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RESUMO 



Vi 

Este trabalho teve por objetivo, estabele-

cer uma metodologia básica para organização de 

de enfermagem do trabalho, com a elaboração de 

serviços 

modelos 

operacionais, visando fornecer subsídios aos enfermeiros 

do trabalho que irão organizar tais serviços. 

Para estabelecer tal metodologia, o autor 

se baseou em um levantamento bibliográfico sobre o assun

to e em sua experiência pessoal. 

Essa metodologia, que é fundamentada no 

processo de enfermagem aplicado à enfermagem do trabalho, 

consta basicamente, das seguintes etapas: levantamento e 

análise das caracteristicas da comunidade onde a empresa 

está situada; levantamento e análise das características 

da empresa; estruturação do serviço e elaboração dos pro

gramas de enfermagem. 
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vi i i 

This work had for objetive establishing a 

basic methodology to organize the occupational health 

nursing services, with the elaboration of operational 

modela, in order to furnish subsidies for occupational 

health nurses who will organize these services. 

To establish this methodology, the author 

based on the bibliography survey regarding the theme and 

in her personal experience. 

This methodology is based in nursing 

process applied to occupational health nursing 

consista, basically, in the following steps: survey 

and 

and 

the 

the 

analysis on the community characteristics 

industry is located; survey and analysis 

industry characteristics; structuration and 

of the nursing programs. 

where 

about 

elaboration 
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X 

Enfermagem do Trabalho: Com base em FISH38 (1977), ado

tou-se para este trabalho que a enfermagem do trabalho 

é um ramo da enfermagem de saúde pÚblica, e como tal, 

utiliza os mesmos métodos e técnicas empregados na Sa~ 

de PÚblica, visando a promoção, proteção e recuperaçao 

da saúde do trabalhador e de sua família,e que requer, 

também, conhecimentos e habilitades específicas na 

área de Saúde Ocupacional. 

Serviço de enfermagem do trabalho: é a unidade de en

fermagem, independente de sua classificação funcional 

(departamento, serviço, setor ou seção) dentro da es

trutura organizacional da empresa. Este serviço está, 

hierarquicamente, subordinado ao serviço de saúde ocu

pacional da empresa, e deve contar em seu quadro fun

cional com um Enfermeiro do Trabalho, além do pessoal 

auxiliar de enfermagem. No caso de nao existir o refe

rido profissional, utilizar-se-á, durante este traba

lho, em substituição a este termo, a seguinte referên

cia: atividades desenvolvidas pelo pessoal auxiliar de 

enfermagem do serviço de saúde da empresa. 



1. I N T R O D U Ç Â O 
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1.1 Assistência de enfermagem do trabalho: evolu 

çao e processo 

Paises corno Reino Unido (FRENCH 40 , 1973), 

Finlândia (SAYANAJARVI 80 , 1969) e Estados Unidos (BURGE

SON27, 1970), começaram a desenvolver atividades de enfer 

rnagern do trabalho já no final do século XIX, e o Canadá 

(WALLACE 89 , 1963) e Austrália (WOODMAN 93 , 1969) iniciaram 

tais atividades, respectivamente, a partir da primeira e 

segunda Guerra Mundial. 

Devido a longa experiência nessa área,tais 

paises já tem estabelecido urna metodologia para prestação 

• 86 
da assistencia de enfermagem do trabalho (TINKHAM ,1972; 

CAHALL30 ,1976; SILBERSTEIN84 ,1976; BAUGHN 21 ,1977), e para 

a organização de serviços de enfermagem do trabalho 

(AMERICAN ASSOCIATION OF INDUSTRIAL NURSES- AAIN 7 'lO 

1969 e 1970; TINKHAM86 , 1972; KLUTAS 49 ,1978). 

A metodologia para prestação da assistên

cia de enfermagem do trabalho, baseia-se na aplicação do 

processo de enfermagem, processo esse proposto por YURA 

& WALSH 94 (1973) e ROGERS 76 (1970), cujas fases, de acor-

do com tais autores, são: levantamento e análise de dados 

significativos para a enfermagem; planejamento da assis-

tência; execução e avaliação da assistência prestada. 

TINKHAM86 (1972) I CAHALL30 (1976) I SILBERS

TEIN84 (1976) e BAUGHN 21 (1977), utilizam essa ,:r:neto.dCDlogia 

geral, aplicando-a à enfermagem do trabalho, todavia, a 

forma de aplicação é abordada de duas maneiras distintas: 

a primeira delas, com urna abordagem global, sendo o obje-

to da prestação da assistência de enfermagem do trabalho-

a empresa como um todQ. e a segunda com uma abordagem es-
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pecifica - sendo o trabalhador o objeto da prestação des-

sa assistência. 

Corno exemplo de tais abordagens, pode ser 

citado TINKHAM86 (1972), que descreve corno primeira etapa 

da aplicação do processo de enfermagem do trabalho, o le

vantamento de dados da comunidade onde a empresa está si

tuada, da empresa e seus trabalhadores, e do serviço de 

saúde. Já CAHALL30 (1976), SILBERSTEIN84 (1976) e BAUGH~l 

(1977) , estabelecem como primeira fase do processo de en-

ferrnagem do trabalho, o levantamento e análise de dados 

de cada trabalhador, incluindo dados relativos a sua saú-

de e as condições de seu trabalho. 

Apesar das diferentes abordagens, dadas p~ 

los autores, observa-se a complementariedade, uma vez que 

ao se planejar a assistência global de enfermagem,deve-se 

lançar mão de urna metodologia abrangente, e ao individua

lizar-se a assistência, deve-se utilizar a mesma metodolo 

gia, só que, de forma a atender cada trabalhador. 

De urna forma ou de outra, o trabalhador de 

verá sempre ser visto, de acordo com TINKHAM87 (1977) ,den-

tro do contexto comunitário, ou seja, no macro-sistema da 

comunidade onde vive, no sistema empresa onde trabalha,no 

subsistema do serviço de saúde que o assiste e no micro-

sistema família, onde vive. 

A metodologia para organização de serviços 

de enfermagem do trabalho, nos países acima citados,cons-

ta basicamente, das seguintes fases: levantamento e análi 

se das características da comunidade onde a empresa está 

situada, das características da empresa, seus trabalhado

res e do serviço de saúde,e da estruturação do serviço de 

enfermagem e elaboração dos programas de enfermagem do 
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trabalho (AAIN
7

' 10 , 1969 e 1970; 'l'INKHAM86 ,1972;KLUTAS 49 , 

197 8) . 

No Brasil, a exigência legal de Auxiliares 

de Enfermagem do Trabalho e de Enfermeiros do Trabalho, 

nos serviços de medicina do trabalho é bastante recente, 

tendo sido estabelecida pelas Portarias n9. 3237 71 de 

27/07/72 e n9 346072 de 31/12/75, respectivamente. 

Por ser um dos mais recentes campos de 

atuação da enfermagem no Brasil, a área de enfermagem do 

trabalho ainda é carente de bibliografia sobre o assunto 

(BULHÕES 26 , 1976; ANDRADE et a119 , 1977). 

Com relação a metodologia para 

da assistência de enfermagem do trabalho, 

(1976), estabelece como fases do processo de 

prestação 

SERAFINI82 

enfermagem 

do trabalho, o levantamento e análise de dados significa-

tivos para a enfermagem, o planejamento da assistência de 

enfermagem e a execuçao e avaliação dessa assistência. 

Quanto a metodologia para organização de 

serviços de enfermagem do trabalho, SATO et al 79 (1976) e 

a CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA DE OCUPAÇÕES 25 (1977), são unâ-

nimes ao afirmar que cabe ao Enfermeiro do Trabalho a 

organização de tais serviços e FERREIRA37 (1975), traça 

um roteiro para esta organização, incluindo tópicos como: 

conhecimento da realidade da empresa, de seu serviço de 

saúde, e organização propriamente dita do serviço de en-

fermagem do trabalho, sendo que esta engloba a organiza

ção estrutural, de pessoal e de recursos materiais, de um 

sistema de registro e arquivo, e de programas de enferma 

gem. 
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1.2 Saúde Ocupacional: conceitos básicos 

O Enfermeiro do Trabalho ao ser admitido 

em nossas empresas, geralmente depara-se com o serviço 

de saúde já em funcionamento, e para que possa organizar 

adequadamente o serviço de enfermagem do trabalho,deverá 

não só conhecer a metodologia para organização desse se~ 

viço, como também estar inteirado de alguns conceitos bá 

sicos de Saúde Ocupacional. 

MERRIL 55 (1963) e SAN MARTIN 77 (1975), con-

sideram o grupo de trabalhadores como o grupo chave da 

sociedade, uma vez que é composto pela população econom! 

camente ativa, e devido a isso, um dos grupos que merece 

atenção prioritária à saúde. 

Devido às semelhanças de abordagem e de 

atuação na área da saúde, entre os grupos de trabalhado-

res que compoe a empresa, e a comunidade de um modo ge-

ral, a metodologia para atuação junto aos primeiros, se-

gundo ALVIM 6 (1966), deve estar fundamentada nos 

pios básicos de Saúde Pública, pois de acordo com NOGUEI 

58( ~ ~ RA 1967), a Saude Ocupacional e parte integrante da 

Saúde PÚblica. 

A operacionalização desse conceito em ser 

viços de Saúde PÚblica é recomendada por NOGUEIRA511976), 

e já referida por ALVIM 6 (1966) e GONDIM42 (1976). 

Devido a necessidade de se prestar assis-

tência global à saúde dos trabalhadores, e devido a sua 

concentração em locais de trabalho, permitir uma fácil 

abordagem, a aplicação dos princÍpios básicos de Saúde 

PÚblica, propostos por ALVIM6 (1966), para promoção, pro-

teção e recuperação da saúde dos trabalhadores, parece 
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s~r a n~toJologia indicada para atuaçao junto a esse g~u-

po. 

