gremler, 2015). 
 
Objetivos  
(i) Analisar os incidentes críticos identificados pelos estudantes da Pós-Graduação em Enfermagem do 
Trabalho no contexto da Saúde Ocupacional; (ii) Analisar a tomada de decisão dos estudantes da Pós-
Graduação para a resolução de problemas; e (iii) Analisar os contributos de uma unidade curricular para 
a resolução de problemas na área da Enfermagem do Trabalho. 
 
Metodologia  
Estudo de abordagem qualitativa, descritiva e transversal que decorreu em janeiro de 2022. Foram 
analisadas 16 narrativas individuais construídas segundo um guião orientador, utilizando-se a análise de 
conteúdo temática: (i) Experiência recente vivenciada ou observada na prática profissional; ii) Tomada 
de decisão e seus pressupostos; e iii) Contributo da UC para a resolução de problemas. Os estudantes 
deram o seu consentimento informado, livre e esclarecido para a utilização das narrativas individuais 
como instrumento de análise de dados, sendo garantida a confidencialidade e o anonimato dos 
mesmos. 
 
Resultados e Discussão  
Nas 6 categorias de eventos críticos, mobbing (31,3%), stresse laboral (25%), segurança do 
colaborador/família do profissional (12,5%), violência contra profissionais de saúde (12,5%), medidas de 
segurança COVID-19 (12,5%) e quebra de sigilo (6,25%), sendo que 62,5% ocorreram de forma indireta. 
Estas aconteceram com/entre colaboradores (36,6%), com/entre colaboradores, utentes ou entidade 
patronal (31,5%) com/entre colegas (12,5%), com utentes ou familiares (12,6%). Os eventos revestiram-
se de natureza emocional (50%) e emocional e física (37,5%). Como resposta, 50% agiu indiretamente, 
sugerindo como soluções para a prática, a necessidade de melhor comunicação, mudanças 
organizacionais e de protocolos (81,2%). Como contributos da UC foi mencionado o Código 
Deontológico dos Enfermeiros, o sigilo, os princípios gerais e deveres da profissão (44%), bem como o 
Código do Trabalho e os princípios da bioética.  
 
Conclusões  
Os eventos críticos identificados foram, na sua maioria, o mobbing entre colaboradores e o stresse 
laboral, implicando conflitos assimétricos ou disparidades entre o grau de exigência laboral e os recursos 
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disponíveis. Como soluções foram sugeridas, a adoção de uma comunicação mais adequada, a mudança 
organizacional e de protocolos. Estes riscos psicossociais apresentam consequências prejudiciais em 
termos de saúde e segurança no local de trabalho, podendo ser prevenidos ou passíveis de intervenção, 
independentemente da dimensão ou tipo de organização onde ocorrem. 
 
Palavras-Chave: Enfermagem do Trabalho; Técnica de Incidente Crítico; Resolução de 
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Introdução 
A Escabiose ou Sarna humana é uma parasitose da camada cutânea, provocada pela infestação de 
ácaros-fêmea da espécie Sarcoptes scabiei. A Escabiose é uma doença relativamente comum, 
principalmente em locais fechados com elevada densidade de pessoas, como instituições hospitalares, 
prisionais e/ou lares. Apesar da transmissibilidade elevada, através do contacto direto prolongado com 
a pele infestada, existem certas formas desta doença que aumentam a probabilidade de contágio, 
nomeadamente a forma Crostosa, em que existe uma maior carga parasitária nos seus portadores. 
 
Objetivos 
Apresenta-se um Procedimento de um Serviço Hospitalar de Saúde Ocupacional e Medicina do Trabalho 
para o controlo de foco em Profissionais de Saúde expostos a um caso de Escabiose. 
 
Metodologia 
Apresenta-se um caso clínico relativo a um surto de Escabiose, em meio hospitalar. Descreve-se o 
Procedimento que os Profissionais de Saúde devem seguir após a exposição a doentes e/ou colegas 
infestados com Escabiose. 
 
Resultados e Discussão 
Num Serviço de Urgência hospitalar, 22 profissionais de saúde contactaram com uma criança, que 
apresentava a forma crostosa de Escabiose. Desses, 15 profissionais não apresentavam lesões cutâneas 
ou prurido, após 1 semana de contacto, pelo que realizaram apenas tratamento profilático com 
benzoato de benzilo. Sete profissionais desenvolveram lesões cutâneas pruriginosas compatíveis com 
Escabiose, pelo que realizaram tratamento da infeção com acaricida, controlo do prurido com anti-
histamínico e foram feitas recomendações ao nível da higiene pessoal desses profissionais. 
Consequentemente, foi criado um Procedimento de vigilância dos Profissionais de Saúde expostos à 
Escabiose. 
 
Conclusões 
O diagnóstico microscópico da Escabiose frequentemente não é realizado, contudo a identificação 
macroscópica das lesões sugestivas na pele, a distribuição topográfica característica no tegumento, os 
sintomas de prurido associados e o contexto epidemiológico são, muitas das vezes, elementos 



 

234 

 

suficientes para a identificação das pessoas infestadas. O isolamento precoce das pessoas infestadas, a 
utilização de equipamento de proteção adequado, o tratamento farmacológico atempado e o 
processamento recomendado de fomites (vestuário, mobiliário, equipamentos…) limitam a propagação 
desta infeção. 
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Introdução  
O Marketing em saúde tem vindo a tornasse, cada vez mais, uma realidade que acompanha os desafios 
profissionais atuais. O conceito de Marketing foi definido como sendo um processo de gestão que tem 
por base a identificação, antecipação e satisfação das necessidades e desejos dos clientes usando de 
forma eficaz e eficiente os recursos da empresa.Pretende-se com a elaboração deste plano de marketing, 
melhorar o serviço de SSO da empresa e destacar a importância da utilização de um plano de marketing 
na satisfação dos seus utilizadores, propondo a implementaçãode uma ferramenta informática para a 
realização de registos clínicos. 

 
Objetivos  
Apresentar o projeto de marketing elaborado para um serviço de saúde ocupacional; 
Elencar as etapas do projeto de marketing efetuadas na sua operacionalização; 
Refletir acerca do contributo deste trabalho para o serviço de saúde ocupacional. 

 
Metodologia  
Este trabalho segue es etapas de um projeto de Marketing. Foi efetuado um diagnóstico de saúde 
ocupacional onde se verificou a existência de registos clínicos em suporte de papel nos processos clínicos 
dos trabalhadores e a necessidade de intervir neste aspeto. A proposta a introduzir é a implementação 
de registos informatizados com recurso a software apropriado, na equipa de SSO da empresa em questão. 

 
Resultados e Discussão 
Elaborar um projeto de marketing segue várias etapas e constitui um desafio aos profissionais de saúde, 
contudo a aquisição de conhecimentos nesta área releva-se uma mais-valia. O Projeto de implementação 
de uma ferramenta informática para registos clínicos num SSO poderá trazer vantagens marcantes no 
desenvolvimento da saúde ocupacional na empresa, tanto a nível de controlo da saúde dos trabalhadores, 
fiabilidade dos dados, baixos índices de erro, controlo de acidentes e doenças profissionais, formação aos 
trabalhadores, entre outros, sendo um investimento que se prevê benéfico a todos os níveis. Será 
promotor da melhoria do trabalho em equipa em saúde ocupacional, permitindo o fácil acesso a dados 
estatísticos de absentismo, acidentes de trabalho entre outros e também, indicadores de desempenho da 
equipa de saúde ocupacional. 

 
Conclusões  
O marketing permite aprimorar estratégias de promoção de produtos e serviços, de forma a consolidar 
no cliente a sua real necessidade. Como tal, e considerando que vivemos tempos de evolução e 
aperfeiçoamento de estratégias de trabalho, devem as empresas procurar a vanguarda do 
desenvolvimento e da imagem de marca da própria empresa. Assim, com a proposta de implementação 
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de um suporte de registo informatizado no SSO irá permitir obter resultados visíveis da intervenção da 
equipa de saúde ocupacional e permitir também se obter e quantificar indicadores de desempenho de 
intervenção da própria equipa. 
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Introdução 
A segurança do doente é uma estrutura de atividades organizadas que cria culturas, processos, 
procedimentos, comportamentos, tecnologias e ambientes na área da saúde, com o objetivo de diminuir 
os riscos de forma consistente e sustentável (OMS, 2021). O enfermeiro gestor tem um papel primordial 
na procura de uma cultura de segurança do doente positiva (Alanazi et al., 2022) associada à garantia do 
bem-estar mental e físico dos enfermeiros, nomeadamente na gestão dos eventos adversos, das dotações, 
da comunicação, entre outros, de forma a prevenir riscos relacionados com o trabalho (Kavanagh, 2017). 

 
Objetivos 
Analisar a perceção dos enfermeiros gestores hospitalares acerca da cultura de segurança do doente. 

 
Metodologia 
Revisão integrativa da literatura cuja pesquisa foi realizada em janeiro de 2022, com os agregadores de 
conteúdos EBSCOHost, Scopus e Web of Science, compreendendo o período temporal 2009-2022; com a 
frase boleana “Patient Safety Culture” AND “Nurse Manager” OR Nurse Leader” AND “Hospital Survey on 
Patient Safety Culture”. Foram incluídos artigos originais com texto completo que reponderam ao 
objetivo. Foram excluídos os textos repetidos. 

 
Resultados e Discussão 
Da pesquisa identificaram-se 58 artigos, dos quais 56 foram eliminados após leitura do resumo e remoção 
de duplicados, sendo incluídos dois nesta revisão. 
No estudo desenvolvido na Finlândia por Turunen e coautores (2013), os enfermeiros gestores 
reconheceram problemas com a cultura de segurança do doente do hospital e avaliaram criticamente os 
mecanismos de prevenção de erros. Por seu lado, Xie e coautores (2017) na China, implementaram um 
programa de treino de cultura de segurança com enfermeiros gestores, que incrementou o score do HSPSC 
e diminuiu a taxa de quedas e de incidência de úlceras de pressão adquiridas no hospital. 

 
Conclusões 
A evidência científica aponta para a necessidade de aprofundar a temática nas instituições. Os autores 
destacaram o papel do enfermeiro gestor na promoção da cultura de segurança do doente, e concluíram 
que, enfermeiros gestores mais consciencializados contribuem na redução eventos adversos. Avaliar a 
perceção da cultura de segurança do doente permite compreender as condições de trabalho dos 
enfermeiros, essenciais para melhores resultados na gestão da segurança do doente nas instituições de 
saúde. 
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Introdução 
As lesões musculoesqueléticas relacionadas com o trabalho (LMERT) são um problema crescente nos 
países Industrializados (Senthil et al., 2021). Os trabalhadores de escritório têm associado às suas 
funções fatores de risco que os tornam mais suscetíveis ao desenvolvimento de lombalgias. A ginástica 
laboral, suscita cada vez mais interesse por parte das empresas para promover a qualidade de vida nos 
seus trabalhadores, reduzindo os índices de absentismo, baixa de produtividade e custos com a saúde 
(Gobbo et al., 2019). 
 
Objetivos 
Conhecer a evidência científica sobre a eficácia da ginástica laboral na redução das lombalgias nos 
trabalhadores de escritório. 
 
Metodologia 
Revisão integrativa da literatura realizada em novembro/dezembro de 2021, nas bases CINAHL, 
SPORTDiscus, MedicLatina e MEDLINE, segundo o método PICO. Selecionou-se o período temporal de 
pesquisa de janeiro de 2016 a dezembro de 2021.  Dos 78 artigos identificados, cinco responderam aos 
critérios de inclusão, nomeadamente escritos na língua portuguesa, inglesa ou espanhola; analisados 
por especialistas e intervenções utilizando exercício físico no local e horário de trabalho. A qualidade 
metodológica dos artigos foi realizada de acordo com as recomendações do Joanna Briggs Institute. 
 
Resultados e Discussão 
Quatro dos artigos selecionados tiveram origem na Alemanha, India, Japão e Malásia, com amostras 
entre 29-142 trabalhadores de escritório, sendo o quinto um estudo multicêntrico. Os resultados 
demonstraram que programas com sessões de 10-15 minutos de exercícios no local de trabalho (3-5 
dias por semana) são eficazes na diminuição dos sintomas de lombalgia, melhorando a força muscular, 
flexibilidade e qualidade de vida (Shariat et al., 2018; Senthil et al., 2021; Gobbo et al., 2019; Kaeding et 
al., 2017). Já Tsuboi et. al (2021) demonstraram que programas mais extensos realizados cinco vezes 
por dia (5 vezes por semana), durante as pausas da jornada laboral, não refletem quaisquer resultados 
positivos. 
 
Conclusões  
A partir dos cinco artigos analisados verificamos que os programas de exercícios de curta duração 
realizados no local de trabalho, durante o período laboral, são eficazes na redução da sintomatologia da 
lombalgia nos trabalhadores de escritório. Neste sentido, consideramos que a prática da ginástica 
laboral ajuda tanto a combater como a prevenir as lombalgias, potenciando assim o aumento da 
produtividade e a satisfação dos trabalhadores o que também contribui para uma melhoria significativa 
da qualidade de vida dos trabalhadores de escritório. 
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Introdução  
O ruído ocupacional é uma das principais causas de perda auditiva, podendo comprometer a segurança 
do trabalhador (Chen et al., 2020; Themann & Masterson, 2019). Estratégias direcionadas à prevenção 
da perda auditiva e intervenção em estadios precoces tornam-se fundamentais, potenciando assim a 
promoção de saúde no local de trabalho e a qualidade de vida do trabalhador (National Institute for 
Occupational Safety and Health, 2018).  
 
Objetivos  
Identificar estratégias implementadas para a prevenção da perda auditiva dos trabalhadores expostos 
ao ruído ocupacional, nas indústrias transformadoras. 
 
Metodologia  
Revisão integrativa da literatura realizada com base nos agregadores de conteúdos EBSCO (PubMed e 
CINAHL Complete) entre novembro e dezembro de 2021.  Com recurso à frase boleana “(Workers OR 
manufacturing industry OR occupational noise) AND (preventive measures OR ear protective devices) 
AND (noise-induced hearing loss)” foram incluídos estudos publicados entre 2016 e 2021, com acesso a 
texto integral e na língua portuguesa, inglesa ou espanhola. A avaliação da qualidade dos artigos foi 
efetuada segundo as orientações do Instituto Joanna Briggs.  
 
Resultados e Discussão 
Da pesquisa foram identificados 19 artigos, sendo que cinco foram selecionados para análise crítica.  Das 
estratégias implementadas identificaram-se: monitorização periódica da exposição ao ruído, deteção 
precoce de alterações na acuidade auditiva, redução da exposição ao ruído através de controlos 
administrativos e de engenharia e o uso individual de proteção auditiva. Salientam-se ainda as 
intervenções educativas nas quais é dada relevância à autoperceção dos trabalhadores sobre a sua 
acuidade auditiva e a influência interpessoal, enquanto fatores que influenciam o uso mais frequente 
de proteção auditiva. Os resultados encontrados vão ao encontro das orientações emandas pela NIOSH 
(2018). 
 
Conclusões  
As estratégias identificadas apontam para medidas de prevenção de perda auditiva diretas e indiretas, 
como intervenções educativas e fatores que influenciam a adesão ao uso de equipamento individual de 
proteção auditiva. Salienta-se então o papel ativo que o Enfermeiro do Trabalho poderá ter na 
implementação de estratégias que visam a prevenção da perda auditiva dos trabalhadores expostos ao 
ruído ocupacional, bem como na mudança de comportamento dos trabalhadores, individualmente ou 
em grupo. 
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Introdução  
Os enfermeiros trabalham em ambientes complexos, de ritmo acelerado, muito influenciados pelas 
emoções (Bifarin & Stonehouse, 2017).  Garantir a satisfação dos enfermeiros constitui um desafio, pois 
a insatisfação é generalizada e a rotatividade resulta num problema de retenção (Silva & Potra, 2016). 
A implementação de programas de supervisão clínica em enfermagem poderá promover satisfação 
profissional, pois permite aos enfermeiros desenvolverem conhecimentos e competências essenciais 
para a qualidade dos cuidados, e melhores cuidados promovem a satisfação profissional (Cutcliffe et al., 
2018). 
 
Objetivos 
Mapear o conhecimento sobre os contributos da implementação de programas de supervisão clínica 
em enfermagem para a satisfação profissional dos enfermeiros, nos serviços de saúde. 
 
Metodologia 
Definiu-se um protocolo de scoping review assente na metodologia do Joanna Briggs Institute (Peters 
et al., 2020), considerando a estratégia PCC. Partiu-se da seguinte questão: quais os contributos da 
implementação de programas de supervisão clínica, para a satisfação profissional dos enfermeiros, nos 
serviços de saúde?  
Efetuou-se uma pesquisa preliminar nos motores de busca EBSCOhost, PubMed/medline, e Google 
Scholar, com todas as bases de dados associadas, para identificar os descritores/ termos-chave mais 
utilizados nos artigos publicados na área em estudo. 
 
Resultados 
A pesquisa preliminar irá ser apresentada de forma diagramática e narrativa. 
 
Conclusões  
Dado tratar-se de um protocolo de scoping review e  ainda não se ter concluído o 
mapeamento das evidenciais não se podem ainda apresentar conclusões, no entanto, esperamos que a 
implementação deste protocolo nos possibilite mapear as evidências de conhecimento sobre os 
contributos da supervisão clínica em enfermagem para a satisfação profissional dos enfermeiros.  
 
Palavras-Chave: Enfermagem; Satisfação Profissional; Supervisão Clínica.  
Keywords: Nursing; Job Satisfaction; Clinical Supervision. 
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Introdução 
Devido à pandemia COVID-19 os enfermeiros enfrentaram ainda mais exigências/responsabilidades, 
numa profissão já anteriormente considerada stressante, com consequências na sua saúde mental (Sun 
et al., 2022). Esta tem sido amplamente estudada nos profissionais de saúde, sobretudo nos que 
trabalham na linha da frente na pandemia, nomeadamente ao nível do burnout, ansiedade, depressão, 
stress-pós-traumático (Pachi et al., 2022). Contudo, alguns autores consideram que existe uma 
sobreposição entre burnout e depressão pelo trabalho, enquanto para outros são fenómenos 
coocorrentes (Chen & Meier,2021). 
 
Objetivos 
Conhecer os níveis de burnout e de depressão pelo trabalho numa amostra de enfermeiros Portugueses 
a desempenharem tarefas em hospitais durante a pandemia COVID-19, bem como a inter-relação entre 
estes dois conceitos, e verificar se variam em função de características sociodemográficas e 
profissionais. 
 
Metodologia 
Estudo quantitativo, correlacional e transversal, utilizando as versões portuguesas do Burnout 
Asessment Tool e do Occupational Depressin Inventory. Os dados foram recolhidos online através do 
método de bola de neve com participação voluntária, entre março e maio de 2021. A amostra de 
conveniência foi constituída por 295 enfermeiros, sendo 88% mulheres, 61% tendo licenciatura e 43% 
especialidade, 82% a trabalhar por turnos, 95% com vínculo definitivo, com média de idades de 39,46 
anos e média de 16,49 anos de serviço. 
 
Resultados e Discussão 
Encontraram-se baixos valores na depressão pelo trabalho, mas moderados no burnout, 
nomeadamente na exaustão e queixas psicológicas, variando em função de características 
sociodemográficas/profissionais. Existe correlação significativa positiva da depressão pelo trabalho com 
todas as dimensões do burnout, sendo 54% da depressão pelo trabalho explicada pelo burnout, mas 
esta explica entre 19 e 49% do burnout. Os resultados são coerentes com o impacto negativo da 
pandemia na saúde mental dos enfermeiros (Sampaio et al., 2021) e com a influência de variáveis 
individuais no bem-estar psicológico (Galanis et al., 2020), expressando também a coocorrência do 
burnout e depressão (Chen & Meier, 2021). 
 
Conclusões 
Os níveis moderados de burnout, mas com a exaustão e queixas psicológicas já elevadas, sugerem a 
necessidade de prevenção e esta deve ser diferenciada em função de características sociodemográficas. 
Apesar de o burnout predizer a depressão de forma mais forte do que o inverso, é importante clarificar 
a relação entre estes dois constructos e a sua coocorrência/causalidade, permitindo à Enfermagem do 
Trabalho contribuir para a melhoria da saúde ocupacional e psicológica dos enfermeiros, profissão tão 
fundamental no combate à pandemia. 
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Introdução  
A enfermagem é uma profissão que tem como foco o cuidado com as pessoas, estando presente em 
diversos momentos dos pacientes, tendo como meta reduzir ou evitar tensões físicas e psicossociais de 
pessoas que apresentem alterações de seu estado de saúde(1). A equipe de enfermagem sofre com uma 
sobrecarga de estresse exacerbada devido ao excesso de trabalho, além disso, os profissionais são 
majoritariamente mulheres, gerando uma dupla jornada de trabalho devido aos serviços domésticos, e 
consequentemente o surgimento de burnout(2). 
 
Objetivos  
Analisar se existe interferência dos estilos de liderança no desenvolvimento de burnout e estresse 
ocupacional em trabalhadores de enfermagem.  
 
Metodologia  
Trata-se de uma revisão de escopo da literatura em que foram analisados artigos de quatro base de 
dados: BVS, PubMed, Scopus e Scielo, utilizando as palavras-chaves: Leadership, Nurses, Nursing Team, 
Psychological Distress, Occupational Stress e compondo com AND e/ou OR na estratégia de busca. 
Foram encontrados 481 artigos, excluídos artigos duplicados e que não respondiam a pergunta de 
pesquisa. Incluídos 14 artigos na seleção final.    
 
Resultados e Discussão  
Essa revisão classificou em quatro categorias todos os quatorze artigos encontrados que abordam a 
questão do estilo de liderança associado ao estresse e Burnout. Destaca-se a liderança transformacional 
como o estilo mais favorável para a gestão e manutenção de um clima organizacional positivo, bem 
como a fluidez dos processos de trabalho da enfermagem, amenizando o desgaste e estresse 
ocupacional (3) . O estilo tóxico tem como característica, líderes que empregam ações ou 
comportamentos destrutivos, incluindo humilhação, intolerância, comportamentos de autopromoção e 
narcisistas, favorecendo o desenvolvimento das patologias estudadas neste trabalho. (4) 

 
Conclusões  
Com este estudo, verificou-se que a liderança transformacional se destacou por trazer fatores positivos 
em seus líderes como gratidão, otimismo e perspectivas de futuro, essas características são 
responsáveis por influenciar na redução de burnout e estresse ocupacional na equipe de enfermagem. 
Em contrapartida, a liderança tóxica demonstrou ser o oposto, os estudos encontrados relatam que 
estes líderes geram insatisfação no trabalho, aumento do sofrimento psicológico, maiores níveis de 
estresse e burnout devido a características como superioridade e desvalorização da equipe. 
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Introdução  
Os pintores na indústria automóvel encontram-se expostos, diariamente, a vários riscos químicos, físicos 
ou ergonómicos, com efeitos potencialmente sinérgicos às suas escolhas para estilos de vida saudáveis. 
Conhecer as suas atitudes, crenças, comportamentos e nível de conhecimento torna-se crucial para a 
elaboração de planos de intervenção educativa ajustados às necessidades de formação identificadas. 
 
Objetivos 
Descrever atitudes, crenças e comportamentos em saúde em pintores de uma indústria do ramo 
automóvel. 
 
Metodologia  
Metodologia quantitativa, do tipo observacional, transversal, e descritiva, realizada num processo de 
amostragem por conveniência (n=50 pintores). Foi aplicado um questionário, recolhendo dados 
relativos à caracterização sociodemográfica, bem como de estilos de vida em matéria de proteção da 
saúde, com particular ênfase à existência de crenças em saúde e perceções sobre riscos ocupacionais. 
Os dados foram analisados com recurso ao programa informático Microsoft Excel, tomando medidas 
estatísticas descritivas de tendência central. Foram cumpridos todos os pressupostos éticos e formais 
inerentes à investigação. 
 
Resultados e Discussão  
A amostra é representada por pintores com idade média de 43,8±9,8anos, experiência profissional 
18±12,3anos, com o Ensino Básico (60,0%), ou sem habilitações (16,0%). Face a estilos de vida: 34,0% 
fuma, 38,0% consome álcool frequentemente, 56% apresenta excesso de peso, 12,0% reporta sono 
insatisfatório, e 60,0% não pratica exercício regular. As sintomatologias mais frequentes: lombalgia 
(54,0%), fadiga (38,0%), e dor nos membros superiores (34,0%). Face a crenças: 100,0% acredita que se 
devem proteger com EPI, 78,0% já leu fichas de segurança, 88,0% acredita ter maior risco de contrair 
cancro, 70,0% acredita que ingerir leite desintoxica, e 40,0% acredita que diluente é um bom método 
para lavar as mãos.  
 
Conclusões 
Além da adesão aos Equipamentos de proteção individual, os Estilos de Vida (tabagismo, álcool, 
atividade física, sono), são uma oportunidade única de promoção da saúde na qual os Enfermeiros do 
Trabalho se podem posicionar estrategicamente. Analisar crenças e conhecimentos otimiza ganhos visto 
que, segundo o modelo de crenças em saúde, atitudes preventivas dependem da perceção de 
suscetibilidade e do impacto das ações, pelo que se identifica neste trabalho determinantes e crenças 
prevalentes nos Pintores portugueses, sensíveis aos cuidados de Enfermagem. 
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Introdução  
A Qualidade de Vida no Trabalho vai além das legislações trabalhistas, trata-se da dinâmica que envolve 
fatores físicos, sociais e psicológicos, que alteram e influenciam o clima organizacional, repercutindo no 
bem-estar do trabalhador e, consequentemente, na sua capacidade produtiva. Esse estado foi agravado 
durante a pandemia de COVID-19, na qual a ausência de recursos humanos e materiais, escassez de 
apoio por parte das instituições, aumento desenfreado da ocupação de leitos(1) gerou rupturas na 
qualidade de vida dos Enfermeiros. 
 
Objetivo 
Avaliar os valores pessoais associando com a qualidade de vida no trabalho dos enfermeiros no âmbito 
hospitalar durante a pandemia de COVID-19.  
 
Metodologia  
Trata-se de um estudo descritivo-exploratório, transversal, de abordagem quantitativa. Os dados foram 
coletados de outubro a novembro/2020, através do questionário de avaliação da Qualidade de Vida no 
Trabalho (QWLQ-bref) adaptado para o Brasil(2) e para a compreensão dos valores pessoais foi utilizado 
o modelo de Barrett(3). 123 enfermeiros constituíram a amostra. Critérios de inclusão: profissionais que 
exerciam cargo de liderança durante a pandemia de COVID-19. Esse estudo foi aprovado pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa da USP (Nº CAAE 32033820.1.0000.5392). 
 
Resultados e Discussão  
Dos 123 enfermeiros participantes da pesquisa, 74,8% (n = 92) eram do sexo feminino; 78,9% trabalham 
no serviço público (n = 97); 55,29% apresentaram seus valores pessoais na dimensão Bem comum. 
Embora não houve associação estatística com a QWLQ-bref, os achados apontaram uma nota 
satisfatória para a qualidade de vida no trabalho (média: 68,56%). O Bem Comum incentiva os outros a 
respeitarem uns aos outros, auxiliando para elevar a moral e o comprometimento de suas equipes e em 
toda a organização, o que pode trazer um ambiente harmônico e consequentemente satisfação pessoal 
no trabalho. 
 
Conclusões  
Apesar dos resultados do estudo não apontarem correlação entre os valores pessoais e percepção de 
Qualidade de Vida no Trabalho, ainda é possível refletir sobre os maiores e menores scores. Aquele que 
ocupa um cargo de liderança, quando ciente de seus valores, pontos fortes e pontos a desenvolver, 
determina como este executa a liderança dentro da equipe, criando um clima organizacional 
equilibrado(4). Portanto, conclui-se que valores direcionados para o Bem Comum podem favorecer a 
Qualidade de Vida no Trabalho. 
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Introdução 
Os profissionais de saúde do Pré-hospitalar responsáveis pelo transporte de vítimas em Paragem Cardio-
Respiratória (PCR), às unidades hospitalares, durante o qual é previsto um conjunto de intervenções de 
reanimação que implicam obrigatoriamente a verticalização em movimento. No cumprimento de tal 
responsabilidade laboral, as manobras ocorrem num veículo conduzido em marcha de emergência 
levantando questões do foro da segurança dos profissionais. Embora haja enfermeiros que o realizem é 
praticamente inexistente a Investigação neste âmbito da Saúde Ocupacional. 
 
Objetivos 
Com a presente apreciação reflexiva crítica temos como objetivo relevar os riscos associados à prática 
de manobras de reanimação cardio-pulmonar. 
 
Metodologia  
Numa tentativa metodológica de realizar um estudo descritivo e exploratório, foi realizada uma 
pesquisa em bases de dados (EBSCO, B-on e MedLine) com vista a mapear o atual estado da arte 
relativamente ao tema em reflexão, com especial foco nos relacionados com a realidade de Portugal. 
Assim, optamos por direcionar o presente trabalho para a sustentação do necessário investimento na 
investigação em Enfermagem do Trabalho/Saúde Ocupacional no contexto pré-hospitalar. 
 
Resultados e Discussão  
Goulart et al (2020) refere que os profissionais do pré-hospitalar estão expostos a riscos decorrentes de 
trauma com objetos corto-perfurantes, riscos ergonómicos, físicos ou químicas. Existe uma prevalência 
de acidentes relacionada com: exposição durante a prestação do cuidado na realização e agilização de 
procedimentos invasivos. Não existem opções alternativas/adaptações previstas e estratégias 
metodológicas de implementação para a minimização destes riscos (Araújo e Oliveira, 2019).  Em 
Portugal, são apresentados dados relativos a acidentes de trabalho decorrente do exercício ocupacional, 
mas sem evidência do envolvimento da figura do enfermeiro do trabalho enquanto elemento da Saúde 
Ocupacional (INEM, 2013, 2019). 
 
Conclusões  
É imperioso fomentar uma cultura de comprometimento dos Enfermeiros de extra-hospitalar no sentido 
da garantir/advogar práticas com vista à melhoria do seu contexto do exercício profissional, pois pouco 
vale relevar os riscos físicos associados à prática de manobras de reanimação cardiopulmonar, quando 
não há por parte dos mesmos a adoção de medidas preventivas. Sugere-se como prioritário capacita-
los a implementarem medidas de segurança e consciencializá-los das suas responsabilidades na criação 
e implementação de protocolos específicos em caso de acidente, com vista à consciencialização para os 
riscos em saúde decorrentes desse exercício. 
 
 



 

255 

 

Palavras-Chave: Enfermeiro, Suporte Imediato de Vida (SIV), Enfermagem do Trabalho/Saúde 
Ocupacional, contexto extra-hospitalar, riscos ocupacionais 
Keywords: nurse, Immediate Life Support (SIV), Occupational Nursing/Occupational Health, 
pre-hospital, Occupational risks 
 
  

Referências Bibliográficas  
• Araújo, L., & Oliveira, S. (2019). Mapeamento dos Riscos Psicossociais no SAMU/DF. Psicologia: Ciência e Profissão 2019 v. 39, 

e184126, 1-12. doi.org/10.1590/1982-3703003184126 
• Fukumoto, E., & Cavalcante, A. (2013). Análise Ergonômica do Trabalho dos Socorristas no Interior de uma Ambulância de 

Resgate Rodoviário. Projética, Londrina, v.4, n.1, p. 163-178. 
• Goulart, L., Rocha, L., Carvalho, D., Barlem, E., Barlem, J., & Brum, R. (2020). Percepção de riscos entre trabalhadores que 

sofreram acidenets de trabalho no ambiente pré-hospitalar. Texto & Contexto Enfermagem 2020, v. 29: e20180513. ISSN 
1980-265X doi.org/10.1590/1980-265X-TCE-2018-0513 

• INEM (2013). Aspetos ergonómicos no pré-hospitalar. Versão 1.1 1ª edição. Acedido a 10-02-2022 de 
https://www.inem.pt/wp-content/uploads/2017/06/Aspetos-Ergon%C3%B3micos-no-Pr%C3%A9-hospitalar.pdf ; 

• INEM (2019). Relatório anual de contas 2019. Acedido a 26-02-2021 de https://www.inem.pt/wp-
content/uploads/2020/12/Relatorio-de-Atividades-e-Contas-INEM-2019-Aprov-e-Ass-CD-INEM-Homologado-Tutela-
16122020.pdf; 

 
 

 
 

 

  



 

256 

 

TRABALHO POR TURNOS E A FAMÍLIA: REVISÃO INTEGRATIVA 

MAFALDA SOFIA ALVES PAIS1 ,ANDRÉ RAFAEL FERREIRA E SILVA2, LUÍS FILIPE DIAS DE 
CARVALHO3, ARMANDO MANUEL MARQUES SILVA4  
1Estudante Pós Graduação em Enfermagem do Trabalho, ESENFC, mafapais83@gmail.com  
2Estudante Pós Graduação em Enfermagem do Trabalho, ESENFC, andrerafaelsilva@hotmail.com 
3Estudante Pós Graduação em Enfermagem do Trabalho, ESENFC, acorda_luis@hotmail.com  
4Professor Doutor na Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, armandos@esenfc.pt   
 

 
Introdução  
Em 2019 eram 800 mil trabalhadores portugueses em regime de trabalho por turnos (16,88% da 
população empregada), mais 50 mil que em 2011. Esta modalidade de trabalho está em crescendo 
implicando novos desafios e quebra-cabeças para as entidades orientadoras/reguladoras, 
empregadores e equipas de saúde ocupacional. 
O conflito trabalho-família surge quando as responsabilidades inerentes ao trabalho do indivíduo 
prejudicam o desempenho das suas responsabilidades familiares na prestação de cuidados adequados 
a uma criança ou na participação do trabalhador em eventos familiares. 
 
Objetivos 
Refletir sobre a díade trabalho por turnos e família. 
Compreender o papel do Enfermeiro do Trabalho na promoção da conciliação trabalho-família. 
 
Metodologia 
Revisão Integrativa da literatura utilizando o agregador bibliográfico EBSCOHost® (bases de dados 
CINAHL e MEDLINE) e o agregador Google Académico, no período de outubro 2021 a fevereiro 2022. As 
fórmulas utilizadas foram: ((Work Life Balance) AND (Family)) e também ((Shiftwork) AND (Family) AND 
(Consequences)). Da pesquisa obtivemos 30 artigos, selecionamos 10 e utilizámos 4. Como critérios de 
inclusão escolhemos artigos dos últimos 5 anos, texto completo, que relacionassem o trabalho por 
turnos e a família, nas línguas portuguesa e inglesa.  
 
Resultados e Discussão  
O trabalho por turnos, regime crescente nas empresas de hoje, tem aspetos positivos e negativos na 
família do trabalhador. No entanto os negativos têm mais peso. Dos aspetos negativos, o trabalho 
noturno e o trabalho nas horas mais valorizadas (fins-de semana) são os que mais influenciam a 
dinâmica familiar do trabalhador na relação com os filhos/cônjuge e na participação de atividades 
sociais. O apoio destes trabalhadores é hoje, mais que nunca, essencial e o Enfermeiro do Trabalho, em 
posição privilegiada, tem papel fundamental como promotor do equilíbrio da díade trabalho-família e 
preventor de complicações psicossociais. 
 
Conclusões   
Podemos concluir que o trabalho por turnos afeta negativamente a relação familiar e social do 
trabalhador. Apesar de termos encontrado também alguns aspetos positivos.  
Segundo os autores, há uma tendência para estudar a temática na perspetiva do trabalhador e uma 
lacuna no que diz respeito a estudos que mostrem a perspetiva da própria família e amigos.  
Há nesta temática uma oportunidade de ouro para o Enfermeiro do Trabalho como promotor do 
equilíbrio da díade trabalho-família e preventor de complicações. 
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Introdução 
O Programa Nacional de Imunizações (Ministério da Saúde, 2013) define os calendários de vacinação e 
os indicadores de cobertura vacinal da população brasileira. Cabe aos gestores de instituições de saúde 
fornecer gratuitamente as vacinas ocupacionais descritas no Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional dos Trabalhadores (Ministério do Trabalho e Emprego, 2005). Acrescenta-se que a 
Organização Mundial da Saúde destaca a necessidade de conscientização e o aumento da cobertura 
vacinal para os trabalhadores de saúde (Bert et al., 2020). 
 
Objetivos 
Identificar na literatura científica as estratégias utilizadas para gestão, monitoramento e aumento da 
adesão às vacinas ocupacionais em trabalhadores da área da saúde. 
 
Metodologia 
Estudo de revisão integrativa nas bases de dados: Biblioteca Virtual em Saúde, Scopus, Cumulative Index 
to Nursing, Allied Health Literature, National Library of Medicine e Web of Science, de 2016-2020. A 
estratégia de busca PICo utilizou operadores booleanos "OR" e "AND": (“occupational health program” 
or “occupational health” or “strategies” or “monitoring”) and (“vaccine” and “health personnel”). A 
coleta ocorreu em janeiro de 2021, totalizando 463 artigos que foram lidos por pares com o uso do 
software Rayyan. 
 
Resultados e Discussão 
A amostra resultou em 15 artigos, classificados com grau de recomendação moderado e alto, sendo sete 
estudos transversais. Constatou-se que 14(93,3%) abordaram o imunobiológico contra o vírus Influenza. 
Destacou-se como estratégia de gestão intensificar campanhas de comunicação e divulgação, focadas 
em ações de educação em saúde; ofertar a vacinação no local de trabalho, com envio de mensagens ao 
trabalhador e extensão do horário de vacinação. A hesitação vacinal ocorre pelo medo da dor ou de 
contrair a Influenza pela vacinação; receio de efeitos adversos; dúvidas sobre segurança e eficácia da 
vacina; resistência em receber agentes biológicos e as vacinas anuais. 
 
Conclusões 
Existem poucas publicações sobre gestão de vacinas ocupacionais, especialmente de vacinas para 
prevenção de tétano, difteria e hepatite. A realização da monitorização e da obtenção de indicadores 
de adesão são importantes para manter uma imunização coletiva no ambiente laboral. Portanto, torna-
se primordial reconhecer os motivos que levam à recusa vacinal, bem como estratégias para garantir a 
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adesão e que seja condicionada ao planejamento de ações educativas e de sensibilização de gestores, 
serviço de saúde ocupacional e trabalhadores de saúde. 
 