Considerando que a prestação global da 

assistência à saúde não é prerrogativa de um campo espec! 

fico da saúde,ou de um profissional dessa area, e sim, 

responsabilidade de todos os serviços e profissionais de 

saúde, cabe ao serviço de saúde ocupacional da empresa, a 

prestação de tal assistência. 

Sabe-se que no Brasil, de acordo com OZBAS 

et al 65 (1977) e SOUTo85 (1977), alguns serviços de saúde 

da empresa se subdividem em serviços assistenciais de saú 

de (genericamente denominados de medicina assistencial ou 

curativa) e serviços de saúde ocupacional (também denomi

nados de medicina do trabalho) . 

Ao serviço assistencial de saúde,de acordo 

com tais autores, cabe a responsabilidade do atendimento 

de problemas não relacionados às condições de trabalho, 

cabendo ao serviço de saúde ocupacional,a assistência re-

lacionada ao trabalho. 

Tais autores, referem que deve haver urna 

perfeita interação entre esses serviços, para que haja 

complementariedade da assistência prestada, visando a me-

lhoria da qualidade de vida do trabalhador. 

Entretanto, a dificuldade de se limitar es 

ses campos de atuação é muito grande na prática, pois não 

existem traços precisos delimitando tais áreas,e sabe-se, 

que qualquer problema de saúde, seja ele originário ou 

nao das condiçÕes de trabalho, afeta o desempenho do tra

balhador. 

Consequenternente, o serviço de saúde da em 

presa, ao dicotomizar-se em serviço assistencial e ocupa-
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cional de safide, pode muitas vezes, deixar de prestar as-

sistincia global ã safide do trabalhador devido ao fracio-

namento de tal assistincia. 

Para evitar esse problema, SOUTo85 (l977), 

sugere que os médicos não especialistas em Saúde Ocupaci~ 

nal, sejam incentivados a aplicarem seus conhecimentos es 

pecializados nesta area. 

Tal sugestão pode ser estendida a todos os 

profissionais de saúde, visando a correlação de seus co

nhecimentos específicos com a Saúde Ocupacional,para que 

haja sempre um enfoque de todos os fatores de saúde sob 

um prisma ocupacional. 

Em termos administrativos a dicotomia do 

serviço de safide pode ser sanada através do estabeleci

mento de uma filosofia voltada para a Saúde Ocupacional, 

onde uma direção finica, exercida por WTl profissional desta 

area, coordenará as ações de saúde. 

A existência de urna equipe multiprofissio

nal de saúde em tais serviços é enfatizada por NOGUEIRA
59 

(1976) e por ZAVON 95 (1978), sendo que este Último salien

ta a necessidade de um trabalho em equipe efetivo, e não 

somente o agrupamento de profissionais,pois, segundo ele, 

atualmente muitos profissionais estão mais interessados 

em "conseguir um lugar ao sol" e atingir seus próprios o_!:2 

jetivos, do que prestar assistincia à saúde do trabalha-

dor. 

No Brasil, a equipe mínima de Saúde Ocu 

pacional, e estabelecida pela Portaria n9 3214 73 de 

08/06/78, sendo composta pelo Engenheiro de Segurança, Mé 

dico do Trabalho e Enfermeiro do Trabalho, e pelo pessoal 

auxiliar de segurança, que é o Supervisor de Segurança, e 
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pelo pessoal auxiliar de enfermagem, que é o Auxiliar de 

Enfermagem do Trabalho. 

Apesar dessa Portaria distribuir o pessoal 

entre as áreas de segurança e medicina do trabalho, está 

subentendido que eles devem trabalhar juntos, visando a 

promoçao, proteção e recuperação da saúde do trabalhador. 

Os componentes da equipe variarão conforme 

os objetivos dos programas de saúde e com as necessidades 

de saúde identificadas, podendo haver inclusão de outros 

elementos, de acordo com a necessidade. 

A subdivisão da equipe de saúde ocupacio

nal em equipe de segurança, equipe de medicina e equipe 

de enfermagem do trabalho, poderá ser efetuada pelas ra

zões acima expostas, ou para facilitar a execução da as

sistência, mas cabe a equipe de saúde ocupacional,a pres

tação global da assistência à saúde do trabalhador. 

Além da atuação da equipe de saúde ocupa

cional estar baseada nas necessidades e problemas de sau 

de identificados na empresa,ela deve considerar, para sua 

atuação, a existência de problemas e necessidades conside 

radas prioritárias para a região onde está localizada a 

empresa. 

No Brasil, um dos problemas, prioritários 

de saúde ocupacional refere-se ao elevado número de aci

dentes do trabalho, que, de acordo com o Boletim Informa

tivo da FUNDACENTR0 2 (1978), em 1977, foi de 1.614.750 pa

ra uma população de 16.589.605 trabalhadores segurados, 

correspondendo a um percentual de 9,73 desta população. 

Ao se analisar o percentual de doenças 

profissionais ou doenças do trabalho, com relação ao to

tal de acidentes do trabalho, verifica-se que ele é mini-



mo, correspondendo em 1976 ( Boletim 

FUNDACENTR0 1 1977), a 0,15%. 

Estatístico 

9 

da 

Com relação a esta baixa cifra,LAMBERT 51 

(1976) e NOGUEIRA 59 (1976), acreditam que ela se deve pri~ 

cipalmente, pela elevada subestimação de dados. 

Como causas de subestimação,os autores re-

ferem o relativo desconhecimento das doenças profissio-

nais pelos médicos, sendo que LAMBERT 51 (l976) também refe 

re a ausência de uma análise retrospectiva de tais doen-

ças devido a grande rotatividade da mão de obra, e o lan-

çamento no mercado, de grande quantidade de produtos cu

jos efeitos tóxicos ainda nao são conhecidos e identifica 

dos nos trabalhadores. 

59 -NOGUEIRA- (1976) ,tambem refere como causas 

de subestimação, certas dificuldades de ordem institucio-

nal e administrativa nos serviços de saúde de nossas em-

presas,e ressalta que nossas estatísticas estão subestima 

das, por não estarem inclusos nos registros os acidentes 

do ~rabalho e as doenças profissionais ocorridos com: tra 

balhadores rurais; empregados não registrados no INAMPS;e 

com funcionários públicos, o que aumentaria sobremaneira 

tal estatística. 
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1.3 Objetivo 

O presente trabalho teve por objetivo esta 

belecer uma metodologia básica para a organização de ser

viços de enfermagem do trabalho, com a elaboração de mode 

los operacionais, visando fornecer subsÍdios aos enfermei 

ros do trabalho que irão organizar tais serviços em empr~ 

sas brasileiras, do ramo industrial, que contem em seu 

quadro funcional com mais de três mil e quinhentos traba

lhadores e já possuam um serviço de saúde ocupacional em 

funcionamento. 

A seleção de tais características em rela 

çao a empresa, deveu-se aos seguintes fatos: as empresas 

do ramo industrial empregam o maior número de trabalhado

res (Boletim Informativo da FUNDACENTR01 ,1977) ;somente há 

previsão de enfermeiros do trabalho para empresas com 

mais de três mil e quinhentos trabálhadores (Portaria n9 

3214 73 de 08/06/78); a maioria dessas empresas já possuem 

um serviço de saúde ocupacional, e a organização do servi 

ço de enfermagem nesse caso, adquire algumas característi 

cas próprias. 
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1.4 Metodologia 

Para a elaboração do presente trabalho, o 

autor realizou, previamente, um estágio de quatrocentas ho 

ras em uma empresa do ramo metalúrgico, com aproximadamen-

te vinte mil trabalhadores, com os seguintes objetivos: co 

nhecer as áreas de produção e os serviços de segurança, de 

nutrição e social da empresa, verificando o relacionamento 

destes, com o serviço de saúde; verificar a atuação do ser 

viço de saúde ocupacional; verificar, e analisar as ativi-

dades desempenhadas pelo pessoal auxiliar de enfermagem 

desse serviço, visando obter informações que subsidiassem 

a elaboração deste trabalho. 

As principais atividades desenvolvidas du-

rante o estágio, com relação ao serviço de saúde foram: ob 

servaçao sistematizada, através de roteiros pré-estabelec! 

dos pelo autor, para visitas a todas as seções e ativida-

des do Departamento Médico da empresa, e observação e anã-

lise das atividades desenvolvidas pelo pessoal auxiliar de 

enfermagem, uma vez que essa empresa, na época, não conta-

va com um Enfermeiro do Trabalho em seu quadro funcional. 

Com relação aos serviços de segurança, nu-

trição e social, foram também realizadas visitas a esses 

locais, com roteiros pré-estabelecidos pelo autor,procurag 

do identificar o tipo de relacionamento desses serviços 

com o Departamento Médico. 

~ 

As atividades desenvolvidas na area de pro-

dução da empresa foram: visitas de observação e cadastra-

mento das seções consideradas de maior risco nessa area e 

cadastramento dos produtos quimicos utilizados, através de 

roteiros pré-estabelecidos pelo Departamento Médico. 

BIBLIOTECA 
F ACULDAOE DE SAúDE PÚBLICA 
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Paralelamente ao estágio, foi realizado um 

levantamento bibliográfico sobre organização de serviços 

de enfermagem do trabalho e sobre alguns aspectos de org~ 

nização de serviços de enfermagem de saúde pública, visa~ 

do correlacionar estes Últimos com a enfermagem do traba-

lho. 

Após isso, elaborou-se então, uma metodolo 

gia para organização de serviços de enfermagem do traba

lho, com modelos operacionais, fundamentada na bibliogra-

fia consultada e adaptada às características regionais, 

com base na experiência obtida no referido estágio. 

Como já foi referido anteriormente, o pro-

cesso de enfermagem aplicado à enfermagem do trabalho, 

consta das seguintes fases: levantamento e análise de da

dos significativos para a enfermagPn, planejamento, execu 

çao e avaliação da assistência prestada. 