Palavras-Chave: Enfermagem do Trabalho; Promoção da Saúde; Vacinas; Programa de Saúde 
Ocupacional; Sistema de Registros. 
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Introdução 
A pandemia por COVID-19 transformou o mundo laboral implicando profundas e rápidas mudanças no 
mercado de trabalho. Reconhece-se que, se por um lado é fundamental assegurar a revitalização da 
economia recolocando-a numa trajectória de crescimento, é crucial e essencial garantir uma força 
humana de trabalho segura e saudável.   
Apesar dos esforços desenvolvidos pelas empresas na implementação de medidas de prevenção da 
doença COVID-19, esta disseminou-se pela comunidade e veio, desta forma, afectar o desempenho das 
mesmas. A equipa de Saúde Ocupacional das empresas tem agora um papel fundamental na 
monitorização e minimização dos efeitos resultantes da doença no contexto laboral de cada um dos 
trabalhadores que contraiu a doença.  
 
Objectivos 
Caracterizar a população de uma empresa da indústria transformadora nacional que teve doença 
COVID-19 no ano de 2021;  
Identificar estratégias de intervenção da equipa de Enfermagem do Trabalho para garantir seguimento 
destes funcionários. 
 
Metodologia 
Estudo de cariz quantitativo, descritivo e retrospectivo, referente ao ano de 2021 (entre Janeiro a 
Dezembro). Os dados foram recolhidos através da aplicação de um questionário a 43 indivíduos, dos 59 
elegíveis. O questionário integrava questões sociodemográficas e informação associada ao COVID-19: 
vacinação, sintomas e sequelas. Este foi aplicado no âmbito de consulta de enfermagem. Foi efectuada 
análise estatística através de medidas de tendência central e de dispersão com recurso ao programa 
EXCEL. Foram respeitados os aspectos éticos inerentes. 
 
Resultados e Discussão 
Dos funcionários com doença COVID-19 (43), 16% são mulheres e 84% homens, a faixa etária e setor de 
atividade mais afetada foi a dos 22-29 Anos (30%) e CRM – Cork-rubber manufacturers (23%) 
respetivamente e, 33% tinha antecedentes clínicos de relevo, sendo os cardiovasculares (50%) o mais 
frequente. 
Relativamente à vacinação, contabiliza-se 12% de funcionários não vacinados e 21% têm a vacinação 
com dose de reforço. 
Os meses em que houve mais casos positivos foram em Janeiro (40%) e Dezembro (33%); o motivo que 
levou à testagem foi maioritariamente por contactos de risco (53%); os principais sintomas durante a 
doença foram perda de olfato/paladar (58%), astenia (44%) e febre (37%); nenhum trabalhador teve 
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necessidade de internamento e o absentismo laboral mais frequente ficou compreendido entre 1 a 10 
dias (70%). 
Atualmente, 40% dos funcionários refere manter sequelas, das quais se destacam a perda olfato/paladar 
(53%) e intolerância atividade (35%), havendo consultas de seguimento em 44% dos casos.  
 
Conclusões  
Numa fase inicial da pandemia, as medidas adoptadas pela empresa foram essencialmente 
direccionadas para o controlo da pandemia, neste momento, com o envolvimento da equipa de saúde 
ocupacional, tem-se desenvolvido uma maior vigilância da saúde dos funcionários. 
Com este trabalho, ao identificar as sequelas inerentes á doença COVID-19, a enfermagem do trabalho 
através da vigilância contínua, consegue detectar as dificuldades do trabalhador e, se for necessário e 
possível, readaptar o local de trabalho, por forma a obter um maior bem-estar do trabalhador e a sua 
maior eficácia e eficiência. 
 
Palavras-Chave: Diagnóstico de Saúde; SARS-CoV-2; Enfermagem do trabalho; Indústria 
transformadora. 
Keywords: SARS-CoV-2; COVID-19; Manufacturing industry 
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Introdução  
A falta de conhecimento sobre a COVID-19, a rápida disseminação desta doença pelo mundo, associada 
às medidas de enfrentamento à pandemia, provocaram impacto na vida da população em geral, 
sobretudo nas dos profissionais de saúde (Xiang et al.,2020). Frente ao grande número de indivíduos 
acometidos pela doença, estes trabalhadores vivenciaram sobrecarga de trabalho, insuficiência ou 
ausência de equipamentos de proteção individual, exaustão física e mental, o que pode contribuir para 
a piora de qualidade de vida, sobretudo do sono (Lai et al., 2020). 
 
Objetivos  
Este trabalho tem como objetivo avaliar a qualidade do sono dos profissionais de enfermagem da região 
norte do Paraná antes e depois da vacinação para COVID-19. 
  
Metodologia   
Estudo quase-experimental, do tipo pré e pós-intervenção com grupo único. A intervenção foi a 
imunização para a COVID-19 dos profissionais de enfermagem da região norte do Paraná, sendo 
observado o efeito desta nas condições de saúde e de trabalho. Foi realizado com profissionais da 
enfermagem (enfermeiros, técnicos e auxiliares) atuantes durante a pandemia da COVID-19, em 
serviços públicos dos três níveis complexidade da região metropolitana de Londrina. A coleta de dados 
pré-imunização ocorreu entre outubro de 2020 e janeiro de 2021. Já a coleta pós-imunização ocorreu 
entre março e maio de 2021. Para avaliação da qualidade do sono, utilizou-se a escala Pittsburgh Sleep 
Quality Index (Buysse et al.,1989). 
 
Resultados e Discussão  
Foram incluídos 183 trabalhadores, dos quais 101 (55,2%) eram técnicos de enfermagem, 
predominantemente do sexo feminino (84,7%) e com idade entre 41 e 66 anos (52,4%). Em relação à 
qualidade do sono, verificou-se que o escore global médio passou de 6,58 (± 3,74) para 6,95 (± 3,84), 
apresentando diferença estatística significante (p<0,05). Somente a dimensão “eficiência do  sono” da 
escala não apresentou alteração entre os dois momentos. Destaca-se que escore > 5 pode indicar má 
qualidade do sono. Neste sentido, em período pandêmico, sintomas de distúrbios do sono podem ser 
desenvolvidos pelos profissionais decorrente ao ritmo intenso de trabalho (Lai et al., 2020).   
 
Conclusões  
A pandemia de COVID-19 potencializou problemas já vivenciados pelos profissionais de enfermagem, 
como a desvalorização da classe, número de profissional insuficiente, jornada de trabalho dupla frente 
à baixa remuneração, dentre outros. Além disso, expôs uma realidade, onde profissionais 
permaneceram vulneráveis frente à falta de equipamentos de proteção individual e ao aumento do 
número de casos, contribuindo para que distúrbios de sono pudessem ser desenvolvidos ou 
exacerbados.  
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Introdução  
O potencial pandêmico e sua magnitude podem impactar diretamente a vida das pessoas (Johns 
Hopkins Bloomberg School of Public Health,208), sobretudo dos profissionais de saúde. Descata-se que 
os serviços de súde, durante pandemias, apresentam aumento da demanda dos atendimentos, fazendo 
com que os profissionais envolvidos enfrentem sobrecarga de trabalho, medo do desconhecido, falta 
de equipamentos de proteção individual, dentre outros fatores, o que pode corroborar para o 
adoecimento psicossocial do trabalhador (Ornell et al.,2020; Pereira et al., 2020). Portanto, se fazem 
necessárias utilização de estratégias de autocuidado para o enfrentamento de pandemias (World Health 
Organization, 2020). 
 
Objetivos  
Mapear as estratégias psicossociais utilizadas por profissionais da saúde para o autocuidado, no 
enfrentamento de pandemias. 
  
Metodologia   
Revisão integrativa, com intuito de responder à questão: “Quais as estratégias psicossociais de 
autocuidado utilizadas pelos profissionais da saúde no enfrentamento de pandemias?”. Foram incluídos 
estudos que abordassem estratégias psicossociais utilizadas pelos profissionais da saúde no 
enfrentamento de pandemias, sem delimitação temporal e de língua. Foram excluídos estudos 
secundários e terciários e literatura cinzenta. A busca ocorreu em janeiro de 2021 em sete bases de 
dados. Os descritores utilizados foram selecionados nos Descritores em Ciência da Saúde e MeSh 
Database. 
 
Resultados e Discussão  
Foram identificados 5124 artigos, dos quais 345 estavam duplicados, 4645 não respondiam à pergunta 
de pesquisa após a leitura do título e resumo. Dentre os 134 artigos elegíveis, após leitura na íntegra, 
17 foram selecionados. As principais estratégias encontradas foram atitudes positivas, conhecimento 
sobre a doença, medidas rigorosas de prevenção, suporte multidimensional e institucional, medidas de 
autocuidado e enfrentamento religioso. Destaca-se que estratégias psicossociais podem consideradas 
como efeitos protetores contra a ansiedade, depressão, transtorno de estresse pós traumático, 
síndrome de Burnout, ideação suicida entre outros transtornos mentais (Munawar & Choudhry, 2021). 
  
Conclusões  
Várias estratégias psicossociais de autocuidado podem ser desenvolvidas durante pandemias, visando 
a melhoria da qualidade mental dos trabalhadores de saúde. Ressalta-se que as estratégias psicossociais 
evidenciadas devem se adequar as necessidades do profissional da saúde, com o intuito de promover a 
resiliência psicológica e melhorar a saúde mental. 
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Introduction  
Lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT+) individuals face many challenges at the workplace. A 
study in with 1147 LGBTI+ workers, in Portugal and Spanish, showed that 54% “stay in the closet” in the 
workplace due to job discrimination and 36% has experienced some type of discrimination (Pichardo et 
al., 2020). Occupational health nurses are in the important position to promote health of those workers 
and must understand issues specific to this population to deliver competent care (Johnson & Phillips, 
2020). 
 
Aims  
The review question of this scoping is: what are the interventions of occupational health nurse in the 
care of LGBT+ workers? The objective is to identify and analysed occupational health nurses’ 
interventions with LGBT+ workers. 
 
Methodology 
The proposed scoping review will be conducted following the Joanna Briggs Institute (JBI) methodology 
(Peters et al., 2020). A search strategy will be developed to identify published and unpublished studies. 
A limited search will be carried out in MedLine (via PubMed) to identify relevant articles on the topic 
and extract MESH terms to build a full search strategy. The following electronic databases will be 
searched: MedLine, Nursing & Allied Health, MedicLatina, CINAHL Complete (via EBSCO), Web of Science 
(via Web of Knowledge), Scopus, ScienceDirect, and SciELO. For each chosen database, the search 
strategy will be adapted to fit the requirements. Studies published in English, French, Portuguese or 
Spanish, with not limited data will be included.   
 
Results and discussion  
The first author will perform the databases search and remove duplicates. Then, two independent 
reviewers will screen titles and abstracts against inclusion criteria and full text will be retrieved. Those 
papers will be assessed in detail against the inclusion criteria and those that do not meet the inclusion 
criteria will be excluded. Any disagreements between the reviewers will be resolved by discussion until 
consensus is reached. The search's results will be fully reported in the final manuscript and presented 
in a PRISMA-ScR flow diagram (Rethlefsen et al., 2021). The extracted data will be presented in tabular 
form in a manner that aligns with the review question. A descriptive summary will complement the 
tabulated results and will explain how the results relate to the review objective and question. 
 
Conclusions 
The LBGT+ workers health could be affected by discrimination and insufficient interventions by the 
occupational health nurses to address their needs. Therefore, this scoping will inform the occupational 
health nurses on the available interventions to provide competent care for the LGBT+ worker 
population. The implementations of those interventions could have a relevant impact the health of 
LGBT+ workers and promote a safety and friendly workplace.   
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Introdução 
Globalmente, com a implementação das tecnologias da informação e telecomunicação nas empresas, a 
adoção do regime de teletrabalho a tempo parcial ou completo tem vindo a aumentar ao longo dos anos 
(Buomprisco et al., 2021). Com este regime ocorrem mudanças relevantes no ambiente físico, 
organização e gestão do trabalho, repercutindo-se na saúde, segurança e bem-estar dos trabalhadores 
(WHO & ILO, 2021). A pandemia COVID-19 acelerou a adoção desta modalidade de trabalho, que passou 
de opção a imposição legal, favorecendo os riscos para a saúde mental dos trabalhadores (Afonso, 2021; 
Oakman et al., 2020). 
 
Objetivos  
A presente revisão teve como objetivo explorar o impacto do teletrabalho na saúde mental dos 
trabalhadores antes e durante a pandemia COVID-19. 
 
Metodologia  
Revisão integrativa da literatura, através da pesquisa nas bases de dados Scopus; Web of Science, 
Pubmed, CINAHL Complete, com os descritores: "Teleworking"; "Telework"; "Telecommuting"; "Remote 
Working"; "Mental Health", combinados com os operadores booleanos AND e OR, em janeiro/2022. 
Definidos como critérios de elegibilidade: artigos publicados de 2017-2022, acesso livre, texto integral, 
em língua portuguesa e inglesa; exclusão: artigos de revisão, de acesso pago, não contemplem 
trabalhadores. A análise de resultados incluiu a sumula dos indicadores principais utilizados em cada 
estudo. 
 
Resultados e Discussão  
Da pesquisa foram incluídos 18 artigos para revisão (73403 trabalhadores). Antes da pandemia COVID-
19, o teletrabalho foi associado a menor stress, exaustão, havendo aumento da felicidade e satisfação 
nos trabalhadores. Porém, se praticado involuntariamente ou com horários variáveis, causa stress, 
exaustão emocional e burnout. Quando tem que ser equilibrado com a vida familiar aumenta o conflito, 
stress, diminuição da felicidade, mais frequente em mulheres. Durante a pandemia, houve um declínio 
do bem-estar mental geral. O teletrabalho propiciou ansiedade, stress, sintomas depressivos, 
sofrimento psíquico, com maior repercussão naqueles com doença mental prévia. O burnout não 
aumentou durante este período pandémico.  
 
Conclusões  
A análise dos estudos desta revisão permitiu identificar um agravamento do impacto negativo do 
teletrabalho, em contexto pandémico, na saúde mental dos trabalhadores. A equipa de saúde 
ocupacional tem um papel importante na identificação e mitigação dos riscos ocupacionais decorrentes 
do teletrabalho, nomeadamente os que têm consequências na saúde mental dos trabalhadores. Deve 
promover proximidade, através de novos canais de comunicação como teleconsulta, aplicativos móveis 
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e formulários para avaliação de risco que permitam uma avaliação regular da saúde destes 
trabalhadores. 
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COVID-19 
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Introdução 
Com a pandemia COVID-19 o teletrabalho intensificou-se e criou novos desafios à Saúde Ocupacional 
devido a longas horas de trabalho, isolamento e dificuldade em conciliar trabalho-família (Predotova 
&Vargas-Llave, 2021). Contudo o trabalho presencial em tempos de pandemia também se tornou um 
risco psicossocial no trabalho devido ao medo de contágio e novas condições de interação social (Avdiu 
& Nayyar, 2020). Assim, o burnout e os problemas de saúde mental no trabalho aumentaram (Medina 
et al., 2021), sobretudo na fase inicial da pandemia (Robinson et al., 2022), sabendo-se que o burnout 
prejudica o desempenho dos trabalhadores (Wu et al., 2019). 
 
Objetivos 
Tendo a partir de novembro/2020 sido adotados os regimes de teletrabalho, presencial e misto, 
pretende-se conhecer a saúde ocupacional/psicológica através dos níveis de burnout, ansiedade e 
depressão, numa amostra de servidores públicos do Instituto Nacional do Seguro Social, Brasil, bem 
como verificar se variam em função do regime de trabalho (teletrabalho versus presencial) e de 
características sociodemográficas e profissionais. 
 
Metodologia 
Estudo quantitativo-correlacional-transversal, utilizando as versões portuguesas do Burnout Asessment 
Tool, Occupational Depression Inventory e Patient Health Questionnaire. Os dados foram recolhidos 
online através do método de bola de neve com participação voluntária, entre dezembro/2021 e 
fevereiro/2022. A amostra de conveniência foi constituída por 1096 servidores do INSS-Brasil, sendo 
61% mulheres, 71% casados, 51% com nível superior e 42% pós-graduação, 44% em teletrabalho, 67% 
na área finalística, com média de idades de 43,0 anos e média de 13,9 anos de serviço. 
 
Resultados e Discussão 
Encontraram-se baixos valores na depressão pelo trabalho, mas moderados na ansiedade/depressão e 
burnout, nomeadamente nas dimensões exaustão e queixas psicológicas, compatíveis com outros 
estudos (Medina et al., 2021). Existe correlação significativa positiva da depressão pelo trabalho com 
todas as dimensões do burnout, e com a ansiedade/depressão. Os problemas cognitivos e a ansiedade 
são superiores no teletrabalho, existindo influência do género, estado civil e área de trabalho. As 
diferenças de género remetem para dificuldade de as mulheres conciliarem as exigências do trabalho 
com as da família, enquanto os não casados parecem ser afetados pela sobrecarga de horários em 
teletrabalho (Predotova &Vargas-Llave,2021).  
 
Conclusões 
Apesar dos níveis baixos de depressão pelo trabalho, os níveis moderados de burnout e de 
ansiedade/depressão sugerem já a necessidade de prevenção diferenciada em função de características 
sociodemográficas/profissionais. O teletrabalho parece ter maior impacto no burnout, e afetar 
diferencialmente os não casados, enquanto o trabalho presencial parece afetar mais as mulheres. 
Assim, a Enfermagem do Trabalho desempenha um papel fundamental na promoção da Saúde 
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Ocupacional/psicológica, por exemplo na promoção da conciliação trabalho-família e no direito a 
desligar no teletrabalho.  
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Introdução 
A exposição a riscos psicossociais em contextos de trabalho tem vindo a ser reconhecida como um dos 
grandes desafios para a promoção da saúde e segurança ocupacional e um dos grandes pilares da gestão 
do aumento da longevidade laboral dos trabalhadores. 
A ginástica laboral pode contribuir para a redução das lesões músculo-esqueléticas relacionadas com o 
trabalho (LMERT), além de incentivar um estilo de vida mais ativo e saudável dentro e fora do local de 
trabalho. 
 
Objetivos 
Conhecer a prevalência de lesões músculo-esqueléticas nos trabalhadores da linha UP7B1 da Unidade 
Fabril. 
Identificar a presença de stress laboral nos trabalhadores da linha UP7B1 da Unidade Fabril.  
 
Metodologia  
Estudo exploratório e descritivo com uma amostra intencional de 13 operadores, recorrendo ao 
“Questionário Nórdico Músculo Esquelético, e “Escala do Stress Laboral”, com pareceres favoráveis da 
Comissão de Ética da Escola Superior de Saúde de Leiria, do conselho de administração da empresa e o 
consentimento esclarecido dos participantes, respeitado o anonimato e confidencialidade. Recolha de 
dados efetuada pelos enfermeiros da equipa de Saúde Ocupacional, em novembro de 2021. Para 
tratamento de dados recorreu-se ao programa SPSS. 
 
Resultados e Discussão  
Amostra tendencialmente feminina, com idade média de 35 anos. 
Os resultados mostraram que nos últimos 12 meses 61,54% tiveram um problema no punho/mão e 
53,85% na região lombar sendo as lesões do punho/mão as mais destacadas por todos os trabalhadores, 
uma vez que a tipologia da tarefa exige movimentos repetitivos constantes por parte deste membro. 
Quanto ao nível de Stress Laboral os resultados revelam maior exposição ao stress ocupacional, pela 
alta demanda psicológica (score médio de 18) e baixo controlo (score médio de 18,16) por parte dos 
trabalhadores, foi também identificado um apoio social baixo (score médio de 9). 
 
Conclusões 
As LMERT no punho/mão e na região lombar são as mais prevalentes e têm um impacto negativo na 
vida pessoal, profissional e social dos trabalhadores, bem como o stress laboral. A investigação nesta 
área deverá ser dirigida para a interpretação dos fatores causais e implementação de medidas 
preventivas/corretivas tal como sugerimos pelo programa de ginástica laboral diária na unidade 
produtiva em estudo, para posterior análise. 
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Introdução 
O auto-conceito, nomedamente o profissional, é determinante para a satisfação no trabalho, sendo 
fulcral para a saúde ocupacional (Angel et al., 2012). A atitude dos estudantes é influenciada pela 
imagem social da profissão, sendo necessário mais suporte ocupacional e social no percurso académico 
e início da prática (Jahromi et al., 2014). O suporte no percurso académico é essencial para melhorar o 
autoconceito do futuro enfermeiro, melhorando a qualidade de vida e os outcomes positivos em saúde 
(Muthu et al., 2021). 
 
Objetivos 
Pretende-se reportar os resultados preliminares de uma scoping review com o objetivo: (i) mapear e 
sintetizar a melhor evidência acerca da perceção dos estudantes de enfermagem sobre o autoconceito 
profissional e como este poderá influenciar a sua futura prática como enfermeiros. 
 
Metodologia  
Protocolo scoping seguindo a metodologia da JBI, com a estrutura de formulação de questões PCC. 
Seguiu-se a guideline PRISMA-ScR para reportar os achados. A população reporta-se a estudantes de 
enfermagem, o conceito e “autoconceito profissional” e o contexto o percurso académico. 
Consideraram-se estudos primários e secundários, publicados até ao momento. Construiu-se uma 
tabela de extração dos dados de interesse e realizou-se análise temática para codificar e analisar os 
dados. Utilizou-se o software Rayyan para o processo de seleção dos estudos. 
 
Resultados e Discussão  
A melhoria no autoconceito profissional dos estudantes apresentou ganhos específicos ao nível das 
competências pessoais, relacionais e sociais, e de comunicação interpessoal, favorecendo a evolução no 
percurso académico e clínico (Lopes, et al., 2013). O autoconceito profissional apresentou uma relação 
estatisticamente significativa com a idade do estudante de enfermagem, o seu estado civil e o programa 
de estudos frequentado, principalmente os que incorporavam relações com a equipa multidisciplinar, 
cuidado, comunicação, conhecimento e liderança (Muthu et al., 2021). 
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Conclusões  
A compreensão acerca da perceção a nível do autoconceito profissional nos estudantes de enfermagem, 
é determinante para compreender os primeiros anos enquanto profissionais de saúde. De facto, várias 
competências pessoais e profissionais da prática clínica estão dependentes da forma 
como se abordaram deste conceito durante o percurso académico, e como os mesmos são 
percecionados enquanto profissionais. No futuro, é importante abordar as lacunas formativas a este 
nível, bem como manter o suporte nos primeiros anos da profissão. 
 
Palavras-Chave: autoconceito; autoconceito profissional; estudantes de enfermagem; saúde 
ocupacional 
Keywords: self-concept; professional self-concept; nursing students; occupational health 
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Introdução 
O potencial de disseminação da infecção pelo vírus SARS-CoV-2 aumenta em ambientes prisionais, visto 
que esses ambientes apresentam dificuldades estruturais e aglomerações de indivíduos (Beato Filho et 
al., 2020). Diante desse cenário, já que o sistema socioeducativo não deixou de atuar, os servidores desse 
sistema permaneceram em maior vulnerabilidade devido ao distanciamento social prejudicado (Kinner et 
al., 2020), propiciando crescente acometimento de casos e de óbitos nesses servidores no decorrer do 
avanço da pandemia da COVID-19. 

 
Objetivos 
Analisar dados epidemiológicos acerca da incidência de casos e óbitos da COVID-19 em profissionais do 
sistema socioeducativo nas regiões Sul e Sudeste do Brasil de julho de 2020 a dezembro de 2021. 

 
Metodologia 
Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo o qual utilizou dados referentes à ocorrência de casos e 
óbitos da COVID-19 em servidores do sistema socioeducativo brasileiro das regiões Sul e Sudeste no 
período de 15 de julho de 2020 a 15 de dezembro de 2021 a partir do Sistema de Informações do 
Departamento Penitenciário Nacional (SISDEPEN). Realizou-se a tabulação dos dados no Software 
Microsoft Office Excel e as informações geradas foram analisadas de forma descritiva. 

 
Resultados e Discussão 
Confirmaram-se 4.426 casos de infecção pelo SARS-CoV-2 em servidores do sistema socioeducativo. Na 
região Sul, haviam 1.057 casos, sendo 45,5% no Rio Grande do Sul, 31,4% no Paraná e 23,1% em Santa 
Catarina. A região Sudeste apresentou maior proporção de casos (n=3.369), concentrando-se 61,7% em 
São Paulo, 13,9% no Espírito Santo, 13,8% em Minas Gerais e 10, 6% no Rio de Janeiro. Óbitos 
representaram 1,49% dos casos (n=66), havendo maior incidência nos estados mais populosos de cada 
região: São Paulo e Rio Grande do Sul. 

 
Conclusões 
Verificou-se incidência elevada de COVID-19 entre servidores do sistema socioeducativo brasileiro, 
especialmente na Região Sudeste. Apesar do número de óbitos apresentarem pequena porcentagem, é 
fundamental fortalecer estratégias de prevenção da infecção e agravamento pelo SARS-CoV-2, 
considerando as dificuldades físicas e sociais do sistema, além de promover testagens de rotina para 
diminuir sua transmissibilidade. Ressalta-se também a necessidade de treinamento profissional para 
evitar subnotificações de casos a fim de se ter dados epidemiológicos confiáveis e planejamentos de saúde 
efetivos. 
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Introdução  
A permanente transformação no mundo do trabalho suscitou novos riscos para a saúde e segurança dos 
trabalhadores (EU-OSHA, s/d). De acordo com os dados do terceiro inquérito europeu, dois dos 
principais fatores de risco mencionados relacionam-se com o stresse, sendo eles: lidar com públicos 
difíceis (61%) e pressão de tempo (44%) (EU-OSHA, 2019). Do mesmo modo, estima-se que o stresse é 
visto como uma situação comum no trabalho, sendo a causa de 50% dos dias de trabalho perdidos (EU-
OSHA, s/d). 
 
Objetivos  
Esta investigação foi desenvolvida com o objetivo de identificar os fatores/condições que potenciem o 
aparecimento de stresse nos profissionais que constituem uma equipa de Saúde e Segurança no 
Trabalho (SST) de uma empresa prestadora de serviços externos.  
 
Metodologia  
Desenvolveu-se um estudo descritivo com uma abordagem quantitativa, que compreendeu a utilização 
de um inquérito por questionário elaborado por Neto (2020).  
Após ter-se obtido autorização para a realização do estudo na empresa, foi enviado um link de acesso 
por e-mail aos participantes. O questionário esteve disponível durante três semanas, sendo de caráter 
anónimo e voluntário.  
Da população em estudo, obteve-se 38 participações válidas (médicos, enfermeiros e técnicos HST), o 
que equivale a uma taxa de participação de 81%. 
 
Resultados e Discussão 
Através da análise dos resultados obtidos, verifica-se uma incidência moderada de stresse em todos os 
grupos profissionais. Os stressores que mais contribuem para aumentar o nível de distresse nos 
inquiridos, independentemente da categoria profissional, são a falta de progressão na carreira, a 
desorganização do trabalho e a pressão do tempo. Contudo, os enfermeiros são o grupo profissional 
que apresenta maior nível de distresse. Tal pode dever-se à falta de formação recebida na área, à falta 
de uma estrutura de comunicação eficiente, à instabilidade contratual (75% encontra-se em regime de 
prestação de serviços) e à desvalorização no trabalho. 
 
Conclusões 
Os profissionais de SST são responsáveis pela saúde e o bem-estar de milhares de pessoas, mantendo o 
contacto direto no atendimento aos trabalhadores. Por este motivo são considerados um grupo de risco. 
Posto isto, e considerando que este grupo de profissionais já manifesta níveis consideráveis de stresse 
ocupacional, deve-se implementar medidas pertinentes de redução a estes fatores de risco, tendo em 
conta o modelo de gestão de riscos, o contexto laboral, os intervenientes e os recursos disponíveis 
(Pinho, 2015). 
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Introdução  
Nos últimos anos têm surgido várias mudanças relacionadas com a necessidade de evolução das 
organizações e com as transformações estruturais e organizacionais do trabalho (Chagas & Reis, 2014).  
Os recursos humanos são a parte constituinte das organizações com maior importância uma vez que, a 
saúde e o bem-estar físico e mental dos trabalhadores está intimamente ligada com o bem-estar das 
organizações. Por este motivo, compreende-se a importância da prevenção de riscos profissionais 
(Chagas & Reis, 2014). 
 
Objetivos  
O presente trabalho tem como objetivo determinar os fatores de risco psicossociais mais prevalentes 
numa unidade de cuidados continuados de média duração e manutenção, com vista a sinalizar as áreas 
de intervenção mais emergentes. 
 
Metodologia  
A metodologia preconizada para este estudo tem por base uma abordagem quantitativa, através da 
aplicação do Questionário de Caracterização das Condições Psicossociais de Trabalho (Neto, 2020).  
Obteve-se aprovação da empresa para aplicação do questionário, sendo explicado ainda o objetivo 
estudo. O mesmo foi disponibilizado através da plataforma de formulários do google, de forma anónima 
e confidencial, durante o período de duas semanas.  
A amostra é constituída por 23 elementos, enfermeiros, técnicos superiores e auxiliares, com taxa de 
participação de 85,2%.   
 
Resultados e Discussão  
Através da análise dos resultados conclui-se que os fatores de risco mais prevalentes, com incidência de 
risco moderado a elevado, foram: ritmo de trabalho, exigências emocionais e cognitivas, influência no 
trabalho, apoio social de superiores, insegurança laboral, problemas em dormir, burnout, stress e 
conflito trabalho-família.  
Contrariamente, fatores como: sentimento de apoio e ajuda, ausência de conflitos laborais, apoio social, 
previsibilidade, transparência do papel laboral, reconhecimento do trabalho por parte das chefias, 
confiança na horizontal e vertical, sentimento de autoeficácia e satisfação no trabalho, obtiveram uma 
incidência de risco baixo, o que contribui de forma positiva na prevenção dos riscos psicossociais.  
 
Conclusões  
O presente trabalho permitiu uma caraterização do ambiente psicossocial da instituição, concluindo-se 
que apesar da incidência da exposição de riscos psicossociais ainda não ser grave, existe necessidade de 
instituir medidas de forma preventiva, principalmente nas áreas identificadas de risco moderado a 
elevado. 
Para que haja garantia de sucesso na implementação de intervenções deve existir um compromisso por 
parte da gestão a nível organizacional e uma participação ativa dos trabalhadores e de todos os 
intervenientes deste processo (OE & ANET, 2014). 
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Introdução 
O Comprometimento Organizacional Afetivo (COA) de Meyer e Allen (1991) ocorre quando um indivíduo 
se identifica com os objetivos e valores da organização, apresentando uma participação ativa e vontade, 
em níveis elevados, de se manter na organização e de ser empreendedor (Allen & Meyer, 2000; Neves 
et al., 2018). 
 
Objetivos 
Caracterizar o Comprometimento Organizacional Afetivo dos enfermeiros de um hospital da região 
Norte de Portugal. 
 
Metodologia 
Estudo descritivo, exploratório e transversal. Foi aplicado um instrumento de colheita de dados que 
incluiu a caracterização sociodemográfico e profissional e o Questionário do Comprometimento 
Organizacional (Neves et al., 2018), a uma amostra de conveniência de 117 enfermeiros de um hospital 
da região norte de Portugal, entre janeiro-fevereiro de 2019. Foi obtido o consentimento informado dos 
participantes. Os participantes eram maioritariamente do sexo feminino, com média de idade de 39 
anos e média de 17 anos de exercício profissional.  
 
Resultados e Discussão 
Das respostas aos quatro itens da escala de COA obtivemos uma média de respostas que variou entre 
X ̅=3,76 (DP= 0,168) e X ̅=4,64 (DP= 0,167). A média ponderada da escala de COA foi de 
𝑋"=4,17(𝐷𝑃=0,138; Mín.=1; Máx.=7). Ou seja, os enfermeiros da amostra revelaram, em média, COA 
próximo do ponto de corte, enquadrado no “não concordo nem discordo”. Valores que podem estar 
relacionados com a motivação e envolvimento que poderiam apresentar e a forma como se posicionam 
perante a profissão e perante a instituição onde trabalham. Alguma similitude foi encontrada noutros 
estudados realizados (Bexiga, 2018; Nunes & Gaspar,2014). 
 
Conclusões 
O nível moderado de COA dos enfermeiros, significativo de que estes desejam manter a ligação de 
trabalho com a organização, revelam a necessidade de atenção, por parte dos enfermeiros gestores, em 
torno das variáveis que possam afetar o COA dos enfermeiros. Ainda, revela a pertinência da articulação 
destes enfermeiros gestores com a equipa de saúde ocupacional, nomeadamente com o enfermeiro do 
trabalho.  
 
Palavras-Chave: Comprometimento no Trabalho; Enfermeiros; Hospitais; Gestão de Pessoas; 
Gestão em Saúde 
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Introdução  
A pandemia da COVID-19 deflagrou vulnerabilidades em grupos específicos. Medidas de distanciamento 
social não foram efetivamente seguidas em diversos contextos, como no do ambiente prisional, lugar 
que favoreceu a propagação do vírus devido às estruturas sem ventilação e às superlotações (Kinner et 
al., 2020; Ministério da Justiça e Segurança Pública, 2020). Dessa forma, buscar compreender o impacto 
da COVID-19 nos servidores que atuavam nessa realidade torna-se essencial para propor estratégias de 
proteção voltadas a esse grupo social. 
 
Objetivos  
Analisar dados epidemiológicos acerca da incidência e da mortalidade por COVID-19 em profissionais 
do sistema penitenciário de 2020 a 2022 nas regiões Norte, Nordeste e Centro-oeste do Brasil.  
 
Metodologia 
Estudo epidemiológico descritivo que utilizou dados do Sistema de Informações do Departamento 
Penitenciário Nacional (SISDEPEN) referentes à incidência e à mortalidade por COVID-19 em servidores 
do sistema penitenciário brasileiro pertencentes às regiões Norte, Nordeste e Centro-oeste no período 
de 15 de junho de 2020 a 20 de janeiro de 2021. A tabulação dos dados foi realizada no software 
Microsoft Office Excel, no qual foram geradas informações para análise descritiva dos resultados. 
 
Resultados e Discussão  
Os dados registraram 26.901 casos de infecção pelo SARS-CoV-2 entre profissionais do sistema 
penitenciário brasileiro, somando-se 339 óbitos. Em relação às três regiões mencionadas, Nordeste 
apresentou maior número de casos (n=5.904), seguido das regiões Norte (n=3.887) e Centro-oeste 
(n=2.301). Os estados com maior número de casos foram, respectivamente, Bahia (n=1.712), Amazonas 
(n=984) e Mato Grosso (n=901). Os óbitos constaram em 0,4% da população analisada (n=123), com 
destaque para região Nordeste, 52 casos. Ressalta-se, porém, que essa região possui mais estados que 
as demais regiões, nove atualmente. 
 
Conclusões  
Observou-se alta incidência de infecção por SARS-CoV-2 entre trabalhadores do sistema penitenciário 
brasileiro. Podemos considerar ainda a possibilidade de maior incidência além da identificada devido à 
subnotificação de casos relacionada à falta de testagem em maior escala. O cenário induz debates sobre 
necessidades de maior atenção e de estratégias voltadas para toda a população penitenciária, 
efetivando sua inclusão como ponto da Rede de Atenção à Saúde e considerando dificuldades 
relacionadas às estruturas física e social do contexto prisional. 
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Introdução  
Sua expansão da COVID-19 levou a Organização Mundial da Saúde a declarar o estado pandêmico em 
março de 2020 (Crispim et al., 2021). No Brasil, o primeiro caso de COVID-19 foi confirmado em 26 de 
fevereiro de 2020. Entretanto, em decorrência de um cenário político instável, com ausência de uma 
coordenação nacional integrada aos estados e municípios, não foram criadas estratégias de prevenção 
favoráveis (Silva et al., 2021). 
 
Objetivos 
Analisar os dados epidemiológicos acerca da incidência e prevalência de COVID-19 em profissionais do 
sistema penitenciário de 2020 a 2022 nas regiões Sul e Sudeste do Brasil.  
 
Metodologia  
Estudo epidemiológico descritivo que utilizou dados do Sistema de Informações do Departamento 
Penitenciário Nacional - SISDEPEN com os dados referentes à incidência e prevalência de casos de 
COVID-19 em servidores do sistema penitenciário brasileiro no período de 15 de julho de 2020 a 15 de 
dezembro de 2021, pertencentes às regiões Sul e Sudeste. A tabulação dos dados foi realizada no 
software Microsoft Office Excel, no qual foram gerados tabelas para análise descritiva dos resultados. 
 
Resultados e Discussão  
Evidenciaram-se 235.290 casos de COVID-19 e 3.559 óbitos nas regiões Sul e Sudeste. Na região Sudeste, 
São Paulo corresponde a maioria dos casos (n=99.942), seguido por Minas Gerais (n=56.115). Na região 
Sul, Santa Catarina (n=30.130) apresentou o maior número de casos, seguida pelo Paraná (n=27.718). 
Na região Sudeste, o estado com maior número de óbitos é São Paulo (n=2.445), estado mais populoso 
da região, em seguida Minas Gerais (n=355). Na região Sul, o Paraná apresentou maior quantidade de 
óbitos (n=209), seguido de Santa Catarina (n=163). 
 
Conclusões  
A região sudeste possui a maior incidência de casos confirmados e maior número de óbito por COVID-
19 quando comparada à região sul. Esses dados devem considerar a distribuição geográfica de cada 
região. Este estudo pode auxiliar na implementação das estratégias e no desenvolvimento das políticas 
de enfrentamento da COVID-19, bem como no monitoramento contínuo dos profissionais no sentido de 
assegurar as medidas de biossegurança para diminuir a incidência de mortalidade. 
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Introdução  
A atualidade está a ser marcada por um momento desafiante na adaptação pessoal, profissional e 
sobretudo de saúde pública, com o aparecimento da COVID-19, causada pelo Coronavírus da Síndrome 
respiratória Aguda Grave 2 (SARS-CoV-2). Este cenário, é emocionalmente desgastante para todos 
aqueles que estão na linha da frente, nomeadamente os Enfermeiros. O aumento da carga e das horas 
de trabalho com condições atípicas, e também a possibilidade de exercer funções num novo serviço são 
motivos potenciadores de exaustão no Enfermeiro. 
 
Objetivos  
Perceber como a pandemia de COVID-19 contribuiu para o desenvolvimento síndrome de Burnout nos 
Enfermeiros; desenvolver um plano de intervenção de prevenção de síndrome de Burnout nos 
Enfermeiros. 
 
Metodologia  
A metodologia adotada foi uma revisão integrativa, com o objetivo de sistematizar como a pandemia 
de COVID-19 contribuiu para o desenvolvimento síndrome de Burnout nos Enfermeiros; com as 
principais conclusões pretende-se de promover uma intervenção de desenvolvimento competências 
técnicas de prevenção de síndrome de Burnout nos Enfermeiros.  