Fundamentada nestas fases, estabeleceu-se 

uma metodologia para organização de serviços de enferma

gem do trabalho em empresas do ramo industrial, visando 

correlacioná-la com o processo de enfermagem. 

Na primeira fase do processo de enferma-

gem, que e a de levantamento de dados significativos para 

a enfermagem, a metodologia utilizada para a organização 

de serviços de enfermagem do trabalho deverá ser a de le

vantamento e análise das características da comunidade on 

de a empresa está situada, e da empresa propriamente di

ta, de acordo com a AAIN 7 , 10 (1969 e 1970) ,TINKHAM8 ~1972), 

SE RAF IN I 8 2 ( l 9 7 6 ) e KL UT AS 4 9 ( l 9 7 8 ) . 

Como segunda fase do processo de enferma

gem, tem-se o planejamento da assistência de enfermagem e 

nessa fase, a metodologia utilizada para organização do 
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serv]ço de enfermagem do trabalho caracteriza-se pela ~s

truturação do serviço e pela elaboração dos programas de 

enfermagem, de acordo com a AAIN10 (1970), TINKHAM86 (1972), 

FERREIRA37 (1975) e KLUTAS 49 (1978). 

Destaca-se,na etapa de estruturação do ser 

viço de enfermagem, o estabelecimento de um sistema de 

avaliação do serviço, pois de acordo com FREEMAN & 

HOLMES 39 (1962), SAN MARTIN 77 (1975) e TINÕCo88 (1977), esse 

estabelecimento deve ser feito durante a organização do 

serviço. 

Ao término da segunda fase do processo de 

enfermagem, o serviço de enfermagem deverá estar organiz~ 

do de forma a executar os programas de assistência de e~ 

ferrnagem planejados, e deverá ser avaliado através da com 

paração da assistência prestada com os padrões de avalia-

çao estabelecidos na etapa de estruturação do serviço. 

Tal metodologia pode,resumidamente, ser es 

quernatizada da forma corno se segue. 

levantamento e analise 

de dados 

. da comunidade onde a 

empresa está situada 

. da empresa 

etapas da 

Avaliação da Assistência 

de Enfermagem 

Planejamento da Assistência 

de Enfermagem 

avaliação do serviço 

de enfermagem e dos 

progr_arn __ a_s ______________ ~ 

estruturação do serviço 

. elaboração dos programas 

Execuçao da Assistencia 

de Enfermagem \ 
. execução dos programas 
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Pelo esquema exposto, verifica-se que as 

etapas da metodologia para organização do serviço de en-

ferrnagern devem ser desenvolvidas durante a primeira e se-

gunda fases do processo de enfermagem, pois nas fases de 

execuçao e avaliação da assistência prestada,o serviço de 

enfermagem deve estar funcionando adequada e eficienterne~ 

te, tanto em termos técnicos corno administrativos, para a 

perfeita execução dos programas de enfermagem. 

Assim corno o processo de enfermagem carac-

teriza-se pelo inter-relacionamento e dinamismo de suas 

46 fases (HORTA ,1974), as etapas para organização do servi 

ço de enfermagem do trabalho possuem as mesmas caracte-

risticas. Assim sendo, ao se organizar o serviço de enfer 

rnagem, o Enfermeiro do Trabalho poderá desenvolver, conco 

rnitantemente, urna ou mais etapas da organização. 

No presente trabalho, será discutida e ana 

lisada a metodologia para organização de serviços de en-

ferrnagern do trabalho, que cornpoem as duas primeiras fases 

do processo de enfermagem, já que as duas Últimas fases 

do processo não dizem respeito a organização propriamente 

dita do serviço, e sim, ao seu funcionamento. 

Visando maior rendimento e objetividade p~ 

ra a organização de serviços de enfermagem do trabalho,f~ 

ram elaborados modelos operacionais para tal organização. 

Esses modelos contém os tópicos necessários à execução de 

cada etapa da organização, sendo que sua forma esquernáti-

ca e resumida visa facilitar sua utilização pelo Enferrnei 

ro do Trabalho. 

A discussão do conteúdo desses rnodelos,bern 

corno a abordagem dada aos tópicos que os compõem, não pr~ 

tendeu ser exaustiva, pois sabe-se que muitas outras abor 
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dagens, com Inaior profundidade, podem ser feitas com re+~ 

ção ao assunto. Todavia, os critérios utilizados para a 

seleção, foram aqueles que, de acordo com as referências 

bibliográficas e com a experiência do autor, provavelmen

te serão indispensáveis para a organização de serviços de 

enfermagem do trabalho nas empresas. 

Assim sendo, quando da utilização dos mode 

los operacionais, o Enfermeiro do Trabalho poderá restri~ 

gir-se aos tópicos traçados, ou levantar novas caracterís 

ticas e com maior profundidade, ou ainda, selecionar so

mente alguns tópicos, desde que os mesmos sejam pertinen

tes, adequados ~ necessários à organização desses servi

ços. 

A seguir, serao então apresentadas as eta 

pas para a organização de serviços de enfermagem do trab~ 

lho e os modelos operacionais correspondentes, na seguin

te sequência: levantamento e análise das características 

da comunidade onde a empresa está situada; levantamento e 

análise das características da empresa; estruturação do 

serviço de enfermagem do trabalho ~ elaboração dos progr~ 

mas. 



2. O R G A N I Z A Ç Ã O D E S E R V I Ç O S D E 

E N F E R M A G E M D O T R A B A L H O 
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2.1 Levantamento e análise das características.da 

comunidade onde a empresa está situada. 

O levantamento e análise das característi-

cas da comunidade onde a empresa está situada, foi consid~ 

rado neste trabalho, como a primeira etapa para organiza-

ção do serviço de enfermagem do trabalho. 

Dentro do processo de enfermagem,aplicado à 

enfermagem do trabalho, esta etapa situa-se em sua primei

ra fase, que é a de levantamento e análise de dados signi-

ficativos. 

como já foi referido, algumas etapas de or 

ganização de serviços de enfermagem do trabalho poderão 

ser desenvolvidas concomitantemente; este e o caso desta 

etapa e da etapa seguinte (levantamento e análise das ca-

racterísticas da empresa), que, devido a complementarieda-

de de informações, necessitam ser desenvolvidas em parale-

lo. 

O sistema empresa está situado dentro do m~ 

era-sistema comunidade, que é onde se localiza a empresa 

e onde, geralmente, reside a maioria dos trabalhadores. 

Por ser a empresa um subsistema do sistema 

comunidade, ela está em um processo de contínua interação 

com esta, influenciando e sendo influenciada pelas caracte 

rísticas sócio-econômicas da comunidade. 

O conhecimento de tais características, 

91 (WASSERMANN et al ,1977), visa identificar fatores que 

possam influenciar a saúde dos trabalhadores, bem como de 

suas famÍlias. 

A amplitude do levantamento de tais caracte 

risticas varia de autor para autor,de acordo com as neces 
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sidades de trabalho, entretanto a AAIN?,lO (1969 e 1970} i 

TINKHAM86 (1972); SERAFINI 82 (1976) i NOGUEIRA & SERPA DA FON 

SEcA60 (1977) e KLUTAS 49 (1978), são unânimes em afirmar que 

é necessário se conhecer os recursos de saúde de uma comu-

nidade onde se irá atuar. 

TINKHAM86 (1972), SERAFINI 82 (1976) e NOGUEI 

RA & SERPA DA FONSECA60 (1977), salientam, ainda, a necessi 

dade de se conhecer algumas características da população e 

das agências sociais da comunidade; SERAFINr 82 (1976) e NO

GUEIRA & SERPA DA FONSECA60 (1977), abordam também a neces-

sidade de se obter dados a respeito de algumas caracterís-

ticas sócio-econômicas e sanitárias da comunidade. 

Para o presente trabalho foram seleciona-

das, de acordo com o critério do autor e com base na bi 

bliografia referida, algumas características sócio-econôml 

cas sanitárias, necessárias ao conhecimento da comunidade 

onde a empresa está situada. 

Características sócio-econômicas da comunidade: 

Os dados selecionados para o conhecimento 

das caracteristicas sócio-econômicas da comunidade foram 

os relativos à área geográfica, aqueles relativos a popul~ 

ção e aqueles relativos aos recursos e agências sociais da 

comunidade. 

A a~ea geog~á6iea, de acordo com as caracte 

rísticas selecionadas para este trabalho, deverá ser des-

crita em termos de extensão territorial (AHUMADA et 5 al , 

1965; SERAFINI 82 ,1976); clima (SERAFINI 82 ,1976; 

1977; WASSERMANN et al 911977) i altitude, vias de comunica

çao e 

PA DA 

meios de transporte (SERAFINr 82 ,1976;NOGUEIRA & SER

FONSECA60,1977} i flora e fauna ( WASSERMANN et a1 91 , 
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1977) e topografia. 

SERAFINr 82 (1976), recomenda que a análise 

da área geográfica seja feita levando em consideração os 

aspectos que se seguém: com relação i extensão, deve ser 

verificado se os trabalhadores residem ou não próximos da 

empresa, e entre si. Todavia, outras abordagens podem ser 

dadas, tal corno o tempo gasto pelo trabalhador para che-

gar até a empresa. 

Com relação ao clima e altitude, o autor 

citado recomenda que sejam analisadas as influências das 

estaç6es sazonais, e PHOON 68 (1977), refere que o clima 

tropical provoca variaç6es nas condiç6es de saúde dos tra 

balhadores, devendo, portanto, ser realizado um programa 

de saúde ocupacional baseado em tais caracteristicas da 

comunidade. 

As vias de comunicação e os meios de trans 

porte, segundo SERAFINr 82 (1976), devem ser analisadas em 

termos de segurança, não só para os trabalhadores, corno 

também para suas farnilias; podem ser analisadas, ainda,em 

termos de facilidade de acesso do trabalhador até a ernpr~ 

sa e vice versa, e de disponibilidade. 

91 
De acordo com WASSERMANN et al · \l977) , a 

flora e a fauna da região podem ser causadoras de proble

mas de saúde, e devido a isso, deve ser investigada.Ainda 

com relação à flora, pode-se pesquisar a utilização de 

ervas para tratamento de saúde. 

A topografia indicará áreas sujeitas a 

inundaç6es e deslizamentos que devem ser correlacionadas 

com os problemas de saúde dos trabalhadores e com os 

meios de comunicação e transporte. 

De um modo geral, todos estes aspectos de-
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vem ser relacionados entre si, com os problemas de saúde, 

com o índice de absentismo apresentado pelos trabalhado-

res da empresa e serem analisados sob o aspecto da in-

fluência da empresa na modificação de tais caracteristi-

cas. 

O QOnheQimento da população da comunidade 

onde a empresa está situada visa identificar as semelhan

ças e diferenças dos trabalhadores com a população em ge

ral (SERAFINr 82
,1976), além de fornecer subsÍdios para 

avaliar a contribuição dos trabalhadores e suas famílias 

nas características sócio-econômicas da população. 

Outros objetivos para tal conhecimento sao: 

verificar a existência de traços culturais que possam in

fluenciar na saúde dos trabalhadores e suas farnílias;ide~ 

tificar possíveis causas de migração e verificar as ca

racterísticas da população migrante, e a utilização ade

quada, pela empresa, dos recursos humanos disponíveis da 

população. 

As informações básicas selecionadas, que 

devem ser coletadas sobre as características s6cio-econô-

micas da população serão as seguintes: densidade demográ

fica, distribuição da população por grupos etários (AHU~ 

DA et al 5 , 1965; SERAFINI82
,1976 e NOGUEIRA & SERPA DA 

FONSECA60 ,1977), caracteristicas culturais,educacionais e 

econÔmicas (SERAFINr 82 ,1976 e NOGUEIRA & SERPA DA FONSE

CA 6 O, 197 7) . 

Ao analisarem os dados de densidade demo-

gráfica e a distribuição da população por grupos etários, 

AHUMADA et al 5 (1965), SERAFINr 82 (1976) e NOGUEIRA & SERPA 

DA FONSECA 60 , (1977), referem que tais dados sao essen-

ciais para o cálculo dos indices de mortalidade e morbida 
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5 
de (AHUMADA et al ,1965) e para identificar diferentes,gr~ 

pos etários (SERAFINI82 , 1976), com a finalidade de progr~ 

mar atividades especificas de saúde (AHUMADA et al 5 ,~965 e 

NOGUEIRA & SERPA DA FONSECA60 , 1977). 

Com relação às características culturais, 

educacionais e econômicas, NOGUEIRA & SERPA DA FONSECA60 , 

(1977} referem que se deve avaliar sua influência na saúde 

dos indivíduos. Tais características dizem respeito,em ter 

mos culturais, a predominância, na população geral, de cer 

tos traços tais como religiosos e étnicos ( SERAFINI82 

1976) e superstições e práticas de saúde (NOGUEIRA & SER -

PA DA FONSECA60 ,1977). 

Em termos educacionais, dizem respeito ao 

nível de instrução da população (SERAFINI 82 ,1976) ,e_em ter 

mos econômicos, às principais atividades econômicas desen-

volvidas, além da percentagem da população economicamente 

ativa e a participação da empresa nesse setor. 

Com ~elaç~o ao~ ~eeu~~o~ e agineia~ ~oeiai~ 

da comunidade, TINKHAM86 (1972), SERAFINI82 (1976) e NOGUEf 

RA & SERPA DA FONSECA 60 (1977), recomendam o conhecimento 

de tais características, sendo selecionadas para este tra-

balho, as características propostas por NOGUEIRA & SERPA 

DA FONSECA 60 (1977), que compreendem o conhecimento dos re-

cursos e agências sociais em termos de tipo, número, obje-

tivos e características de funcionamento, visando manter 

entrosamento, utilização e orientação às famílias quanto a 

utilização adequada de tais recursos. Além disso, deve-se 

avaliar o relacionamento de tais agências com a empresa, e 

orientar e encaminhar os trabalhadores. 
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Características sanitárias da comunidade: 

A necessidade de se conhecer as caracterls-

ticas sanitárias da comunidade é abordada por AHUMADA et 

al~(l965), SERAFINI 82 (1976), NOGUEIRA & SERPA DA FONSE

CA60(1977) e TINKHAM87 (1977). O conhecimento desses dados 

visa identificar a importância e a magnitude dos problemas 

de saúde e fornecer subsÍdios para a elaboração de progra

mas de saúde (AHUMADA et al 5 ,1965; SAN MARTIN77 ,1975 e NO

GUEIRA & SERPA DA FONSECA60 , 1977). 

Especificamente, para a Saúde Ocupacional, 

o conhecimento dos dados sanitários da comunidade onde a 

empresa está situada, visa identificar e avaliar as condi-

ções sanitárias da população, relacionando-as com as con

dições dos trabalhadores e suas famílias; identificar a 

magnitude dos problemas de saúde da comunidade e estabele-

cer prioridades para os programas de saúde ocupacional e 

de enfermagem do trabalho; identificar a participação da 

empresa no controle de saúde da comunidade e verificar sua 

influência nas condições sanitárias da população. 

Para conhecimento das características sani-

tárias da comunidade foram selecionados alguns indicadores 

de saúde e os recursos sanitários da comunidade. 

com relação aos indicadores de saúde, foram 

selecionados, para este trabalho, os coeficientes de morta 

!idade e morbidade, os Índices de frequência e gravidade 

dos acidentes de trabalho e as condições de saneamento. 

os coeficientes de mortalidade e morbidade 

por grupos etários e pelas principais causas,referidos por 

todos os autores acima citados, devem ser analisados,levag 

do-se em consideração, a incidéncia e prevalência das prig 

cipais causas na população trabalhadora,correlacionando-as 
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com a população em geral, tentando identificar a interfe

rência de fatores ocupacionais predisponentes ou desenca

deantes. Por outro lado, verificar a interferência de tais 

fatores oriundos da comunidade e afetando a saúde dos tra 

balhadores. 

Os índices de frequência e gravidade dos 

acidentes do trabalho ocorridos na comunidade fornecerão 

subsÍdios para avaliar não só as condições de segurança do 

trabalho nessa comunidade como também o nível de conscien-

tização dos trabalhadores quanto a tais aspectos, e servi 

rã de base para comparação com os índices da empresa, ide~ 

tificando qual a contribuição da mesma em tais cifras. 

As condições de saneamento relativas ao 

abastecimento de água, disposição do lixo, rede de esgoto, 

habitação, controle de vetores e poluição ambiental da co

munidade, devem ser relacionadas com os problemas de saúde 

identificados e servirão de base para o estabelecimento de 

programas educativos de saúde para os trabalhadores e suas 

famílias. 

Com ~etação ao~ ~eQU~~o~ ~anitá~io~ da QOmu 

nidade, foram selecionados, para este trabalho, os seguin

tes: características das agências de saúde e característi

cas dos recursos para formação de pessoal de enfermagem. 

AHUMADA et al 5 (1965) ,AAIN?,lO(l969 e 1970), 

TINKHAMBG (1972), SAN MARTIN 77 (1975), SERAFINI82 (1976) e 

NOGUEIRA & SERPA DA FONSECA60 (1977), salientam a necessida 

de de se identificar e localizar as agências de saúde, e 

NOGUEIRA & SERPA DA FONSECA60 (1977), referem que o conheci 

mento de tais recursos, "visa manter entrosamento, utili-

zar, e fomentar a utilização correta dos mesmos, pela pop~ 

lação". 
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O conhecimento de tais características d~-

verá incluir os seguintes itens: tipo, número, objetivos; 

características de funcionamento dessas agências e o rela 

cionamento da empresa com elas. 

O relacionamento da empresa, através de 

seu serviço de saúde, com tais agências, deve ser verifi

cado conforme recomendação da AAIN 7 ' 10 (1969 e 1970), do 

OCCUPATIONAL HEALTH INSTITUTE - O.H.r. 62 (1977), e da pró

pria Portaria n9 3214 73 de 08/06/78. 

Com relação aos recursos para formação de 

pessoal de enfermagem na comunidade, deve-se salientar o 

aspecto de formação e oferta de mão de obra de pessoal de 

enfermagem, com o intuito de não só utilizar adequadamen-

te o pessoal disponível, como também de participar na sua 

formação, e orientar o pessoal auxiliar de enfermagem da 

empresa quanto ao aperfeiçoamento técnico. Com base nis-

so, deve-se levantar os tipos de cursos oferecidos e as 

características de seu funcionamento. 

87 TINKHAM (1977), quando refere que o Enfe~ 

meiro do Trabalho deve atuar principaLmente no primeiro 

nível de prevenção, salienta o papel da comunidade e a im 

portância de conhecê-la, para prestar uma adequada assis-

tência de enfermagem ao trabalhador e sua família. Do mes 

mo modo, salienta a importância do conhecimento da famí-

lia do trabalhador, recomendando que não se deve sepa-

rã-la ou ignorá-la, mesmo que o Enfermeiro do Trabalho só 

se relacione diretamente com o trabalhador. 

A coleta de dados, então, sobre as caracte 

rlsticas da comunidade onde a empresa está situada, deve 

ser suficientemente clara, precisa e específica de modo a 

definir suas características sócio-econômicas e sanitã-
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rias e avaliar sua influência na saúde do trabalhador e 

sua familia. 

Baseando-se na seleção e discussão dos da

dos apresentados para levantamento e análise das caracte

risticas da comunidade onde a empresa está situada, elabo 

rou-se o Modelo Operacional I, que será apresentado a se 

guir, podendo ser utilizado pelo Enfermeiro do Trabalho, 

como roteiro para levantamento e análise de tais caracte

risticas. 