 
Resultados e Discussão  
Para a European Agency for Safety and Health at Work as intervenções para evitar o burnout em 
Enfermeiros encontram-se divididos em três tipos: primárias, secundárias e terciárias. Intervenções 
primárias são aquelas que, a nível organizacional, devem procurar uma alteração na organização e 
condições de trabalho e conduzir à redução de stressores. As intervenções secundárias estão centradas 
no treino dos trabalhadores, com o intuito de neste desenvolver aptidões psicológicas para o combate 
aos stressores. Por fim, as intervenções terciárias, de carácter corretivo procuram dar resposta aos 
trabalhadores, que na sequência da existência de intervenções primárias e secundárias, desenvolveram 
problemas de foro psicológico. 
 
Conclusões  
A informação e número de estudos existentes não representam proporcionalmente o problema. 
Durante a pandemia, as tarefas desempenhadas pelos Enfermeiros ficaram emocionalmente ainda mais 
desgastantes. Com o objetivo de desenvolver estratégias de Coping nos Enfermeiros, foi desenvolvido 
um plano de intervenção de ações simples que podem ser aplicadas no imediato pelos Enfermeiros do 
Trabalho nos locais laborais.  
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Introdução  
A agricultura familiar visa satisfazer as necessidades da família ao contrário da obtenção de lucro. A 
utilização de mão-de-obra familiar possibilita o ajuste da intensificação do trabalho e o consumo pessoal 
para mudanças internas e externas e redução de custos fixos, derivados de salários e supervisão do 
trabalho (Dinis, 2019).  Com o desenvolvimento agrícola nas últimas décadas, surgiu o aumento da 
necessidade do uso de pesticidas e máquinas agrícolas. Inevitavelmente, surgem os acidentes de 
trabalho, as LMERT e doenças profissionais. 
 
Objetivos  
Neste trabalho os objectivos passam por descrever o perfil sociodemográfico dos agricultores, definir a 
relação entre as variáveis sociodemográficas e de contexto laboral e o estado de saúde dos agricultores, 
averiguar quais os riscos a que os agricultores estão sujeitos, e posteriormente apresentar uma proposta 
de intervenção preventiva da Enfermagem do Trabalho, no âmbito da Saúde Ocupacional dos 
agricultores familiares.  
 
Metodologia  
A população alvo são agricultores de comunidades rurais, com idade superior a 18 anos que aceitaram 
participar voluntariamente após consentimento informado. O contacto com os participantes foi através 
da amostragem em bola de neve. 
Os critérios de inclusão foram pelo menos 18 anos de idade e exercer atividade agrícola (integral ou 
parcialmente). A investigação decorreu nas regiões Norte e Centro (Alto Minho, Cávado, Porto, Tâmega 
e Sousa, Douro, Aveiro, Coimbra, Viseu Dão Lafões, Médio Tejo, Beiras e Serra da Estrela). 
 
Resultados e Discussão  
É necessária a promoção de saúde e prevenção de riscos no ambiente laboral, uma vez que valoriza a 
saúde e o bem-estar dos trabalhadores, através da promoção da sua participação ativa em atividades 
da saúde, de um estilo de vida mais saudável, proteção a exposição de riscos, otimização da organização 
do trabalho, diminuindo, deste modo, o absentismo laboral, temporário e ou permanente. 
É com base nestes pressupostos que se deve enfatizar o planeamento da saúde dos agricultores, tendo 
em conta o papel que o Enfermeiro do Trabalho pode assumir no âmbito da promoção da saúde dos 
agricultores. 

 
Conclusões  
Estudar a saúde ocupacional dos agricultores familiares tornou-se um desafio, pois ainda é uma 
população pouco estudada e merece toda a atenção por parte da Enfermagem do Trabalho, sobretudo 
porque Portugal continua a ser um país com elevada atividade agrícola. Neste sentido, há necessidade 
de promover um esforço através de políticas de promoção de saúde física e mental nos agricultores, 
mas principalmente incluí-los de forma ativa em intervenções preventivas de doenças relacionadas com 
o trabalho promovidas pelo Enfermeiro do Trabalho.  
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Introdução  
Os trabalhadores de enfermagem de unidades de terapia intensiva (UTI) estão expostos a diferentes 
riscos de adoecimento (Çelik et al, 2017). As UTI possuem características de complexidade elevada, 
pacientes instáveis e necessidade de assistência especializada (Santos et al, 2018). Os prejuízos à saúde 
dos trabalhadores dessas unidades se ampliaram com o contexto da pandemia do novo coronavírus 
(COVID-19), que evidenciou os riscos presentes no ambiente laboral (Kang et al, 2020). 
 
Objetivos  
Analisar os riscos de adoecimento em trabalhadores de enfermagem de terapia intensiva de hospitais 
universitários do sul do Brasil na pandemia COVID-19. 
 
Metodologia  
Estudo transversal realizado com enfermeiros e técnicos de enfermagem de terapia intensiva adulta e 
infantil de três hospitais universitários do sul do Brasil. Os dados foram coletados entre julho/2020 e 
fevereiro/2021, utilizando o Inventário sobre Trabalho e Riscos de Adoecimento (Avaliação do Contexto 
de Trabalho, Custo Humano do Trabalho, Danos Relacionados ao Trabalho). A análise foi realizada de 
forma descritiva. A pesquisa foi aprovada pelos Comitês de Ética em Pesquisa das instituições 
(CAAE29627820.2.0000.5346, CAAE29627820.2.3001.5317, CAAE29627820.2.3002.5324). 
 
Resultados e Discussão  
Participaram 114 trabalhadores, sendo 41,3% enfermeiros e 58,7% técnicos de enfermagem. 
Evidenciou-se predomínio de trabalhadores com risco de adoecimento em todos os fatores da Escala de 
Avaliação do Contexto de Trabalho (Organização do trabalho 93,9%; Condições de Trabalho 71,4%; 
Relações Socioprofissionais 71,1%) e da Escala de Custo Humano do Trabalho (Custo físico 92,1%; Custo 
cognitivo 99,1%; Custo afetivo 61,4%). Na Escala de Avaliação dos Danos Relacionados ao Trabalho, 
predominaram trabalhadores em adoecimento no fator Danos físicos (73,7%). O ambiente de laboral é 
permeado por diferentes riscos que podem desencadear o adoecimento dos trabalhadores de 
enfermagem (Baptista et al, 2018).  
 
Conclusões 
O trabalho em terapia intensiva predispõe o trabalhador de enfermagem aos riscos de adoecimento 
relacionados ao trabalho. Este estudo contribui com dados situacionais sobre o trabalho realizado pela 
enfermagem nesse cenário do cuidado em saúde e pode contribuir no planejamento de ações que 
protejam a saúde do trabalhador. 
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Introdução  
A COVID-19 foi reconhecida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como pandemia a 11 março de 
2020, tendo inúmeros impactos em diferentes sectores da sociedade. Em relação a saúde ocupacional, 
em fevereiro de 2021 foram emitidas as guidelines para a saúde e segurança dos trabalhadores, em que 
as estratégias para a prevenção e controlo da infeção por COVID-19 são recomendadas (OMS, 2021).  
 
Objetivos  
Analisar os dados do programa de rastreio SARS-CoV-2, implementado pelo enfermeiro do trabalho de 
uma empresa transformadora da região norte do país. 
Identificar os motivos para realizar rastreio SARS-CoV-2 entre os trabalhadores e colaboradores de uma 
empresa transformadora da região norte do país.  
 
Metodologia  
Estudo observacional, exploratório descritivo, que incluiu 779 trabalhadores de uma empresa 
transformadora do Norte e colaboradores externos. Na recolha de dados foi utilizado uma base de 
dados em Excel que incluiu: identificação, presença ou não de sintomas, resultado do teste e motivo de 
realização do teste. Os testes de rastreio SARS-CoV-2 (Rapid Antigen Test – BIOSENSOR e 
LABNOVATION) foram realizados pelo enfermeiro de trabalho, entre 1 janeiro de 2021 a 31 janeiro de 
2022, após consentimento livre e esclarecido do trabalhador. Na análise dos dados, utilizou-se a 
estatística descritiva (frequência e percentagem) com recurso ao Excel.  
 
Resultados e Discussão  
Foram realizados 779 testes de rastreio (ano de 2021 – 495, ano de 2022 – 284), sendo o maior número 
realizado nos meses de nov-dez-2021 e janeiro de 22 (65,33%), coincidindo com a 5ª vaga (variante 
Ómicron). Destes rastreios, 153 trabalhadores apresentavam sintomas, 600 estavam assintomáticos e 
em 26 casos não foi registrado informação. Entre os rastreios aos trabalhadores assintomáticos, os 
principais motivos foram: contato de risco (222), eventos promovidos pela empresa (113), reingresso 
ao trabalho após pausa de Natal (101), partilha de viagem no mesmo carro (32) e cento e trinta e dois 
foram documentados como “outro motivo”. Globalmente, foram identificados 46 casos positivos (32 
Sintomáticos E 14 Assintomáticos) e 733 negativos.  Este rastreio na empresa vai ao encontro das 
recomendações da OMS (2022) e DGS (2021), para assegurar a segurança e saúde dos trabalhadores.  
 
Conclusões  
O papel do enfermeiro do trabalho, através da implementação de um programa de rastreio SARS-CoV-
2 permitiu prevenir cadeias de transmissão na empresa, bem como, identificar os motivos para a 
realização do mesmo, destacando-se os contato de risco e iniciativas da empresa (eventos e reingresso).  
A estatística do rastreio da Empresa em estudo, revela que durante o período assinalado o número de 
testes realizados é superior nos meses de novembro, dezembro de 2021 e janeiro de 2022 e vai de 
encontro com a curva pandémica da altura, sendo que o número de casos positivos mesmo crescente, 
nunca foram superiores ao número de casos negativos. 
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Introdução  
O fenómeno da violência no trabalho tem-se intensificado nos últimos anos, sendo entendido como 
uma questão prioritária a nível mundial, nos dias de hoje. A dimensão concreta do problema surge como 
uma incógnita, contudo pode-se afirmar que o conhecimento atual é apenas a ponta do iceberg 
(Marques et al, 2017). Dados divulgados impõem a necessidade de abordar esta temática, revelando 
que 25% de toda a violência em meio laboral ocorre sobre profissionais da esfera da saúde (Almeida et 
al, 2017). 
 
Objetivos  
A efetivação do presente estudo teve como objetivos: determinar os vários tipos de violência laboral e 
a frequência da mesma; identificar os principais autores dos atos violentos; especificar os 
locais/circunstâncias em que ocorreram os episódios de violência; e identificar as principais 
consequências/danos decorrentes dos episódios de violência.  
 
Metodologia  
Diagnóstico de Situação de Saúde, cuja população foi constituída por 394 profissionais do setor da saúde 
a exercer funções num ACeS do Norte. Para a aquisição dos dados optou-se pelo uso de questionários, 
via Google Forms, dos quais se obtiveram 100 respostas validadas e o tratamento dos mesmos ocorreu 
através do SPSS. Desenvolveu-se uma vasta pesquisa bibliográfica em bases de dados indexadas e todo 
o trabalho teve por base o Plano Nacional de Prevenção da Violência no Ciclo de Vida. 
 
Resultados e Discussão  
Dos profissionais inquiridos, 42% foram vítimas de algum episódio de violência aquando as suas funções. 
Os utentes apresentaram-se como os principais perpetradores (69%), seguidos dos 
acompanhantes/familiares (26,2%) e a violência verbal foi a mais predominante (71,4%). Em 
consonância, o estudo de Almeida et al. (2017) atesta a agressão verbal como o tipo de prática violenta 
com maior predominância no setor da saúde. O gabinete de trabalho e as vias de comunicação 
mostraram-se como os locais/ circunstâncias prevalentes para a concretização de tais atos (50% e 
35,7%, respetivamente) e quase 90% das vítimas relataram como maior dano as perturbações 
emocionais.   
 
Conclusão 
Os resultados revelam o predomínio da violência verbal. Sendo o utente o principal agressor, as maiores 
consequências desta exposição manifestaram-se por perturbações emocionais. Urge a 
consciencialização dos profissionais do setor da saúde sobre o tema e a sua capacitação para deter e 
evitar situaçãos de risco, sendo necessário habilitá-los para a adoção de posturas adequadas, como 
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forma de agirem assertivamente e de reduzir a possibilidade de consequências, quando se encontrarem 
em risco de vivenciar tais incidentes. 
 
Palavras-Chave: Saúde; Trabalho; Violência 
Keywords: Health; Work; Violence    
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Introdução 
A periodicidade das ocorrências de episódios violentos leva a que estes sejam julgados pelos 
trabalhadores como componente da rotina, contudo tal ideia está errada e evidencia as fragilidades 
culturais das instituições na identificação deste fenómeno (Trindade et al., 2019). Apesar das várias 
possibilidades de denúncia, a subnotificação é uma realidade que, diariamente, disfarça o problema e 
prejudica os trabalhadores. A banalidade com que é encarada, faz com que não sejam oferecidos 
programas de prevenção e apoio aos profissionais (Costa, 2018). 
 
Objetivos  
A concretização do corrente estudo teve como objetivos: verificar a realização de notificação das 
profissionais vítimas de violência; especificar os meios utilizados para a notificação; e identificar o 
motivo da ausência de notificação. 
 
Metodologia  
Diagnóstico de Situação de Saúde, em que a população foi composta por 394 profissionais do setor da 
saúde a exercer funções num ACeS do Norte. Optou-se pela utilização de questionários, através da 
plataforma Google Forms, para a aquisição dos dados, obtendo-se 100 respostas validadas e para o 
tratamento dos mesmos recorreu-se ao SPSS. Todo o trabalho firmou-se no Plano Nacional de 
Prevenção da Violência no Ciclo de Vida, desenvolvendo-se, igualmente, uma vasta pesquisa 
bibliográfica em bases de dados indexadas. 
 
Resultados e Discussão  
No presente estudo, das profissionais vítimas de violência laboral, apurou-se que 64,3% não 
comunicaram o incidente, sendo que, a maior fração não o fez porque consideraram “parte do trabalho” 
(33,3%) e uma percentagem mais reduzida (25,9%) não sabiam como proceder. Dos participantes que 
notificaram o episódio de violência, 60% referiram ter informado o superior hierárquico, 46,7% 
efetuaram registo no diário do utente e 33,3% recorreram à plataforma “NOTIFICA” da DGS. 
Identicamente, no estudo desenvolvido por Trindade et al. (2019) observou-se a falta de denúncia, 
porque as vítimas não achavam relevante ou porque julgavam que nenhuma providência seria tomada. 
 
Conclusão 
Torna-se imprescindível atuar e desmistificar a falta de denúncia perante os atos de violência, bem como 
corrigir a ideia errónea de que os mesmos fazem parte da rotina laboral. Este tipo de pensamento e a 
própria omissão da informação face ao problema vivido, necessitam ser desmascarados. Considera-se, 
igualmente, de elevada importância dotar as equipas de formação e de instrumentos de registo, bem 
como incentivar à notificação, para se obter a tolerância zero a práticas violentas contra os profissionais.  
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Introdução 
A prática de atividade física (AF) em trabalhadores do ensino superior não cumpre globalmente com as 
diretrizes de AF recomendadas pela OMS (2020) de prática de 30 min ou mais de AF de intensidade 
moderada 5 dias / semana ou 20 min de AF de intensidade vigorosa em 3 dias por semana para 
promover a saúde (FitzGerald, 2015; Walsh et al., 2020). Esta situação, associada a outros 
comportamentos sedentários pode ter implicações na saúde física e mental.  
 
Objetivos  
Caraterizar os níveis de AF de trabalhadores docentes e não docentes de uma escola de enfermagem. 
 
Metodologia 
Estudo observacional, transversal, descritivo-correlacional, realizado com uma amostra não 
probabilística por conveniência. Aplicou-se um questionário via on-line com questões de caraterização 
sociodemográfica e a versão curta do Questionário Internacional de Avaliação da Atividade Física (IPAQ), 
tendo sido salvaguardados os aspetos éticos. 
 
Resultados e Discussão 
A nossa amostra é na maioria do género feminino, tanto entre os docentes (n=26; 73,1%), como entre 
os não docentes (n=30; 86,7%). Os docentes apresentam uma média de idade de 51,77 anos (DP: 10,65) 
e os não docentes uma média de idade de 44,57 anos (DP: 8,86). Os docentes registam apenas níveis de 
AF moderada (57,7%) e baixa (42,3%), enquanto os não docentes registam níveis de AF moderada 
(43,3,7%), baixa (40,0%) e alta (16,7%). Ambos apresentam níveis de AF (Total Met-min/semana) 
inferiores ao recomendado pela OMS (2020). Apenas se encontraram associações significativas nos 
docentes, entre a AF e o género (rpb = 588; p = .002). 
 
Conclusões 
Confirmaram-se níveis de AF semanal baixos em relação às recomendações da OMS, que podem ter 
impacto na saúde física e mental destes trabalhadores. É urgente desenvolver estratégias de 
intervenção para a promoção de AF em contexto laboral e extralaboral. 
 
Palavras-Chave: Atividade física; comportamento sedentário; docentes; não docentes; IPAQ   
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Introdução  
Em contexto pandémico, os problemas do quotidiano laboral dos enfermeiros, têm vindo a ser descritos 
na literatura nacional e internacional, nos quais estão incluídos a falta de equipamento de proteção 
individual, falta de profissionais, aumento da carga de trabalho, sobrecarga física e psíquica e baixa 
remuneração (Miranda et al., 2020; Ventura-Silva et al., 2020). Neste contexto, sentimentos de 
satisfação e insatisfação, embora possam estar associados a características pessoais dos profissionais, 
estão altamente relacionados com as condições de trabalho (Donley, 2021). 
 
Objetivos  
Analisar a satisfação dos enfermeiros com o trabalho num Centro Hospitalar da região Norte de 
Portugal, em contexto de pandemia pela COVID-19.  
 
Metodologia 
Estudo quantitativo, observacional, realizado num hospital português, com participação de 416 
enfermeiros. A colheita de dados, decorreu entre 1 e 30 de junho de 2021, após o 3º período crítico da 
pandemia pela COVID-19. Como instrumento de colheita de dados usou-se um questionário de 
autopreenchimento composto por duas partes: caracterização sociodemográfica e profissional dos 
participantes e a Escala de Satisfação dos Enfermeiros com o Trabalho (João et al., 2017). O estudo 
obteve parecer favorável da comissão de ética da instituição. 
 
Resultados e Discussão  
Os enfermeiros revelaram-se pouco ou nada satisfeitos com a valorização e remuneração (score médio 
<35%); moderadamente satisfeitos com as chefias e com as dotações (score médio entre 35 e 55%) e 
satisfeitos com a organização e recursos, a valorização profissional e os colegas de trabalho (score médio 
entre 55 e 75%).  
Embora fosse espectável que a pandemia tivesse repercussão negativa na satisfação profissional, os 
resultados são congruentes com o descrito por outros autores (Donley, 2021; Savitsky et al., 2021) 
demonstrando que apesar das condições difíceis, os enfermeiros são profissionais altamente motivados, 
que se mantêm firmes ao mandato social da profissão. 
 