MODELO OPERACIONAL I 

ROTEIRO PARA LEVANTAMENTO E ANÂLISE DAS CARACTE

RtSTICAS DA COMUNIDADE ONDE A EMPRESA ESTÂ SITUADA 

1 Características sócio-econômicas da comunidade 

1.1 área geográfica 

1.1.1 extensão territorial 

1.1.2 clima e altitude 

26 

1.1.3 vias de comunicação e meios de transpo~ 

te 

1.1.4 flora e fauna 

1.1.5 topografia 

1. 2 população 

1.2.1 densidade demográfica 

1.2.2 distribuição por grupos etários 

1.2.3 características culturais: traços cultu 

rais de interesse para a saúde 

1.2.4 características educacionais: nível de 

instrução 

1.2.5 características econômicas: principais 

atividades exercidas e percentagem da 

população economicamente ativa 

1.3 recursos e agências sociais 

1. 3.1 tipo 

1. 3. 2 
~ 

numero 

1.3.3 objetivos 

1.3.4 características de funcionamento 

1. 3. 5 relacionamento com a empresa 

2 Características sanitárias da comunidade 

2.1 indicadores de saúde 
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2.1.1 coeficientes de mortalidade e morbidade 

2.1.2 fndices de frequência e gravidade dos 

acidentes de trabalho 

2.1.3 condições de saneamento relativas a: 

2.1.3.1 abastecimento de -agua 

2.1.3.2 disposição do lixo 

2.1.3.3 rede de esgoto 

2.1.3.4 habitação 

2.1.3.5 controle de vetores 

2.1.3.6 poluição ambiental 

2.2 recursos sanitários da comunidade 

2.2.1 agências de saúde 

2.2.1.1 tipo 

2.2.1.2 -numero 

2.2.1.3 objetivos 

2.2.1.4 características de funcionamen 

to 

2.2.1.5 relacionamento com a empresa 

2.2.2 recursos para formação de pessoal de en 

fermagem 

2.2.2.1 tipo de cursos 

2.2.2.2 características de funcionamen 

to 
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2.2 Levantamento e análise das características da 

empresa 

O levantamento e análise das característi

cas da empresa constitue a segunda etapa de organização de 

serviços de enfermagem do trabalho. 

Dentro do processo de enfermagem, aplicado 

â enfermagem do trabalho, esta etapa situa-se em sua pri

meira fase, que é a de levantamento e análise de dados si~ 

nificativos. 

Para a Saúde Ocupacional, a empresa deve 

ser considerada como sendo não somente uma área física,mas 

também como um sistema social. Como área física, ela é re

presentada pela somatória de fatores físicos e ambientais; 

como sistema social, pelo conjunto de subsistemas que de

senvolvem as funções inerentes a ela, sendo o trabalhador, 

o elemento dinamizador do sistema. 

O levantamento das características da empre 

sa tem como objetivo conhecer suas condições físicas e ope 

racionais, bem como as caracterlsticas dos trabalhadores e 

de sua atuação na empresa. 

O conhecimento da estrutura organizacional 

da empresa, do ambiente, das operaçoes de trabalho e das 

características 

TINKHAM86 {1972) I 

KLUTAS 49 (1978). 

dos trabalhadores, 

FERREIRA37 (1975) I 

é recomendado 

SERAFINI 82 (1976) 

por 

e 

Para o presente trabalho, foram seleciona

das, de acordo com o critério do autor, e com base nas bi

bliografias referidas, algumas características da empresa 

relacionadas com sua estrutura organizacional, com a area 

física, com o processo industrial, com sua população e seu 
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serviço de saúde. 

Estrutura Organizacional 

O conhecimento da estrutura organizacional 

deverá incluir o tipo de atividade exercida pela empresa e 

seu grau de risco, conforme classificação estabelecida pe-

1 73 ~ ~ . a Portaria n9 3214 de 08/06/78. Alem desses top1cos, d~ 

- ~ 7 verao ser incluídos os topicos propostos pela AAIN (1969) , 

TINKHAM86 (1972), FERREIRA37 (1975), SERAFINI 82 (1976) e 

49 - ~ KLUTAS (1978), que sao: historico da empresa, sua filoso-

fia e seus objetivos, as características de sua estrutura 

formal e informal, e o programa de beneficios oferecido 

pela empresa aos trabalhadores e suas famílias. 

O eonhee~mento e anál~~e do t~po de at~v~da 

de exe~e~da pela emp~e~a e o ~eu g~au de ~~~eo,é de impor-

tância vital para o estabelecimento das atividades de en-

ferrnagem a serem desenvolvidas nos programas. 

A análi~e do hi~tõ~ieo, 6ilo~o6ia e objeti

vo~ da emp~e~a,indicará, de acordo com TINKHAM86 1972 ) , 

suas tendências econômicas e sociais. 

O levantamento de dados com relação à estr~ 

tura formal da empresa será feito através do organograma 

da mesma, onde se evidenciarão as linhas de mando e subor-

dinação: já a estrutura informal só será evidenciada atra

vés do relacionamento de fato dos serviços. 

Com ~e~peito a e~t~utu~a 6o~mal e in6o~mal, 

COPPLESTONE et al 33 (1967), referem que a hierarquia nas 

empresas é muito rígida, havendo uma nítida distinção en-

tre os empresários e os trabalhadores. Tais autores reco-

mendam que o Enfermeiro do Trabalho, bem como a equipe de 

saúde, nao devem identificar-se com nenhum desses grupos,a 



30 

fim de nao tomarem posições deste ou daquele grupo, deven 

do manter a imparcialidade e a objetividade. 

PEMBERTON 67 (1965) e COPPLESTONE et a133 

(1967), referem ainda, com relação a esse assunto, que as 

relações humanas, tanto formais como informais, podem ser 

um dos fatores que afetam a saúde mental dos trabalhado-

res, e que cabe também ao Enfermeiro do Trabalho, o leva~ 

tamento, análise e aconselhamento de tais problemas, e o 

encaminhamento aos profissionais competentes, para resolu 

ção dos mesmos. 

A obtenção de dados sobre a estrutura for-

mal, pode ser feita através da gerência administrativa da 

empresa, e sobre a estrutura informal, através de observa 

ções feitas durante as visitas aos locais de trabalho, 

através de entrevistas com trabalhadores, e de observa-

ções feitas durante reuniões formais ou informais com gr~ 

pos da empresa. 

compreende-se 

aqueles programas oferecidos pela empresa beneficiando 

aos trabalhadores e suas famílias, quer s6cio-economica

mente, como também, com relação a sua saúde e segurança 

no trabalho. O levantamento e análise dessa programaçao 

tem por objetivo a identificação e a verificação do conh~ 

cimento e da utilização de tais programas pelos trabalha-

dores e suas famílias. 

A AAIN 10 (1970) ,SERAFINI 82 (1976) e KLUTAS 49 

(1978) , recomendam que o Enfermeiro do Trabalho tome co-

nhecimento do programa de benefícios da empresa. 

Dentro desse programa, três grandes 
~ 

areas 

devem ser pesquisadas: assistência à saúde,à ·segurança do 

trabalho e assistência social. 
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Com relação a assistência à saúde, sabe-se 

que urna das obrigações da empresa e dos trabalhadores é o 

pagamento de urna parcela mensal ao Instituto de Assistên

cia Médica e Previdência Social, com o objetivo de asseg~ 

rar ao trabalhador os direitos previdenciários e de assis 

tência à saúde. 

Para a assistência à saúde ocupacional dos 

trabalhadores, as empresas devem manter serviços especia-

lizados em Medicina do Trabalho, de acordo com a Portaria 

n9 3214 73 de 08/06/78, não podendo "utilizar serviços de 

terceiros" para tal fim. Todavia, a utilização de servi-

ços de terceiros pode ser efetivada para prestação da as

sistência à saúde dos trabalhadores, excluindo-se a parte 

de Saúde Ocupacional. 

No caso da empresa utilizar serviços de 

terceiros, deve ser verificado: qual(is) a(s) entidade(s) 

prestadora(s) de tais serviços; que tipo de serviço ela 

oferece; se em regime ambulatorial ejou de hospitalizaçãc; 

quais as características de funcionamento em termos de re 

quisitos de atendimento, horários, normas de funcionamen-

to e o relacionamento da(s) entidade(s) com a empresa. 

Tais dados podem ser obtidos no serviço de 

saúde da empresa, nos termos do convênio firmado entre as 

entidades, e nas visitas a essas entidades. Caberá também 

ao Enfermeiro do Trabalho, a auditoria de enfermagem em 

tais entidades, uma vez que a assistência à saúde 
~ 

e de 

responsabilidade da empresa, pois é ela a contratante do 

convênio. Com base nisso, deve ser ressaltada a importân-

cia da verificação da eficiência e da adequação da assis 

tência de enfermagem prestada aos trabalhadores e suas fa 

mílias, com a finalidade de fornecer subsÍdios para a ava 
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liação da assistência prestada, visando a manutenção ou 

não de tal convênio. 

Os dados a serem levantados com relação ao 

programa de assistência à segurança do trabalho, devem in 

cluir: o conhecimento do serviço de segurança; as ativid~ 

des por ele desenvolvidas, comparando os dados obtidos, 

- 8 34 com as recomendaçoes do Decreto n9 6 255 de 16/02/71 e 

Portaria 3233 70 de 09/07/71, que estabelecem, respectiva-

mente, a Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do 

Trabalho-CANPAT e as atividades a serem desenvolvidas,que 

são a Semana de Prevenção de Acidentes do Trabalho-SPAT e 

o Congresso Nacional de Prevenção de Acidentes do Traba

lho-CONPAT, e com a Portaria n9 3214 73 de 08/06/78 que es 

tabelece a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do 

Trabalho-CIPA. 

Esse conhecimento visa proporcionar ao En-

ferrneiro do Trabalho, elementos para planejamento da as-

sistência de enfermagem no que se refere ao assunto. 

No programa de segurança do trabalho, está 

incluida a prevenção de acidentes, que segundo a AAIN 7 

(1969), "e o conjunto de atividades desenvolvidas pelo 

pessoal de segurança e de saúde, visando a prevenção, eli 

rninação e controle dos riscos ou comportamentos que podem 

resultar em acidentes, estimulando empresários e trabalha 

dores a assumir um papel ativo no controle dos riscos arn-

bientais e na prevençao de acidentes." 

Ainda de acordo com essa entidade, a pre-

vençao de acidentes não deve restringir-se somente a pre

vençao daqueles relacionados ao trabalho, mas, também, à 

prevenção dos acidentes que podem ocorrer fora dele. 

Essa associação cita corno exemplos de ati-
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vidades a serem desenvolvidas pelo Enfermeiro do Trabalho, 

dentro dessa programação, as seguintes: conhecimento dos 

aspectos de segurança do ambiente de trabalho, participa

çao no comitê de segurança, promoção, e quando necessário, 

ensino de primeiros socorros aos trabalhadores. 

o conhecimento dos aspectos de segurança do 

ambiente de trabalho pode ser obtido através das visitas 

aos locais de trabalho, levantando dados sobre o ambiente 

físico e sobre o processo industrial. 

No Brasil, a participação do Enfermeiro do 

Trabalho na CIPA, ainda não é previsto por lei,mas sua pa~ 

ticipação é imperiosa mesmo que ainda não esteja formaliz~ 

da, devido ser a CIPA um órgão dinâmico na prevençao de 

acidentes, podendo o enfermeiro contribuir para a identif! 

caçao, controle e avaliação dos riscos, e contribuir tam

bém no processo educativo, atividades essas previstas pela 

Portaria n9 3214 73 de 08/06/78, em sua Norma Regulamentad~ 

r a n9 5. 

De acordo com a AAIN 7 (1969), dentro do pro

grama de segurança do trabalho também está incluida a pro

gramaçao de prevenção e controle de emergências ou catás-

trofes, tais como: incêndios, desabamentos, inundações, e~ 

plosões e outras pertinentes às atividades desenvolvi-

das pela empresa. 

Nesse caso, o Enfermeiro do Trabalho deverá 

tomar conhecimento da programação e dos recursos disponí-

veis, visando elaborar um plano de atuação para a equipe 

de enfermagem, em consonància com o plano geral do serviço 

de saúde. Deverá ainda treinar e reciclar, periodicamente, 

o pessoal de enfermagem, para atendimento de primeiros so-

corros, bem como os trabalhadores das diferentes seções da 
tHJ:)LlüTECA . 
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empresa, para atuarem como socorristas. 

Dentro do programa de assistência social, 

estão incluídas a política de pessoal e política salarial. 

Com relação a política de pessoal,os dados 

a serem levantados devem abranger: contrato de trabalho 

(recrutamento, seleção, admissão e demiss::io de pessoal) ; 

facilidades e estímulo para acesso c evolução dos traba-

lhadores nos cargos; direitos e deveres do trabalhador, 

além da programação cultural, educacional e de recreaçao 

oferecida, em termos de tipo, cobertura e de requisitos. 

Da política salarial, devem ser conhecidas 

as seguintes características: reajuste salarial, prêmios 

de produtividade e eficiência, bonificações e participa

ção dos trabalhadores nos lucros da empresa. 

O conhecimento de tais dados tem por obje

tivo capacitar o Enfermeiro do Trabalho para que ele pos

sa prestar esclarecimento aos trabalhadores quando neces

sário, ou quando solicitado,sugerir alterações quando for 

conveniente e exequível, e estabelecer a política de pes

soal de enfermagem em consonância com a da empresa. 

Características da area 

O conhecimento de algumas características 

da área e do ambiente físico da empresa é recomendado por 

PEMBERTON 67 (1965); TINKHAM86 (1972); FERREIRA37 (1975); SE

RAFINr82(1976); KLUTAS 49 (1978), e para este trabalho, fo-

ram selecionadas para conhecimento e análise as seguintes 

características: localização e distribuição dos prédios; 

vias de comunicação e meios de transporte; ambiente físi-

co. 

PEMBERTON 67 {1965), refere que o Enfermeiro 
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do Trabalho deve tomar conhecimento de tais característi

cas a fim de relacioná-las com as necessidades de saúde e 

segurança dos trabalhadores. Para isso, ele deve 

conhecer a legislação específica sobre o assunto. 

A localização e di~t~ibuição do(~) p~e-

dio(~) deve ser observada, porque a centralização ou des

centralização das áreas de produção, da área administrati 

va ou delas entre si, fornece subsídios para análise nao 

só de aspectos de segurança e higiene do trabalho como 

também, para a análise da localização do serviço de saúde, 

da necessidade de sua centralização ou descentralização, 

do tempo gasto pelo trabalhador para atingir o serviço de 

saúde e da necessidade de implantação de postos de atendi 

mente de urgências aos setores de trabalho mais distan-

tes. 

A~ via~ de comunicação e o6 meio~ de t~an6 

po~~e referidos por SERAFINr86 (1976), devem ser analisa

das em termos de facilidade de acesso do trabalhador até 

a empresa, e dentro da própria empresa. Isso inclui o for 

ne~imento de transporte pela empresa até a residência do 

trabalhador ou imediações da mesma e vice-versa, a utili

zação de transporte público ou particular para locomoção. 

Inclui também, os meios de locomoção interna do trabalha

dor, desde sua chegada na empresa, até atingir sua seçao 

de trabalho, e o trajeto utilizado para atingir outros 

serviços ou seções, como por exemplo: o serviço de saúde, 

refeitórios ou seção de pessoal. 

Cada um desses itens deve ser analisado em 

termos de ~egurança contra acidentes, fadiga, gasto de 

tempo e energia e correlacionados com o índice de absen

tismo do trabalrador. 



36 

Pa~a conhecimento da ambiente 61~ico da ~ 

presa, foram selecionados os seguintes dados: caracterls

ticas de edificação do(s) prédio(s); riscos ambientais; 

condições sanitárias e de conforto nas locais de traba

lho; caracteristicas ergonôrnicas e sinalização de segura~ 

ça e de proteção contra incêndios. Tais ítens são regula

mentados pela Portaria n9 3214 73 de 08/06/78, através de 
' 

suas Normas Regulamentadoras n9 8, 9, 24, 17, 26 e 23 res 

pectivamente. O Enfermeiro do Trabalho deve ainda conhe-

cer alguns aspectos do saneamento básico da ·empresa, em 

termos de:tratamento de água, destino dos dejetos, contr~ 

le de vetores, remoção do lixo e tratamento e destino fi~ 

nal dos residuos industriais, sendo este regulamentado p~ 

la Portaria n9 3214 73 de 08/06/78, através de sua Norma 

Regulamentadora n9 25. 

O conhecimento do ambiente físico da ernpr~ 

sa visa: identificar fatores que possam influir na saúde 

dos trabalhadores; orientar os trabalhadores quanto a con 

duta adequada nesse ambiente; sugerir, dentro do âmbito 

da enfermagem, medidas para suprimir, controlar ou preve-

nir riscos à saúde dos trabalhadores. 

Processo Industrial: 

Para conhecimento do processo industrial 

recomendado pela AAIN10 (1970) ,TINKHAM86 (1972), FERREIRA37 

(1975) ,SERAFINr82 (!976) e KLUTAS 49 (!978), o Enfermeiro do 

Trabalho deve levantar dados a respeito das máquinas e 

equipamentos (SERAFINI82 , 1976) e das operaçoes indus

triais (AAIN10 , 1970; TINKHAM86 , 1972; FERREIRA37 , 1975 e 

KLUTAS 49 1978). 

SERAFINI82 (1976), aponta o processo indus-
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trial corno um dos fatores indispensáveis e de conhecirnen 

to imediato para prestação adequada dos cuidados de enfer 

rnagem. Isso justifica-se porque a assistência de enferma

gem deve estar baseada principalmente na interação do tr~ 

balhador com o meio, sendo este último, uma fonte gerado-

ra de fatores que podem afetar a saúde do trabalhador. 

A obtenção de dados sobre o processo indu~ 

trial fornecerá subsidies para identificação e análise 

dos riscos e poss!veis causas de acidentes e para correla 

cioná-los com queixas e necessidades de saúde dos traba-

lhadores; para acrescentar, suprimir ou atualizar os re

quisitos de saúde necessários aos operadores de máquinas 

e equipamentos e aos rnanipuladores de substâncias;para es 

tabelecer um controle de saúde especifico para tais ele

mentos, principalmente ·quando for identificado riscos de 

trabalho. 

Com ~etação à~ mâqu~na4 e equ~pamento~,de-

vem ser observados e analisados os seguintes aspectos:in~ 

talações e áreas de trabalho; dispositivos de acionamen

to, partida e parada; medidas de proteção; caracteristi

cas ergonômicas; riscos potenciais que podem causar por 

ocasião do transporte, instalação, utilização e manuten

ção, e quais são os requisitos de saúde e segurança, irn

prescind!veis e desejáveis aos operadores. 

A ~oteta de dado~ e anât~~e da~ ope~açoe~ 

~ndu4~~a~~ deve ser feita com base nos seguintes itens: . 
caracter!sticas dos rnateriais·e substâncias utilizadas; 

atividades e operações insalubres e perigosas, cuja clas

sificação é dada pela Portaria n9 3214 73 de 08/06/78 atr~ 

vés de suas Normas Regulamentadoras n9 15 e 16; natureza 

do(s) produto{s) final{is) de cada operação; caracteristi 
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cas dos materiais e substâncias utilizadas; característi-

cas das atividades insalubres e perigosas; produtos resi-

duais resultantes e tratamento dado para sua re-utiliza-

çao ou destino final; riscos potenciais que podem causar 

por ocasião da armazenagem, transporte e utilização des-

ses materiais e substâncias; medidas de proteção indivi

dual e coletiva, e requisitos necessários e desejáveis,em 

termos de saúde e segurança, para os manipuladores. 