Conclusões  
Centrado na satisfação dos enfermeiros com o trabalho, este estudo forneceu informações importantes 
aos diferentes níveis de gestão da instituição. Embora nem sempre seja possível melhorar algumas das 
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dimensões, de que é exemplo a remuneração ajustada às competências e funções dos enfermeiros, o 
investimento na criação de ambientes de prática favoráveis à qualidade dos cuidados e ao bem-estar 
dos enfermeiros, pode não só, garantir maior satisfação com o trabalho, assim como maior 
compromisso com a profissão e a instituição. 
 
Palavras-Chave: COVID-19; Hospitais; Satisfação no Emprego; Saúde do Trabalhador   
Keywords: COVID-19; Hospitals; Job Satisfaction; Occupational Health 
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Introdução  
Os tempos são desafiadores para as organizações de saúde, este campo está vivenciando situações que 
ameaçam a sobrevivência das organizações, na medida são colocadas à prova novas lutas. Os diferentes 
fatores do contexto de trabalho estão correlacionados com a saúde e o bem-estar dos trabalhadores, 
as intervenções de promoção da saúde com foco na prevenção das diferentes doenças ocupacionais, 
como a Dermatite de Contato, em Profissionais de Saúde, consiste um desafio permanente e agravado 
no atual cenário pandémico COVID 19. 
 
Objetivos  
Identificar as políticas e legislação aplicáveis à Enfermagem do Trabalho, Reconhecer a importância do 
planeamento e as especificidades dos Serviços de Saúde Ocupacional; explanar a problemática da 
doença ocupacional da dermatite das mãos em profissionais de saúde – enfermeiros. Caracterizar o 
contributo dos programas de intervenção em Saúde Ocupacional para a redução das dermatites das 
mãos dos enfermeiros. 
 
Metodologia  
É uma revisão bibliográfica de literatura, sob o tema: Dermatite Ocupacional das Mãos, nos Profissionais 
de Saúde - Enfermeiros. Foram utilizadas para pesquisa as principais bases de dados científicas e os 
critérios de seleção foram artigos de carater público e de livre acesso, incluindo estudos disponíveis na 
íntegra, escritos em português ou inglês, referentes ao período de janeiro de 2016 a dezembro de 2021, 
dirigido a profissionais de saúde, artigos contendo nos seus títulos ou nos seus resumos os descritores 
selecionados. 
 
Resultados e Discussão  
Aludir ao foco na autogestão da enfermagem na promoção das medidas de prevenção da dermatite das 
mãos, é uma intervenção que terá como objetivo a redução da DOM e seus sintomas. A autogestão 
preventiva da DOM pelo enfermeiro é fulcral, porque a educação por si só poderá não ter um efeito 
positivo na gravidade da doença, pelo que a autogestão das medidas preventivas guiará a ganhos em 
saúde. O tratamento e os programas educacionais para enfermeiros com doenças de pele ocupacionais, 
demonstraram ser altamente eficazes, resultando em melhora duradoura dos sinais clínicos e da 
qualidade de vida dos enfermeiros. 
 
Conclusões  
Em epílogo, considero que o benefício de cada medida preventiva da DOM quando usada 
individualmente ou em grupo, nas condições dos atuais contextos de trabalho, ainda não está clara. 
Uma intervenção educativa pode influenciar positivamente no conhecimento específico da doença e da 
prevalência da DOM, aconselham-se que as futuras pesquisas tenham como objetivo adaptar a 
prevenção primaria para grupos alvo específicos, com reforço na educação de proteção da pele, 
frequência da exposição e abordagens especificas por diferentes serviços e género. 
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Introdução  
A pessoa com doença profissional vivencia uma diversidade de impactos na sua vida, inclusive laborais 
e familiares. O enfermeiro do trabalho promove a reintegração e reabilitação profissional do 
trabalhador com doença profissional e implementa estratégias proativas para ajudá-lo a manter ou a 
restaurar a sua capacidade de trabalho. O enfermeiro de família assume um papel de agente facilitador 
no sentido de promover a saúde possível da pessoa com doença profissional, bem como a estabilidade 
e o funcionamento da família.  

 
Objetivos  
Este trabalho pretende: dar visibilidade ao papel do enfermeiro do trabalho e ao do enfermeiro de 
família nos cuidados à pessoa com doença profissional/família; aplicar o Modelo Dinâmico de Avaliação 
e Intervenção Familiar na família em estudo; e avaliar o impacto dos cuidados de enfermagem na pessoa 
com doença profissional/família em estudo.  
 
Metodologia  
Trata-se de um caso clínico, de uma pessoa que vivencia um processo de transição de saúde, por doença 
profissional, com abordagem familiar. Realizadas 7 entrevistas familiares e semiestruturadas, no 
domicílio da família, e analisada a informação dos aplicativos informáticos resultantes de registos do 
enfermeiro de família, durante o período de novembro de 2021 a janeiro de 2022. Com os dados obtidos 
foram elaborados os diagnósticos e propostas as intervenções de enfermagem, segundo o Modelo 
Dinâmico de Avaliação e Intervenção Familiar.  

 
Resultados e Discussão  
Os dados colhidos permitiram, após análise, avaliar a família e estabelecer intervenções. É uma família 
nuclear composta pelo casal (esposa em situação de doença profissional) e um filho de 4 anos. Trata-se 
de uma família com papel parental não adequado e processo familiar disfuncional. Foram delineadas 
intervenções tendo em conta os recursos e competências da família. Após a intervenção verificaram-se 
ganhos em saúde familiar: papel parental adequado e processo familiar não disfuncional. Estas 
alterações favoráveis contribuíram para o bem-estar da família e influenciarem positivamente o estado 
de saúde da pessoa com doença profissional e a sua reintegração no trabalho. 
 
Conclusões  
A intervenção colaborativa dos enfermeiros do trabalho e da família, parceiros nos cuidados à pessoa 
com doença profissional, com a respetiva partilha de informação, foi uma prática facilitadora para a 
reintegração do trabalhador nas suas funções laborais, em que a família foi um pilar significativo dos 
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cuidados. A aplicação do Modelo permitiu a identificação das necessidades, recursos e competências da 
família, para a formulação de intervenções conducentes a um melhor bem-estar familiar e melhor saúde 
da pessoa com doença profissional. 

 
 
Palavras-Chave: doença profissional; enfermeiro de família; enfermeiro do trabalho; família.  
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Introdução  
O contexto de trabalho é por sí só um local privilegiado para a prevenção do risco associado à exposição 
a agentes biológicos. Os enfermeiros do trabalho devem ter sempre presente o esquema vacinal dos 
trabalhadores e serem capazes de gerir um Programa de Intervenção relativo à vacinação laboral, tendo 
como pedra basilar o enquadramento legal instituído para o nosso país, bem como um conjunto de boas 
práticas clínicas, conduzindo a uma constante melhoria da qualidade. 
 
Objetivos 
Sistematizar o enquadramento legal e as recomendações sobre vacinação aplicáveis aos trabalhadores; 
Desenvolver uma ferramenta tecnológica com informação sobre vacinação e enquadramento legal em 
vigor em Portugal; 
Facilitar a informação rápida aos enfermeiros do trabalho sobre as etapas a seguir, de acordo com as 
boas práticas relativa à vacinação dos trabalhadores. 
 
Metodologia 
Revisão da literatura para identificar e sintetizar as recomendações sobre vacinação, aplicáveis a 
adultos, tendo em consideração a exposição a riscos biológicos. 
Construiu-se uma ferramenta tecnológica (QR code) para facilitar o acesso à informação. 
 
Resultados e Discussão 
Elaboração de um QR code relativo a: 
Boas práticas: 
Ø Diagnóstico das necessidades; 
Ø Recursos Humanos; 
Ø Procedimentos na administração de vacinas; 
Ø Infraestruturas; 
Ø Equipamentos; 
Ø Registos adequados / avaliação da taxa vacinal. 
 
Enquadramento legal, relativamente à vacinação dos trabalhadores: 
Ø D.L. n.º 84/97 de 16 de abril 
Ø Circular Normativa n.º 06/DSPPS/DCVAE de 31 de março 
Ø Orientação n.º 23/2017 de 07 de dezembro 
Ø Orientação n.º 37/2020 de 12 de outubro 
Ø Quadro 3 - Plano Nacional de Vacinação 
Ø Orientação 09/2014 de 03 de junho 
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Ø Regulamento 372/2018 de 15 de junho 
 
Conclusões  
São vários os instrumentos legais nos quais o enfermeiro do trabalho se pode apoiar para prestar a sua 
atividade, baseada em boas práticas e na perspetiva da melhoria contínua, podendo assim, desenvolver 
um programa de intervenção adequado. 
Com a criação de ferramentas tecnológicas, o trabalho diário do enfermeiro pode tornar-se mais prático 
e fluido e promover o crescimento desta área de especialidade. 
A leitura do QR code apresenta-se como uma ferramenta eficiente para facilitar o acesso rápido à 
informação sistematizada. 
 
Palavras-Chave: Vacinação; Trabalhadores; Programa Intervenção; Tecnologia 
Keywords: Vaccination; Workers; Intervention Program; Technology 
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Introdução  
A implantação de programas de qualidade de vida (QV) nas empresas estimula a adoção do estilo de 
vida saudável. 
Para as organizações a QV é de extrema importância seja na vida pessoal, quanto profissional, tendo em 
vista trazer satisfação e bem-estar ao dia a dia do trabalhador, deixando-o motivado consequentemente 
trazendo produtividade, quanto maior o investimento em qualidade de vida no trabalho, maior o 
retorno em termos de produtividade, qualidade e retorno financeiro (Aquino & Fernandes, 2013). 
 
Objetivos  
Identificar a adesão dos trabalhadores da enfermagem as ações do programa de qualidade de vida e 
conhecer a percepção dos trabalhadores da enfermagem sobre o programa de qualidade de vida 
implantado pelo serviço de saúde dos trabalhadores da instituição. 
 
Metodologia  
Estudo quantitativo, descritivo e transversal com 334 trabalhadores de enfermagem. Aplicou-se: 
questionário de caracterização do trabalhador, instrumento de percepção dos trabalhadores sobre o 
programa de qualidade de vida e planilha de pontuação da adesão do programa de qualidade de vida 
da instituição. 
 
Resultados e Discussão  
Quanto a adesão ao programa, dentre os 334 trabalhadores, 154 (46,1%) foram aderentes. As atividades 
com maiores taxas de adesão foram: consulta bem-estar e exame médico periódico (96,4%), adesão a 
vacinação (95,8%) e avaliação de hábitos, fatores de risco e antecedentes relacionados à saúde (82,9%). 
Quanto a percepção do programa, 83,92% tem percepção positiva, 62,18% acreditam no propósito e 
identificam como estímulo para o autocuidado, prevenindo doenças e estimulando uma vida saudável. 
Quanto à percepção negativa 16,18%, 3,99% foi relacionada a acreditar no propósito, 2,10% referem 
pouca divulgação das atividades. 
 
Conclusões  
Os trabalhadores reconhecem o Programa de Qualidade de Vida, contudo tem um desafio diário de 
manter o equilibrio entre a vida pessoal e profissional.  O duplo vinculo para atender suas necessidades 
financeiras,  tripla jornada no cuidado com a familia e  distância de onde reside, dificultam a 
participação,  além dos compromissos pessoais e o cansaço pela carga de trabalho. Apesar destes 
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aspectos inibidores, engajar os trabalhadores sensibilizando-os e motivando-os para o autocuidado é 
um desafio. 
 
Palavras-Chave: Enfermagem; Qualidade de Vida; Trabalhador   
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Introdução 
A Lei n. º102/2009 (2009), na sua atual redação, reforça a responsabilidade do empregador em garantir 
ao trabalhador, no exercício da sua atividade, condições de segurança que respeitem a integridade física 
e saúde. 
As alterações da morfologia demográfica têm vindo a refletir-se num aumento do número de 
trabalhadores adultos cada vez mais velhos (FFMS, 2021). 
Constitucionalmente é um direito a liberdade de escolha na profissão ou género de trabalho, exceto as 
inerentes à sua própria capacidade (Lei n.º 7/2009, 2009). 
 
Objetivos 
Compreender de que forma o envelhecimento interfere na capacidade dos trabalhadores adultos no 
trabalho. 
Identificar os fatores e comportamentos que, durante o processo de envelhecimento, influenciam a 
capacidade de trabalho. 
 
Metodologia 
Revisão bibliográfica, cuja pesquisa foi efetuada no mês de fevereiro de 2022. 
Consultadas as bases de dados eletrónicas, nomeadamente SciELO, CINAHL e Medline, de artigos 
completos em português e inglês, publicados no período de 2015 a 2021.  
Utilizado, de forma combinada dupla e tripla, os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) 
(envelhecimento), (Avaliação da Capacidade de Trabalho), (Enfermagem do Trabalho) e (Saúde), com os 
operadores boleanos AND e OR. 
Excluiu-se artigos relacionados com jovens e jovens adultos. 
 
Resultados e Discussão 
Os efeitos do envelhecimento nas várias modalidades sensoriais, em especial na visão, audição e 
equilíbrio, bem como as alterações físicas corporais e na memória a curto prazo, condicionam a 
realização das atividades laborais, tornando-os mais vulneráveis. Paralelamente, destaca-se o impacto 
das doenças crónicas bem como das patologias decorrentes da execução de determinados movimentos 
consecutivamente. 
A discriminação relativamente à atribuição de funções e/ou tarefas, desencadeia situações de conflito 
e sentimentos de desvalorização profissional. 
Contudo, esta nova geração de adultos mais velhos foi sujeita a uma grande interação com o enorme 
progresso tecnológico, permitindo-lhes um grande potencial de atuação. 
 
Conclusões  
A promoção de um envelhecimento ativo, tanto a nível individual como em grupo populacional, por 
forma a alcançar o potencial do bem-estar ao longo da vida, permite que os indivíduos participem na 
sociedade segundo as suas necessidades, ambições e capacidades. 
Torna-se imperativo repensar em meios que permitam manter a capacidade produtiva contínua e 
saudavelmente dos indivíduos, frequentemente mais experientes, avaliando adequadamente a sua 
capacidade para o trabalho e adaptando o posto de trabalho a cada trabalhador, de forma consistente. 
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Introdução  
O Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável - PNPAS, tem vindo a patentear um 
incremento da proporção de clientes do sistema nacional de saúde, com registos de crescentes 
percentagens de pré-obesidade (16,7%) e obesidade (11,9%) (DGS, 2020). Estes dados apontam para a 
premência de uma intervenção intencional, claramente mais eficiente e dirigida, no sentido da 
promoção da saúde e prevenção da doença dos indivíduos, contribuindo para ganhos reais em saúde, 
sensíveis aos cuidados dos Enfermeiros. 
 
Objetivos  
Promover a saúde e prevenir a doença nos trabalhadores da indústria têxtil e de vestuário, através da 
consciencialização para a adoção de hábitos alimentares saudáveis. 
 
Metodologia  
Proposta de programa de intervenção comunitária da promoção da alimentação saudável, junto da 
população-alvo, compreendendo as seguintes ações: avaliação nutricional através da monitorização de 
parâmetros antropométricos (peso, altura e IMC); aplicação da ferramenta de educação alimentar e 
nutricional intitulada “Flor da escolha alimentar” (Pereira, Neves, Diehl & Soar, 2020); realização de 
sessões de educação para a saúde de acordo com as necessidades identificadas, recorrendo 
designadamente à técnica de showcooking e à utilização da “Do food for you app”  (utilização 
experimental). 
 
Conclusões  
O Enfermeiro da Saúde Ocupacional é um ator capital no processo da promoção da alimentação 
saudável, nos contextos laborais. Devendo constituir-se como um agente ativo na facilitação de 
dinâmicas, implementação de programas e aplicação de estratégias, no sentido da mudança efetiva de 
comportamentos. A proximidade do profissional de saúde com os trabalhadores designadamente 
destas indústrias, pode fomentar o envolvimento, a vinculação e a fidelização a estes processos, 
ampliando a adesão a hábitos salutogénicos. 
 
Palavras-Chave: Alimentação saudável; Enfermeiros; Saúde ocupacional. 
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Introdução  
As Infecções Sexualmente Transmissíveis configuram problema de Saúde Pública no Brasil. Na 
População Privada de Liberdade, a prevalência dessas infecções é mais expressiva, associada ao déficit 
de profissionais de saúde, práticas sexuais despotegidas e tratamento tardio (WHO, 2016; Soares Filho 
& Bueno, 2016). O quadro se agrava na população LGBTQIA+, pois são mais expostas a situações de 
assédio, abuso e violência (PRI, 2016). Assim, é fundamental garantir acesso dessa população às ações 
de promoção, proteção e recuperação da saúde sexual. 
 
Objetivos 
Construir um manual de oficinas educativas sobre saúde sexual para desenvolvimento de competências 
para a prevenção e o tratamento de IST/HIV na população LGBTQIA+ em privação de liberdade. Prover 
material para abordagem da saúde sexual que facilite o diálogo com profissinais e comunidade no 
contexto da privação de liberdade.   
 
Metodologia 
Estudo metodológico para construção de manual de oficinas educativas sobre saúde sexual, 
desenvolvido de outubro a novembro de 2021, como parte do Programa de Formação de 
Multiplicadores em Promoção da Saúde Sexual nas Unidades Prisionais. O conteúdo das oficinas foi 
determinado a partir da necessidade da população LGBTQIA+, identificada em pesquisa previamente 
realizada em um presídio no Ceará. As oficinas foram construídas com base em literatura de referência 
sobre Infecções Sexualmente Transmissíveis e na pedagogia libertadora de Paulo Freire (Freire, 1971). 
 
Resultados e Discussão 
O “Manual de oficinas educativas sobre saúde sexual para população LGBTQIA+ em privação de 
liberdade” foi construído por enfermeiros de uma instituição de ensino federal, com expertise na área 
de saúde sexual, e resultou em um total 25 páginas, uma capa e uma contracapa. As oito oficinas foram 
elaboradas para serem realizadas com uma média de 20 participantes e têm duração de 10 a 60 minutos. 
Utilizam metodologia ativa e abordam as temáticas: diversidade sexual e gênero, prevenção de 
infecções sexualmente transmissíveis e tratamento de infecções sexualmente transmissíveis.  
 
Conclusões 
O manual de oficinas construído aborda sexualidade, diversidade e promoção, prevenção e recuperação 
da saúde sexual da população LGBTQIA+ privada de liberdade. Busca, através de sua utilização, formar 
multiplicadores em promoção da saúde sexual e ampliar reflexões que articulam o conhecimento, as 
experiências pessoais vividas e os direitos humanos dentro do sistema prisional. Estudos posteriores 
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devem ser capazes de trazer resultados sobre o impacto da utilização do manual na saúde sexual da 
população privada de liberdade. 
 
Palavras-Chave: Minorias Sexuais e de Gênero; Saúde Sexual; Prisão; Promoção da Saúde 
Keywords: Sexual and Gender Minorities; Sexual Health; Prision; Health Promotion 
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Introdução  
A COVID-19 não representa somente uma emergência de saúde pública, como também impôs custos 
económicos massivos com um alcance a nível global. A sua propagação e as respetivas medidas de 
contenção podem paralisar a produção e o consumo (Zheng & Zhang, 2021). Para além de causar graves 
problemas de saúde, também criou uma grande instabilidade social e económica com implicações a 
curto-prazo, uma vez que os países adotaram políticas de quarentena e a sua atividade ficou 
significativamente mais limitada. 
 