Com relação as características das substân 

cias utilizadas, o Enfermeiro do Trabalho deve conhecer 

as seguintes: nome farmacológico e comercial do produto; 

fórmula química; embalagem; seção da empresa onde é utili 

zado; características da utilização (se "in natura" ou 

transformado); objetivo de sua utilização. Ainda com rela 

ção a essas substâncias, o Enfermeiro do Trabalho deverá 

conhecer os seguintes aspectos de saúde e segurança, com 

elas relacionadas: limites de tolerância; efeitos poten-

cialmente tóxicos que podem causar; sinais e sintomas de 

intoxicação aguda e crônica; antídotos; equipamento de 

proteção especifico para armazenagem, transporte e manu-

seio do produto; tratamento a ser dado antes do destino 

final; requisitos de saúde e segurança necessários e dese 

jáveis aos manipuladores. 

Se houver atividades insalubres e perigo-

sas na empresa, deve ser pesquisado o agente, a fonte, o 

grau de insalubridade ou periculosidade e as medidas de 

saúde e segurança para os trabalhadores expostos,e se for 

o caso, para as suas famílias. 

Com relação aos riscos potenciais que as 

7 operaçoes industriais podem causar, a AAIN (1969) ,recome~ 

da que o Enfermeiro do Trabalho mantenha ao alcance de to 
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dos os me~mbros da equipe de saúde e de enfermagem, uma re 

lação das substâncias utilizadas em cada operação indus

trial e em cada seção da empresa, discriminando: princi

pal via de absorção; efeitos locais e sistêmicos em ter-

mos de agudos e crônicos, e discriminação dos primeiros 

socorros. 

A coleta de dados de todo o processo indu~ 

trial deverá ser iniciada, preferencialmente, nas seçoes 

consideradas de maior risco, para que o Enfermeiro do Tra 

balho tenha conhecimento imediato dos riscos potenciais 

na área de produção. Se houver condições, essa coleta de 

dados pode ser realizada em cada seção, seguindo-se a se-

quência de produção do produto(s) final(is). 

Para sistematizar a coleta desses dados, o 

Enfermeiro do Trabalho, juntamente com a equipe de saúde 

ocupacional da empresa, poderá utilizar fichas padroniza-

das, com base nos itens acima mencionados, para caracteri 

zar cada seçao da empresa. 

Nessa ficha, poderá haver um local para re 

gistro de observações das visitas feitas à seção e das me 

didas tomadas, facilitando assim, a avaliação da assistên 

cia prestada. 

População: 

O conhecimento de algumas caracterlsticas 

da população da empresa é preconizado pela AAIN10 (1970), 

TINKHAM86 (1972), FERREIRA37 (1975), SERAFINr 82 ( 1976) e 

KLUTAs 49 (1978), sendo que as características selecionadas 

foram subdivididas em dois grupos: características sócio-

econômicas e caracteristicas sanitárias da população. 

A análise de tais caracteristicas fornece 
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rá subsÍdios para o escalonamento de prioridades e para 

estabelecimento dos programas de enfermagem. 

Com ~elaç~o a~ ca~acte~z~tica~ ~6cio-econ5 

m{c.aó, os dados a serem levantados são: distribuição dos 

trabalhadores por sexo, idade (AAIN 10 ,1970;TINKHAM8 ~1972; 

FERREIRA37 ,1975;SERAFINI 82 ,1976 e KLUTAS 49 ,1978); estado 

civil (TINKHAM86 ,1972 e SERAFINI 82 ,1976); por escolarida 

de (FERREIRA37 ,1975 e SARAFINI 82 ,1976) e por número de f! 

lhos e local de residência. Deverão ainda ser levantadas 

as seguintes características: distribuição dos trabalhado 

res por ocupação, número de horas contratadas e turno de 

trabalho (AAIN 10 ,1970; FERREIRA37 ,1975; SERAFINI 82 ,1976 e 

KLUTAs 49 ,1978); e distribuição por faixa salarial, e re

quisitos para admissão em termos técnicos, educacionais, 

de saúde e segurança. 

A distribuição dos trabalhadores por sexo 

fornece el~nentos para planejamento dos programas de en

fermagem, uma vez que existem algumas características e 

alguns problemas de saúde especÍficos a cada sexo. Deve 

ser levado em consideração, a existência de uma legisla-

ção específica que regulamenta o trabalho da mulher. 

A idade dos trabalhadores deve ser analisa 

da em termos de grupos etários mais vulneráveis a certos 

problemas de saúde; grupos que exigem orientação e cuida

dos de enfermagem especÍficos e deve ser relacionada,pri~ 

cipalmente, com o tipo de atividade exercida,turno de tra 

balho e requisitos pura admissão. 

o estado civil fornece subsÍdios para pla

nejamento de algumas atividades específicas de enfermagem 

tais como: orientações e exames pré-nupciais,programas de 

assistência à gestante e à puérpera. 
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O nivel de escolaridade deve ser verifica-

da em termos de primeiro, segundo e terceiro graus cornpl.§: 

tos ou incompletos, e ser relacionado com o tipo de ativi 

dade exercida pelo trabalhador e com a faixa salarial,foE 

necendo elementos para estabelecer programas (jUe visem 

adaptar as atividades desenvolvidas ao grau de escolarida 

de; que visem estimular a continuidade nos estudos e o 

aperfeiçoamento dos trabalhadores, além de servir de base 

para o estabelecimento de linguagem acessível para a cornu 

nicaçao. 

O numero de filhos deve ser pesquisado com 

relação a idade desses filhos, para que se possa estabel.§: 

cer algumas atividades educativas extensivas a eles. 

Com relação aos filhos dos trabalhadores 

de sexo feminino, deve ser verificado a existência de lo-

cal para sua guarda, local esse previsto pela Consolida-

-çao das Leis do Trabalho, e regulamentado pela Portaria 

DNSHT nQ 1 69 de 15/01/69. 

A creche que pode ser dentro da própria em 

presa, ou através de convênios firmados pela empresa com 

as instituiç6es jà existentes na comunidade, deverâ rece-

ber supervisão do Enfermeiro do Trabalho tanto em termos 

administrativos corno técnicos se ela for localizada na 

própria empresa, ou, ao menos, supervisao e avaliação pe-

riÓdica da assistência prestada, quando for entidade de 

convênio. 

A existência de creche pode ser um dos fa-

tores que podem reduzir o absentismo dos trabalhadores, 

além de fornecer grandes oportunidades de se prestar urna 

assistência de saúde em geral e de enfermagem em particu-

lar, extensiva à essas famÍlias. 
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A distribuição dos trabalhadores por local 

de residência fornece a procedência atual e a remota,caso 

haja interesse; bem como as caracteristicas da habitação, 

que podem ser comparadas com as caracteristicas habitacio 

nais da comunidade, peculiaridades regionais, e correla-

cionadas com problemas e queixas dos trabalhadores. Tal 

distribuição fornece subsidias para elaboração de progra

mas educativos visando a melhoria dos hábitos de higiene, 

das condiç6es sanitárias de habitação, e estimulo 

aquisição da casa própria. 

para 

O conhecimento do tipo de atividade exerci 

da pelo trabalhador ~ vital para o estabelecimento de pr~ 

gramas de saúde que atendam suas reais necessidades,pois, 

na maioria das vezes, a atividade desenvolvida pode ser 

um dos fatores predisponentes ou causadores de problemas 

fisicos, mentais e sociais. Um exemplo clássico que de

monstra a influência do tipo de atividade exercida pelo 

trabalhador, em sua saúde, ~ aquele em que o trabalhador 

participa de unla linha de montagem, executando sempre a 

mesma operação, e devido a sincronia de movimentos, devi

do a automatização da operação e devido a nao participa

ção em todas as operaç6es necessárias para a obtenção do 

produto final, ele pode chegar a apresentar sinais e sin

tomas de nervosismo ou indiferença, de fadiga, ou aprese~ 

tando alto Indice de absentismo, ou ainda, apresentar pr~ 

blemas disciplinares, caracterizando, assim, sua não adaE 

tação ao serviço. 

Tais sinais ou sintomas, quando nao preve

nidos ou tratados adequadamente, podem ser fatores cau

sais de acidentes do trabalho (PEMBERTON 67 (1965), de pro-

blemas de relacionamento do trabalhador com a chefia, 
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:;ubt)rdinLldos c colc<:JdS, podendo ainda evoluir, de acordo 

com esse autor, para problemas de safide mental. 

COPPLESTONE ct ul 33 (1967), categorizam os 

trabalhadores, de acordo com as atividades por eles exer-

cidas, em quatro grupos distintos, quuis sejam, empresa-

rios, chefes, trabalhadores com formação técnica e aque-

les con1 pouca ou nenhuma formação técnica. 

Para cada uma dessas categorias, tais auto 

res referiram algumas características de comportamento e 

algumas doenças mais comuns que afetam esses grupos, con-

forme o que se segue. 

O grupo de empresários, segundo esses aut~ 

res,e o mais sujeito a pressões emocionais e ao "stress". 

são ambi.ciosos e a grande maioria é absorvida pelo traba-

lho que executa; alguns podem apresentar senLimentos de 

insegurança e dGvidas quanto a sua capacidade de trabalho 

porque tal área ~ considerada a mais competitiva da empr~ 

sa e exige uma atuação perfeita. Devido talvez ao grande 

"stress" emocional, podem ctpresentar tendências a inges-

tão de bebidas alco6licas como tentativa para reduzi-lo. 

Os problemas de saGde mais comuns nessa 

classe, de acordo com esses autores, sao as Glceras pépt! 

cas, as coronariopatias c as doenças psicossomáticas. 

Além do "stress" emocional referido pelos 

autores, pode-se ainda incluir como características desse 

grupo, a falta de atividade flsica que pode ser um dos fa 

tores predisponent(:~S aos problemas de coronariopatias. 