Objetivos  
Para ser definida uma intervenção de enfermagem direcionadas aos colaboradores que contraíram 
infeção por COVID-19, pretendemos: i) caracterizar a abrangência da pandemia nos colaboradores da 
empresa; ii) monitorizar os sintomas que necessitam de acompanhamento de enfermagem 
 
Metodologia  
Estudo quantitativo, descritivo e longitudinal, iniciado em janeiro de 2022. Os dados foram recolhidos 
entre 3 de janeiro de 2022 e 15 de fevereiro de 2022, no âmbito das consultas de enfermagem do 
trabalho aos colaboradores que estiveram em isolamento por infeção ou por contacto de risco, foi 
aplicado um questionário relativo à caracterização sociodemográfica, vacinação, infeção e 
sintomatologia associada ao COVID-19. Os dados foram analisados com recurso ao EXCEL e foram 
respeitados os preceitos éticos inerentes. 
 
Resultados e Discussão  
Relativamente aos resultados obtidos, podemos constatar que dos 46 colaboradores que cumpriram 
isolamento, em 67% foi causado por infeção por Covid-19 e 33% por contato de risco. 
Dos colaboradores que contraíram infeção, 77% estavam vacinados, 20% tinham efetuado reforço e 3% 
não estavam vacinados.  Deste mesmo grupo, 74% apresentou sintomas.  
Dos 33% que cumpriram isolamento por contacto de risco, 87% estavam vacinados, 0% tinham efetuado 
reforço e 13% não estavam vacinados.  Mesmo não tendo testado positivo, 53% destes apresentou 
sintomas. 
Dos trabalhadores que apresentaram sintomas durante o isolamento, 39% mantiveram-nos após esse 
periodo. 
Os principais sintomas apresentados nas variantes Delta e Ômicron são mialgias, cefaleias, rinoreia e 
odinofagia (Zoe Covid Study, 2022) indo de encontro aos nossos resultados onde 36,9% apresentaram 
mialgias, 30,4% cefaleias e 23,9% odinofagia. 
Segundo a OIT (2021) a vacinação veio contribuir numa diminuição de 1,8% na perda de horas 
trabalhadas, que no nosso trabalho apresentou uma média de 7,4 dias de ausência. 
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Conclusões  
Dos colaboradores que cumpriram isolamento, a maioria contraiu o virus, mesmo estando vacinados. 
Quanto aos principais sintomas apresentados foram as mialgias, as cefaleias e ligeiro aumento da 
temperatura.  
Os períodos de isolamento e absentismo alteram significativamente as dinâmicas laborais da empresa, 
forçando uma adaptação e sobrecarga de trabalho sobre a massa operária. Por outro lado, subsistem 
sintomas/sequelas despoletadas pela infeção que interferem no desempenho dos colaboradores e que 
necessitam da monitorização e intervenção da enfermagem do trabalho. 
 
Palavras-Chave: COVID-19; sintomatologia; Enfermagem do trabalho; 
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Introdução  
A saúde ocupacional visa garantir ambientes de trabalho saudáveis, que evitem ou minimizem a 
exposição do trabalhador a fatores de risco suscetíveis de comprometer a saúde, assegurar uma elevada 
qualidade de vida no trabalho que permitam alcançar elevados níveis de conforto, saúde, bem-estar 
físico, mental e social. O trabalho em contexto das instituições de saúde representa um fator de risco 
das condições de saúde, nomeadamente no domínio físico e mental. A enfermagem do trabalho tem 
como missão implementar estratégias de intervenção para promover a saúde no trabalho.  
 
Objetivos  
Diminuir o stress ocupacional dos profissionais de saúde de uma USF, através da implemetação de um 
programa de intervenção em saúde (mindfulness). 
 
Metodologia  
O programa de educação para saúde, iniciou em outubro de 2021, realizou-se durante oito semanas 
consecutivas. Aplicou-se o questionário de Stress Profissionais de Saúde (QSPS) de Rui Gomes (2010), 
no ínicio e final do programa.  Consideraram-se como critérios de inclusão: elevado stress e motivação. 
Para avaliação do programa definimos indicadores de avaliação: %dos profissionais que aderiram à 
implementação do programa, %da redução dos níveis de stress ocupacional do grupo. A Comissão de 
Ética deu parecer favorável à implementação do programa. 
 
Resultados e Discussão 
Grupo constituído por 11 profissionais, 10(91%) do sexo feminino, 5(45%) enfermeiros, 5(45%) médicos 
e 1(10%) secretário clínico, com média de idades de 46anos. Inicialmente verificou-se que os 
participantes sentiam geralmente um nível stress 3,54 (91%) numa escala até 4 e uma semana após o 
término do programa o nível de stress diminuiu para 3,09 (61,8%). Considera-se na avaliação do 
programa: que a percentagem de profissionais que aderiram foi 100%; houve uma redução de 26,7% no 
nível de stress do grupo. 
 
Conclusões  
É consensual que os profissionais de saúde são dos trabalhadores mais afetados pelos riscos 
psicossociais, demonstrando elevado stress ocupacional. Um programa de intervenção estratégica, em 
contexto de saúde ocupacional, sob o tema Mindfulness numa equipa de saúde demonstrou benefícios 
na diminuição e prevenção do stress, motivação e envolvimento dos colaboradores. Vericou-se que a 
intervenção dos enfermeiros de saúde ocupacional é uma mais valia na saúde mental dos trabalhadores. 
Estas intervenções devem ser consistentemente aplicadas nos contextos laborais. 
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Introdução 
Compete ao Serviço de Saúde Ocupacional, proceder à identificação de todos os profissionais de saúde 
(PS) imunes ao VHB, a realizar pela análise sanguínea dos AcHBs. Os profissionais não imunes (AcHBs ≤ 
10mUI/mL) têm indicação para iniciar reforço da vacinação VHB ou primovacinação, consoante tenham 
sido anteriormente vacinados ou não, respetivamente. Entre a confirmação analítica e a vacinação, por 
vezes, o processo fica interrompido, não havendo registo no sistema do status imunitário do trabalhador 
relativamente ao VHB. 
 
Objetivos 
Este trabalho tem como objetivo verificar os resultados de uma caraterização do status imunitário 
relativamente ao VHB, após ter sido feita uma intervenção no sentido de colmatar falhas observadas 
neste processo. Pretendeu-se também delinear um programa de melhoria do fluxo de trabalho médico-
enfermeiro de forma a evitar futuros lapsos.  
 
Metodologia 
Para tal estudou-se a população de Assistentes Operacionais de um Serviço de Urgência hospitalar, num 
total de 71 trabalhadores. Foi feito o levantamento dos profissionais sem registo completo no sistema 
do seu status imunitário e/ou vacinação VHB. Essa informação foi passada à equipa de enfermagem de 
forma a regularizar os respetivos processos. Posteriormente, foi feita uma reunião conjunta da equipa 
médica e de enfermagem no sentido de identificar pontos de melhoria relacionados com o fluxo de 
informação entre estes profissionais. 
 
Resultados e Discussão 
Do total dos 71 trabalhadores, foi possível identificar mais 8 trabalhadores imunes à infeção VHB (i.e. 
AcHBs > 10mUI/mL) e 1 trabalhador que se revelou não respondedor, isto é, apresentou AcHBs ≤ 
10mU/mL, no final da toma das 6 doses da vacina contra o VHB. 
As falhas na avaliação do status inicial do PS prenderam-se maioritariamente com a não realização pelo 
trabalhador da análise solicitada pelo médico, não visualização pelo médico do resultado da análise do 
AcHBs ou, com a falha na transferência de informação entre o enfermeiro e o médico, findo o processo 
de vacinação. 
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Conclusões 
Na avaliação inicial do status imunitário do PS podem ocorrer falhas que impossibilitam o seu correto 
registo informático. Estas falhas devem ser analisadas e corrigidas. Uma medida de melhoria 
identificada foi a implementação de um sistema informático que envia uma notificação ao médico 
sempre que se verificar que uma análise sanguínea de AcHBs é efetuada num trabalhador; outra 
relacionou-se com a melhoria na articulação entre o enfermeiro e o médico. 
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Introdução 
A saúde e o bem-estar dos enfermeiros é influenciada por fatores determinantes, como a felicidade no 
trabalho e a interação entre o trabalho e família (Borges et al., 2020). Sendo os contextos de trabalho 
dos enfermeiros cada vez mais exigentes, é essencial a promoção de ambientes de trabalho seguros e 
saudáveis, no qual o Enfermeiro gestor tem um papel preponderante, devendo ser promotor do 
desenvolvimento profissional e da qualidade e segurança dos cuidados de Enfermagem. 
 
Objetivos  
Identificar os níveis de felicidade no trabalho e de interação familiar em enfermeiros de um contexto 
hospitalar; Identificar a relação entre a felicidade no trabalho, a interação familiar e as variáveis 
sociodemográficas/profissionais em enfermeiros de um contexto hospitalar; Analisar a variação entre a 
felicidade no trabalho e a interação familiar em enfermeiros de um contexto hospitalar.  
 
Metodologia  
Estudo quantitativo, descritivo, correlacional e transversal. Aplicou-se um questionário online, entre 
março e abril de 2021, para caracterização sociodemográfica/profisisonal, a Shorted Happiness at Work 
Scale (Salas-Vallina & Alegre, 2018; Queirós et al., 2020) para avaliar a Felicidade no Trabalho e o Survey 
Work-Home Interaction Nijmegen (Geurts et al., 2005; Pereira et al., 2014), para avaliar a Interação 
familiar. Participaram 363 enfermeiros de um hospital da região norte, selecionados por uma amostra 
de conveniência. Cumpridos os requisitos éticos inerentes à investigação. 
 
Resultados e Discussão  
Os participantes eram maioritariamente mulheres, com parceiro e média de idade de 38 anos. Os 
enfermeiros apresentaram níveis moderados de felicidade no trabalho e interação trabalho-família. Os 
enfermeiros gestores, com horário fixo e da área da Mulher, Criança e Jovem apresentaram valores 
superiores de felicidade no trabalho e enfermeiros que consideraram o trabalho stressante 
evidenciaram níveis inferiores. Enfermeiros com mais idade, experiência profissional, filhos e 
dependentes evidenciaram valores superiores de interação família-trabalho negativa. Enfermeiros com 
horário rotativo e que consideraram o trabalho stressante evidenciaram níveis superiores de interação 
trabalho-família negativa. Estes resultados corroboram os estudos de Borges et al. (2020) e Salas-Vallina 
e Alegre (2018). 

 

Conclusões  
A prevalência de felicidade no trabalho e os valores moderados de interação trabalho-família negativa, 
identificados nos enfermeiros, devem ser alvo de atenção por parte das organizações, nomeadamente 
do enfermeiro gestor que tem um papel essencial na promoção de ambientes de trabalho saudáveis, 
fomentando a felicidade no trabalho e a conciliação entre a vida pessoal e profissional dos enfermeiros, 
contribuindo para a saúde física e mental destes profissionais e, consequentemente, para a segurança 
e a qualidade dos cuidados de enfermagem.  
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Introdução  
A Felicidade no trabalho tem assumido particular relevância na gestão de recursos humanos, devendo 
a sua avaliação rigorosa ser um imperativo para as práticas de gestão (Salas-Vallina & Alegre, 2018). As 
atitudes e os comportamentos do trabalhador podem ser influênciados pela interação familiar, processo 
no qual o comportamento do indivíduo num domínio é influenciado pelas reações (negativas e positivas) 
desenvolvidas em outro dominio (Geurts et al., 2005), representando um risco psicossocial nos 
contextos profissionais dos Enfermeiros (Borges et al., 2020). 
 
Objetivos 
Identificar os níveis de Felicidade no trabalho e a sua relação com as variáveis sociodemográficas e 
profissionais; identificar os níveis de Interação familiar e a sua relação com variáveis sociodemográficas 
e profissionais e; analisar a variação entre a Felicidade no trabalho e a Interação familiar em Enfermeiros 
de um Agrupamento de Centros de Saúde da região Norte de Portugal. 
 
Metodologia  
Estudo quantitativo, descritivo-correlacional e transversal. Aplicou-se um questionário de caraterização 
sociodemográfica e profissional, a Shorted Happiness at Work Scale (SHAW) (Salas-Vallina & Alegre, 
2018; Queirós et al., 2020) para avaliação da Felicidade no trabalho e, a Survey Work-Home Interaction 
Nijmegen (SWING) (Geurts et al., 2005; Pereira et al., 2014) para avaliação da Interação familiar, nos 
meses de março e abril de 2021. Integraram a amostra 105 Enfermeiros de um Agrupamento de Centros 
de Saúde da região Norte de Portugal, selecionados por conveniência (adesão de 49,5%). Cumpridos 
todos os requisitos formais e éticos inerentes ao protocolo de investigação. 
 
Resultados e Discussão  
Amostra maioritariamente feminina, com média de idade de 41,2 anos, parceiro e filhos. Verificaram-
se níveis moderados de Felicidade no trabalho, tal como Salas-Vallina e Alegre (2018), que variaram em 
função da idade, local de trabalho, categoria profissional e perceção de trabalho stressante. 
Obtidos níveis moderados a baixos de Interação familiar, que alteraram em função do sexo, presença 
de filhos, perceção de trabalho stressante e atividades de lazer, resultados corroborados por Borges et 
al. (2020). Destacou-se, ainda, uma correlação negativa na Interação negativa trabalho-família com a 
escala total da Felicidade no trabalho e a dimensão de engagement, indo ao encontro do estudo de 
Borges et al. (2020). 
 
Conclusões  
Os resultados do presente estudo, principalmente o facto de a diminuição do nível de Interação negativa 
trabalho-família parecer ser facilitador da promoção do aumento da Felicidade no trabalho e da 
dimensão de engagement assim como, a relação encontrada com as variáveis sociodemográficas e 
profissionais, evidenciam a importância da promoção de ambientes de trabalho positivos. Estes 
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resultados devem ser objeto de interesse por parte dos Enfermeiros Gestores, no sentido de 
implementarem estratégias na área da promoção da saúde. 
 
Palavras-Chave: Felicidade; Equilíbrio Trabalho-Vida; Enfermeiros; Gestão; Cuidados de Saúde 
Primários.     
Keywords: Happiness; Work-life balance; Nurses; Management; Primary Health Care.  
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Introdução  
A correta adesão ao uso dos Equipamentos de proteção individual (EPI) nunca se revelou tão significativa 
como na pandemia COVID-19 (OMS, 2020). A baixa adesão ao uso de EPI pelos profissionais de saúde é 
reconhecida, competindo aos Enfermeiros gestores, conhecer os determinantes que estão na base 
destes comportamentos e implementar planos estratégicos, que facilitem a interiorização e adoção de 
comportamentos seguros, consciencializando-os para os perigos existentes e comprometendo-os com 
a sua segurança (Ventura-Silva et al., 2020). 
 
Objetivos  
Compreender, segundo a perceção dos Enfermeiros gestores de um hospital, os fatores condiconadores 
da adesão ao uso dos EPI pelos profissionais de saúde, durante a pandemia COVID-19. 
 
Metodologia  
O estudo integrou-se no paradigma qualitativo, com abordagem fenomenológica. Do total de 21 
enfermeiros com funções de gestão na primeira vaga da pandemia, numa instituição hospitalar do Norte 
de Portugal, participaram 17 Enfermeiros. Para a recolha da informação, realizaram-se entrevistas semi-
estruturadas, entre março a abril de 2021. No tratamento da informação recorreu-se à análise temática 
segundo Bardin (2016).  Foram cumpridos os requisitos éticos associados à investigação. 
 
Resultados e Discussão  
Da análise efetuada emergiram duas categorias: Facilitadores da adesão ao uso de EPI e Dificultadores 
da adesão ao uso do EPI. A adoção de comportamentos de adesão ao uso de EPI é um processo 
complexo, mediado por crenças e valores, que assenta na negociação entre a  suscetibilidade percebida, 
quanto ao impacto que esses comportamentos possam trazer e o grau de severidade percebido face à 
exposição ao risco ou evento, mas igualmente mediado por determinantes externas, relacionadas com 
as condições organizacionais, sendo que a decisão final resultará desta negociação (OMS, 2020; Shmueli, 
2021). 
 
Conclusões  
Os resultados evidenciaram que relativamente à categoria facilitadores da adesão ao uso de EPI, o medo 
e a perceção do risco foram, segundo a frequência de registos, os condicionadores que mais impactaram 
positivamente na mudança de comportamentos. Nos dificultadores, o uso comprometido na adesão, foi 
a subcategoria com mais impacto na segurança dos profissionais. Aspectos organizacionais e de cultura 
da instituição requerem monitorização. 

 
Palavras-Chave: Equipamento de Proteção Individual, Enfermeiro gestor, Pandemia COVID-19, 
Fatores mediadores, Adesão. 
Keywords: Personal Protective Equipment, Nurse manager, Pandemic COVID-19, Mediating 
factors, Adhesion. 
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Introdução 
A transição para a reforma é o período mais crítico da vida do trabalhador mais velho, mas não significa 
necessariamente se desligar totalmente do mercado de trabalho. A decisão da aposentadoria, pode 
oferecer opções ao trabalhador desde a continuidade na empresa, o trabalho de ponte ou se aposentar 
definitivamente. Nesta apresentação analisaremos os fatores ou preditores governamentais, 
individuais, relações sociofamiliares, do trabalho ou organizacionais da saída dos trabalhadores mais 
velhos do mercado de trabalho ou a sua manutenção. 
 
Objetivo 
Discutir com a audiência as opções da aposentadoria, detalhando os principais preditores encontrados 
em pesquisas brasileiras recentes sobre a decisão da aposentadoria. 

 
Metodologia 
Trata-se de estudo quantitativo contendo diversas pesquisas sobre os preditores da decisão da 
aposentadoria, apresentando um instrumento refinado para testar os Motivos para a Continuidade dos 
Trabalhadores no Trabalho. Nesta apresentação, destacam-se a pesquisa com empresa do setor de 
energia nacional com 511 empregados de 45 anos ou mais e outra realizada com universidade federal 
com 239 trabalhadores com mais de 50 anos, onde foram testados o EMCTAr – Escala de Motivos para 
a Continuidade no Trabalho, versão reduzida. 
 
Resultados/Discussão 
Foram testados os três itens com maior carga fatorial por dimensão da EMCTA completa em 
participantes do setor de energia. Análises fatoriais confirmatórias evidenciaram a versão reduzida com 
21 itens e sete dimensões: i) situação financeira, ii) condições físicas, iii) condições de trabalho, iv) 
importância do trabalho, v) relacionamentos no trabalho, vi) relacionamentos com a organização e vii) 
desenvolvimento intelectual. A segunda pesquisa confirmou a estrutura dos 21 itens e sete dimensões 
da EMCTAr. Nos dois contextos brasileiros foi constatada a validade da EMCTAr, baseada na estrutura e 
consistência interna do instrumento que deve ser associado a outras variáveis/construtos.  
 
Conclusões 
A EMCTA reduzida -EMCTAr apresentou propriedades psicométricas que recomendam investigações em 
futuros contextos profissionais distintos, organizacionais, nacionais e transculturais. Portanto, como 
desdobramento, segue em curso uma grande pesquisa transcultural quanti-quali com a participação do 
Brasil, Espanha, Colômbia e Portugal para verificar similaridades e diferenças nos Preditores da Decisão 
da aposentadoria. Além da EMCTAr serão utilizadas escalas que medem Volição no Trabalho, Controle 
do Trabalho, Flexibilidade no Horário do Trabalho, Satisfação no Trabalho e Demandas da Família e do 
Trabalho.  
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Introdução 
A satisfação na aposentadoria pode ser definida como uma avaliação de natureza subjetiva de bem-
estar, representando o contentamento com a vida na aposentadoria. O conceito considera as 
experiências de vida e a percepção de qualidade de vida na aposentadoria, podendo representar um 
indicador de bem-estar, contentamento e adaptação a essa fase da vida. Considerando os desafios 
gerados pelo envelhecimento mundial no sentido de proporcionar bem-estar para aqueles que se 
aposentaram, é importante avaliar diferentes contextos possíveis, verificando diferenças e 
similaridades.  
 
Objetivos 
O objetivo desse trabalho foi analisar a adaptação na aposentadoria no Brasil e em Portugal, por meio 
da verificação de evidências de validade do Inventário de Satisfação na Aposentadoria (ISA) para os dois 
grupos, e da comparação dos níveis de satisfação na aposentadoria na percepção dos aposentados 
residentes dos dois países. 
 
Metodologia 
Participaram do estudo 1.441 aposentados, sendo 997 brasileiros e 444 portugueses, homens (51,2%) e 
mulheres (48,9%), com idade média de 63,7 anos, residentes de todas as regiões de ambos os países. 
Os participantes foram convidados a responder um questionário contendo o Inventário de Satisfação na 
Aposentadoria (ISA) e questões sociodemográficas. A partir da coleta, foram realizadas análises fatoriais 
confirmatórias multigrupos (AFCM), análises de consistência interna, validade e comparação das médias 
latentes dos fatores do instrumento entre os países. 
 
Resultados e Discussão 
As AFCM, e análises de consistência e validade apontaram para uma estrutura do instrumento 
consistente para o Brasil (χ2(gl) = 776,01(87); CFI = 0,99; TLI = 0,98; RMSEA = 0,09; SRMR = 0,07; α = 
0,91) e para Portugal (χ2(gl) = 324,12(87); CFI = 0,99; TLI = 0,98; RMSEA = 0,08; SRMR = 0,07; α = 0,88). 
Na comparação das médias latentes, não foram encontradas diferenças entre os países, nos fatores 
referentes à satisfação com os recursos individuais (CFI = 0,00; p < 0,16; D’Cohens = 0,14) e aos 
relacionamentos sociais (CFI = 0,00; p < 0,001; D’Cohens = 0,34). No fator referente a satisfação com os 
recursos coletivos, os participantes de Portugal apresentaram média significativamente superior (CFI = 
-0,02; p < 0,001; D’Cohens = -0,60) aos participantes brasileiros. 
 
Conclusões 
Os resultados geram importantes discussões relacionadas aos serviços e condições de vida e serviços 
públicos oferecidos pelos dois países e evidenciam a importância dos relacionamentos familiares e 
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sociais para os aposentados, bem como a situação financeira declarada pelos participantes da pesquisa. 
Apesar de possuir algumas limitações amostrais, considera-se que, a partir do estudo, foi possível 
ampliar os achados brasileiros para mais um país, proporcionando o melhor entendimento do construto 
satisfação na aposentadoria, possibilitando o aperfeiçoamento de práticas organizacionais e sociais.  
 
Palavras-Chave: aposentadoria; adaptação; bem-estar; estudo transcultural  
Keywords: retirement; adjustment; well-being; cross cultural study 
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Introdução  
O crescente envelhecimento populacional constitui um dos maiores desafios para as sociedades atuais. 
A aposentação é uma das transições mais desafiantes para os indivíduos na meia-idade (Meleis, 2010), 
podendo as suas consequências interferir no estado de saúde dos seus protagonistas (Loureiro et al., 
2015). Com o aumento da longevidade, os indivíduos permanecem um maior número de anos 
aposentados, trazendo este fenómeno repercussões tanto a nível das políticas económico-sociais, como 
das assistenciais de saúde.  
 
Objetivos  
Constituíram objetivos deste estudo caracterizar de que forma os indivíduos e os casais portugueses se 
ajustam à aposentação, quais as alterações adaptativas percecionadas e qual a influência do género 
nesta transição.  
 
Metodologia  
Desenvolveram-se estudos descritivos exploratórios, de perfil qualitativo e quantitativo, cujas 
abordagens se complementaram. Foram conduzidas entrevistas em focus groups, com um total de 146 
participantes e a 32 casais com recém-aposentados portugueses para recolha de dados qualitativos. Nas 
entrevistas em casal foi, simultaneamente, aplicado um questionário sociodemográfico e um Inventário 
de Enriquecimento e Desenvolvimento Conjugal, Comunicação e Felicidade (ENRICH).   
 
Resultados e Discussão  
A média de idades dos 146 participantes era de 63,7 anos, sendo 43.5% do sexo masculino. Os resultados 
do ENRICH indicam diferenças estatisticamente significativas para a variável aposentação em função do 
sexo e da idade. O ajustamento à transição para a aposentação em recém-aposentados portugueses 
parece ser determinado pela idade, género, estado civil, nível socioeconómico e área profissional. Os 
programas de promoção da saúde deverão visar as áreas significativamente relevantes para os 
portugueses que experienciam a transição para a aposentação, sendo o género (Pedreiro, Loureiro & 
Loureiro, 2021) e a conjugalidade (Mintzer & Taylor,2012) fatores a serem considerados.  
 
Conclusões  
O aumento da esperança média de vida e o consequente envelhecimento populacional acentuam a 
imperatividade de implementação de políticas de promoção de saúde direcionadas para população 
trabalhadora de meia-idade, coadjuvando transições específicas operadas nesta fase do ciclo vital, como 
é o caso da transição para a aposentação.  
 
Palavras-Chave: Aposentação; Transição; Género; Conjugalidade 
Keywords: Retirement; Transition; Gender; Conjugality   
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Introdução 
A aposentação é um evento de carácter transicional (Meleis, 2010) que imprime mudança adaptativa 
no final da vida ativa dos trabalhadores. A ambivalência de perdas e ganhos, assim como o impacto 
psicoemocional por este evento suscitado, origina vulnerabilidade em saúde nos seus protagonistas 
(Loureiro, Fonseca & Veríssimo, 2012), pelo que a implementação de um programa promotor da 
adaptação à aposentação, dirigido a indivíduos e famílias, poderá propiciar uma vivencia bem-sucedida 
desta transição, contribuindo para um envelhecimento ativo e saudável (Fonseca, 2011).  
 
Objetivos 
Descrever o percurso de conceção de um programa promotor da saúde na transição para a aposentação. 
Apresentar a eficiência de um programa promotor da saúde aplicado a ex-trabalhadores e famílias que 
vivenciam a transição para a aposentação. 
 
Metodologia 
Estudo de investigação-ação que culmina numa intervenção prescritiva, longitudinal e comparativa, com 
três grupos de recém-aposentados: Grupo controlo (nGC) não submetido a qualquer intervenção, 
cingindo-se ao preenchimento dos instrumentos Autoeficácia Geral Percecionada (GES) e 
Posicionamento Face à Adaptação à Reforma (EPFAR) e; dois grupos experimentais (nGE1:recém-
aposentados;nGE2:recém-aposentados+cônjuge), ambos submetidos ao Programa e com 3 momentos 
avaliativos: pré (Av1), pós-mediato (Av2) e, tardio (Av3). Dados tratados com recurso ao IBM®SPSS25. 
Cumpridos todos os pressupostos formais e éticos inerentes a protocolo de investigação. 
 
Resultados e Discussão 
Evidencias decorrentes de 18 grupos focais e 32 entrevistas conjugais permitiram aceder às principais 
vulnerabilidades percecionadas na transição para a aposentação, por indivíduos e famílias portuguesas. 
Da sua análise, por painel de peritos, resultou um protótipo que foi alvo de ensaio-piloto. Da avaliação 
deste procedimento e nova análise por peritos, resultou o Programa, constituído por 12 sessões.  
A aplicação de t Student, para amostras emparelhadas e comparação das médias, antes e depois da 
aplicação do Programa, demonstrou uma evolução positiva e estatisticamente significativa nos grupos 
experimentais, reiterando benefícios em saúde decorrentes da participação em programas de 
aposentadoria (França et al.,2002). 
 
Conclusões 
O REATIVA, resultante de um projeto de investigação-ação que visou conceber um programa promotor 
da adaptação à aposentação, revelou ser efetivo no aumento da Autoeficácia Geral Percecionada (GES) 
e do Posicionamento Face à Adaptação à Reforma (EPFAR) nos seus participantes. 
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Constituindo os Enfermeiros do Trabalho os profissionais de saúde ocupacional mais próximos e 
conhecedores do estado de saúde dos trabalhadores, a implementação deste programa no final da 
meia-idade poderá resultar em maiores ganhos em saúde para os protagonistas desta transição. 
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Introdução 
A pandemia de COVID-19 gerou sobrecarga nos serviços de saúde levando a necessidade de desenvolver 
novas práticas para fornecer uma assistência segura aos pacientes e profissionais. Devido a alta 
demanda e escassez de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) diversas instituições disponibilizaram 
informações, protocolos e recomendações, visando a padronização do manejo seguro. Diante da 
quantidade de produção técnica e científica publicada, tornou-se relevante a sistematização das 
recomendações referentes à gestão de EPI no ambiente hospitalar. 
 
Objetivos  
Mapear as recomendações de boas práticas para a gestão de Equipamentos de Proteção Individual no 
contexto da pandemia de COVID-19 no ambiente hospitalar. 
 
Metodologia  
Revisão de escopo elaborada segundo o método do Joanna Briggs Institute. Foram pesquisadas sete 
bases de dados eletrônicas, uma plataforma de literatura cinzenta e doze sites oficiais de instituições 
em saúde, em busca de publicações a partir de 2020, em qualquer idioma. Os termos utilizados foram 
Patient Safety, Hospitalization and COVID-19 e suas variações. Dois pesquisadores independentes 
revisaram os estudos e extraíram os dados. Os resultados foram analisados por meio da análise de 
conteúdo e discutidos tomando por base a literatura científica. 
 
Resultados e Discussão  
Foram analisados 84 documentos. Na pandemia de COVID-19 a gestão de EPI tornou-se um dos 
elementos centrais para a segurança do paciente e dos trabalhadores de saúde. Os aspectos 
administrativos foram evidenciados como indispensáveis para garantir o abastecimento, a distribuição, 
a capacitação e o treinamento dos profissionais de saúde e dos pacientes (La Regina et al., 2020; Lauck 
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et al., 2020; Liew et al., 2020; Velly et al., 2020).  Tendo em vista a possibilidade de que iremos conviver 
com o SARS-CoV-2 e suas variantes, impõe-se a necessidade de realizar a gestão de EPI, mantendo as 
recomendações de práticas seguras para a proteção dos pacientes e profissionais de saúde. 
 
Conclusões  
Foram evidenciadas estratégias de mudança na organização dos serviços de saúde para assistir as 
pessoas infectadas, com foco no uso adequado dos EPIs, práticas essas que foram se consolidando ao 
longo da pandemia e que refletirão em outras situações futuras semelhantes que possam emergir. O 
engajamento de todos os envolvidos no cuidado aos pacientes hospitalizados é fundamental para 
consolidar as recomendações mapeadas e propiciar a padronização de práticas seguras na assistência. 
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Introdução 
Na pandemia de COVID-19 o manejo de Equipamento de Proteção Individual (EPI) tornou-se essencial 
para a segurança dos pacientes/acompanhantes e dos profissionais de saúde. A presença global do 
COVID-19 e suas vias de transmissão evidenciam a necessidade de adoção de medidas de precaução por 
contato, gotículas e aerossóis. Essas medidas vêm sendo incentivadas por órgãos mundiais de saúde 
que determinaram a exigibilidade do uso de EPI durante o contato dos profissionais de saúde com 
pacientes da COVID-19 (Garcia et al., 2021).  
 
Objetivos 
Mapear as recomendações de boas práticas para o manejo de Equipamento de Proteção Individual pelos 
pacientes e acompanhantes no contexto da pandemia de COVID-19 no ambiente hospitalar.  
 
Metodologia 
Revisão de escopo elaborada segundo o método do Joanna Briggs Institute. Foram pesquisadas sete 
bases de dados eletrônicas, uma plataforma de literatura cinzenta e doze sites oficiais de instituições 
em saúde, em busca de publicações a partir de 2020, em qualquer idioma. Os termos utilizados foram 
Patient Safety, Hospitalization and COVID-19 e suas variações. Dois pesquisadores independentes 
revisaram os estudos e extraíram os dados. Os resultados foram analisados por meio da análise de 
conteúdo e discutidos tomando por base a literatura atual. 
 
Resultados e Discussão 
Foram evidenciados que as instituições hospitalares devem fornecer EPIs aos pacientes e 
acompanhantes e instruí-los quanto ao uso adequado. A máscara cirúrgica foi o EPI mais recomendado, 
sendo indicada para evitar a disseminação de gotículas respiratórias (Kinross et al, 2020). Em alguns 
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estudos, de acordo com a situação, também foi observado a indicação de uso de máscara N95, luvas 
descartáveis, gorro descartável, protetores de calçados, respiradores purificadores de ar (PAPR) e 
avental. O envolvimento do paciente e do acompanhante no cuidado tem sido um dos fatores com 
maior impacto positivo na experiência do paciente, resultando, por sua vez, no aumento da segurança 
do paciente e sua percepção de qualidade em saúde (Sargent, 2019; Patient Engagement Action Team, 
2019). 
 
Conclusões 
O uso adequado de EPI é uma forma de reduzir a transmissão de microrganismos nos atendimentos 
hospitalares e todos os envolvidos nesse contexto devem estar engajados, incluindo pacientes e 
acompanhantes, com o objetivo de propiciar uma assistência digna, segura e de qualidade. A pandemia 
da COVID-19 suscitou novas estratégias na organização dos serviços de saúde que foram se 
consolidando e refletirá em outras situações futuras semelhantes que possam emergir.  
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Introdução  
A pandemia da COVID-19 trouxe repercussões econômicas, sociais e abalou sobretudo os sistemas de 
saúde. Os hospitais tiveram que adaptar os seus protocolos e realizar a gestão eficiente dos recursos. 
Além de terem que lidar com a alta probabilidade de infecção entre os profissionais de saúde, com 
afastamentos, falecimentos e impactos na organização. Frente a isso, as instituições enfantizaram o 
fornecimento dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e as boas práticas no seu uso, que são 
fundamentais, mesmo que em alguns casos insuficientes para a proteção dos profissionais (Assunção et 
al., 2021). 
 
Objetivos  
Mapear as recomendações de boas práticas para o manejo de Equipamento de Proteção Individual pelos 
profissionais no contexto da pandemia de COVID-19 no ambiente hospitalar.  
 
Metodologia  
Revisão de escopo elaborada segundo o método do Joanna Briggs Institute. Foram pesquisadas sete 
bases de dados eletrônicas, uma plataforma de literatura cinzenta e doze sites oficiais de instituições 
em saúde, em busca de publicações a partir de 2020, em qualquer idioma. Os termos utilizados foram 
Patient Safety, Hospitalization and COVID-19 e suas variações. Dois pesquisadores independentes 
revisaram os estudos e extraíram os dados. Os resultados foram analisados por meio da análise de 
conteúdo e discutidos tomando por base a literatura atual. 
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Resultados e Discussão  
As recomendações de boas práticas no uso e manejo dos EPI's têm a ver com o conhecimento sobre as 
rotas de transmissão do patógeno que se busca eliminar. No caso da COVID-19, o alto potencial de 
transmissão pode acometer os indivíduos de forma direta ou indireta (Assunção et al., 2021). Essas 
formas de transmissão implicam na necessidade de equipamentos de proteção adequados. Neste 
estudo, foram identificadas recomendações de 74 pesquisas realizadas durante a pandemia, sendo 
apresentadas nos seguintes eixos: 1) utilizaçao e manejo dos EPI's (máscaras, luvas, gorros, aventais, 
óculos, coberturas e sapatos); 2) Processamento, descarte e reutilização dos EPI's; e, 3) Recomendações 
específicas de cuidado com os EPI's (Forrester et al., 2020; Pate et al., 2020). 
 
Conclusões 
Os resultados apresentam a diversidade de tipos e nomeclaturas dos EPI's em todo o mundo, bem como, 
as melhores evidências sobre o avanço das recomendações de manejo dos EPI's na pandemia.  São 
necessárias atualizações nos protocolos e diretrizes que recomendam o manejo dos euqipamentos de 
proteção individual. As recomendações de boas práticas avançam em vários caminhos na pandemia, no 
entanto, ainda observa-se tensões relativas a escassez econômica e administrativa, sobretudo no que 
se refere ao reuso desses equipamentos.  
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Introdução 
A COVID-19, declarada como pandemia em março de 2020, é uma doença infecciosa causada por um 
vírus altamente transmissível, aumentando drasticamente o risco assistencial relacionado à infecção 
respiratória. Para a proteção dos profissionais e pacientes, foi imposta a necessidade do uso prolongado 
de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) que não eram habituais na rotina de alguns profissionais 
da linha de frente de combate à pandemia. A capacitação para o uso racional e paramentação e 
desparamentação com técnica apropriada são fundamentais para a segurança assistencial. 
 
Objetivos 
Mapear as recomendações de capacitação de profissionais, pacientes e acompanhantes para o manejo 
adequado de Equipamentos de Proteção Individual na pandemia de COVID-19 no contexto hospitalar. 
 
Metodologia 
Revisão de escopo elaborada segundo o método do Joanna Briggs Institute. Foram pesquisadas sete 
bases de dados eletrônicas, uma plataforma de literatura cinzenta e doze sites oficiais de instituições 
em saúde, em busca de publicações a partir de 2020, em qualquer idioma. Os termos utilizados foram 
Patient Safety, Hospitalization and COVID-19 e suas variações. Dois pesquisadores independentes 
revisaram os estudos e extraíram os dados. Os resultados foram analisados por meio da análise de 
conteúdo e discutidos tomando por base a literatura atual. 
 
Resultados e Discussão 
Foram analisados 84 documentos. Profissionais, pacientes e acompanhantes devem ser capacitados 
sobre o manejo adequado de EPI, em diferentes cenários no ambiente intrahospitalar. Os treinamentos 
devem ser realizados e validados por profissional experiente e contemplar as etapas de escolha dos 
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equipamentos adequados, paramentação e desparamentação; assim como a higienização antes de 
colocar e depois de remover o EPI. A escolha dos equipamentos (máscara cirúrgica, máscara com 
eficácia mínima na filtração de 95%, gorro, avental, luvas, óculos, protetores faciais e protetores para 
os pés) deve acontecer de acordo com a necessidade do atendimento a ser prestado (Centers for 
Disease Control and Prevention, 2020; La Regina et al., 2020; Respiratory Care Committee of Chinese 
Thoracic Society, 2020). 
 
Conclusões 
Foram evidenciadas recomendações para a capacitação de profissionais, pacientes e acompanhantes 
para o manejo adequado dos EPI, prática que foi se fortalecendo ao longo da pandemia e que refletirá 
em situações semelhantes que possam emergir. Com a capacitação, espera-se o engajamento de todos 
os envolvidos no cuidado ao paciente hospitalizado. O engajamento de todos os envolvidos, por sua vez, 
é essencial para consolidar as recomendações mapeadas e prestar uma assistência digna, segura e de 
qualidade. 
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