O grupo seguinte referido por COPPLESTONE 

33 ~ et al (1967), e aquele composto pelos chefes de seção. f; 

considerado o grupo potenciaLmente mais insatisfeito den-

tro da emiJresa, porque sua posiçau é de um simples elo de 
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mente recrutados entre os trabalhadores com formação téc

nica e possuem pouca experiência na função supervisora.D~ 

vido a isso, podem apresentar problemas de relacionamento 

com seus subordinados ou dificuldades de adaptação ao car 

go. Os problemas de saúde comuns a esse grupo são as doeg 

ças psicossomáticas e o "stress" emocional. Os autores su 

gerem, para solucionar os problemas desse grupo, um trei

namento em técnicas de supervisão e a promoçao de sua 

adaptação ao cargo. 

O grupo de trabalhadores com formação téc

nica, referido por COPPLESTONE et al 33 (1967), é consider~ 

do o mais satisfeito dentro da empresa, porque estão li

vres da competição que caracteriza a atuação dos empresá

rios e livres do "stress" que caracteriza a função super

visara dos chefes de seção. Tais trabalhadores tem a cons 

ciência de que têm competência técnica para execução de 

suas atividades e de que as executam adequadamente. Podem 

apresentar "stress", principalmente, por problemas rela

cionados com uma supervisão falha. Os seus problemas de 

saúde estão relacionados, principalmente, com o trabalho 

executado, porque tais trabalhadores rejeitam a utiliza

ção de equipamentos de proteção, não por desconhecimento, 

mas, porque geralmente, confiam demais em si mesmos e nas 

técnicas que executam. 

O Último grupo de trabalhadores referido 

por COPLLESTONE et al 33 (1967), é aquele constituído por 

trabalhadores com pouca ou nenhuma formação técnica.Carac 

terizam-se pela falta de habilidade técnica, sendo portag 

to, utilizados em trabalhos repetitivos que pouco signif~ 

cam ao produto final. Apresentam-se insatisfeitos com es-
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se tipo de trabalho, podendo surgir conflitos quando rel~ 

cionam-se com os trabalhadores de formação técnica, devi

do a diferença de "status". 

Esses autores referem que devido a baixa 

capacidade intelectual desse grupo, os trabalhadores ten

dem a descuidar-se de sua saúde, não utilizando os equip~ 

mentos de proteção, geralmente por desconhecimento ou nao 

compreensao de suas vantagens, e estão também propensos 

a adquirirem doenças nao relacionadas ao trabalho. 

Uma outra característica desse grupo, de 

acordo com tais autores, é a baixa faixa salarial, que g~ 

ra descontentamento no serviço e justifica, em parte, os 

problemas de saúde desse grupo; problemas esses causados 

por dificuldades financeiras para aquisição de nutrientes 

adequados e por condições habitacionais precárias. 

Ao Enfermeiro do Trabalho cabe a análise 

das atividades desenvolvidas pelos trabalhadores, o rela

cionamento destas com as queixas apresentadas, a partici

paçao nos programas de assistência à saúde dos grupos es

pec!ficos de trabalhadores e a identificação precoce de 

problemas relacionados com as condições de trabalho. 

Para essa identificação precoce,a AMERICAN 

ASSOCIATION OF OCCUPATIONAL HEALTH NURSES-AAOHN12 (1977) 

recomenda que haja uma efetiva interação do Enfermeiro do 

Trabalho com o trabalhador, proporcionando a este, condi

ções de diálogo e de aconselhamento. 

Com relação ao regime de contratação dos 

trabalhadores, o Enfermeiro do Trabalho deverá verificar 

os seguintes tópicos: contratação como horista ou mensa

lista, número de horas contratadas, e turno de trabalho. 

Tais dados devem ser relacionados com as 
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outras características da população, e analisados em t~r

rnos de estafa apresentada pelos trabalhadores, an~lise do 

ciclo circadiano, índice de absentismo e Índice de fre-

quencia e gravidade dos acidentes de trctbalho. 

Sobre os turnos de trabalho WINGET et a1 92 

(1978) referem que problemas, tanto de saúde corno de se

gurança e de produtividade do trabalho, podem ocorrer nos 

trabalhadores que alteram os turnos de trabalho com muita 

frequência, pois segundo FELTON & WARn36 (1977), o traba

lho noturno altera o ciclo circadiano. Um dos efeitos con 

siderados sérios, e relacionados com a mudança do turno 

do dia para a noite, relatado por WINGET et al 92 (1978), é 

a fadiga. 

A distribuição dos trabalhadores de acordo 

com a faixa salarial poderá ser analisada, comparando-a 

com o tipo de atividade exercida, número de filhos, carac 

teristicas da habitação dos trabalhadores e a problemas 

relacionados a ingestão inadequada de nutrientes. 

O conhecimento dos requisitos para adrnis

sao dos trabalhadores nas diferentes atividades da empre

sa devem abranger os requisitos técnicos necessários a 

execução de cada atividade, os educacionais e os de saúde 

e segurança. 

OZÉAS et al 64 (1977), analisando os requis~ 

tos de saúde para admissão de funcionários, chamam a ate!! 

çao sobre as (_Jravcs consequências _sociais de só admitir 

na empresa funcion~rios idealmente hÍgidos, salientando a 

necessidadL~ "de uma f i losof ia m<J.i s voltada para o homem". 

Corno obstáculos técnicos para concretização de tal filos~ 

fia, eles indicam:" a ausência de padrÕes e critérios de 

seleção especÍficos para cada função; a falta de conheci-
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mentos dos requisitos físicos e psicolÓgicos específicos 

de cada atividade, e a ausência de um sistema de reavalia 

ção dedutiva e otimização desses critérios". 

Para resolução de tais problemas técnicos, 

os autores propõem uma sistemática baseada na "realização 

de levantamento profissiográfico de todas as categorias 

profissionais, no estabelecimento de uma ficha de requis! 

tos médicos inerentes a cad~ cargo, e na utilização de 

computação eletrônica para codificação dos achados clíni-

cos". 

Os requisitos técnicos e educacionais ser

virão de subsÍdios para o estabelecimento dos requisitos 

de saúde, que deverão ser estabelecidos,na medida em que 

as condições operacionais do serviço de saúde permitam, 

através de estudo profissiográfico de todas as categorias 

profissionais. 

Devido a magnitude que envolve a realiza

çao do estudo profissiográfico, o Enfermeiro do Trabalho 

poderá colaborar na identificação e análise dos requisi

tos de saúde necessários a admissão dos trabalhadores. 

Vent~o da~ ~ahactehZhti~a6 ~anit~hia6 da 

populaç~o, foram selecionados os seguintes itens: dados de 

mortalidade e morbidade pelas principais causas,distribu! 

dos por grupos etários, por sexo e por atividade exerci

da; causas do absentismo-doença; condições de saúde de 

grupos especiais de trabalhadores como mulheres, menores, 

deficientes e daqueles que exercem atividades ou opera

ções insalubres ou perigosas; características dos aciden

tes de trabalho em termos de Índices de frequência e gra

vidade, região do corpo mais atingida, horários e seçoes 

de maior incidência e custo direto dos acidentes de traba 
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lho. 

A coleta de tais dados fornecerá subsídios 

quanto à magnitude dos problemas de saúde, para o estabe

lecimento de prioridades para o progama de enfermagem,pa

ra o planejamento de atividades em termos de vulnerabili

dade aos problemas e para adoção de normas e procedimen

tos de enfermagem. 

Os dados de mortalidade e morbidade .. dev:em 

ser relacionados com a idade, sexo e atividades exercidas 

pelos trabalhadores e ainda com as características sócio

econômicas-sanitárias da comunidade onde residem,a fim de 

verificar se tais dados podem ou não ser decorrentes das 

condições de trabaho. 

os dados relativos aos acidentes de traba-

lho devem ser analisados por meio de uma série histórica, 

a fim de verificar sua variação, possibilitando assim, a 

identificação das causas, a avaliação das medidas tomadas 

e a proposição de novas medidas. 

Alguns estudos sobre o controle do absen -

tismo-doença tem sido desenvolvidos por médicos do traba

lho, dentre os quais destacam-se o de MAKARON et al 53 

(1977) e o de MONiz 57 (1978). 

De acordo com MAKARON et al 53 (1977), "a 

análise do absentismo por doença representa importante ta 

refa em um serviço de Medicina Ocupacional, consideran-

do-se que o conhecimento das mesmas pode nos conduzir a 

uma politica prevencionista que tem por escopo a promoçao 

da saúde dos empregados e o aumento da produtividade da 
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empresa. Em grandes empresas, esse estudo se apresenta so 

bremaneira complexo. 

Em seu trabalho, MONiz 57 (1978), utiliza in 

dices de medição do absentismo-doença, recomendados pela 

COMISSÃO PERMANENTE E ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE MEDICI-

NA DO TRABALHo
32

(1978), e refere que tais índices devem 

ser analisados em termos de grupos etários, sexo, ocupa -

ção e duração do período de absentismo-doença. 

Devido a complexidade do controle do absen 

tismo-doença, devido sua importância para a promoçao da 

saúde dos trabalhadores e de acordo com a recomendação da 

Sub-Comissão de Absentismo da COMISSÃO PERMANENTE E ASSO

CIAÇÃO INTERNACIONAL DE MEDICINA DO TRABALH032 (1978), há 

necessidade de sistematização do registro de dados refe-

rentes ao assunto, com a finalidade de se estabelecer 

graus de comparação de tais dados em âmbito internacional. 

De acordo com a AAIN 7 (1969), o Enfermeiro 

do Trabalho deve participar no controle do absentis-

mo-doença por meio de: cooperaçao com o médico, na avalia 

ção do estado de saúde do trabalhador quando este retorna 

ao trabalho após o absentismo; na manutenção de um adequa 

do sistema de registro de absentismo-doença e de sua revi 

são para determinar sua frequência; do aconselhamento de 

saúde à tais trabalhadores; da participação na adequação 

do trabalho ou de sua modificação, ou ainda, na mudança 

do esquema de horário de trabalho para esses trabalhado-

res. 
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De acordo com a AAOHN 17 (1977), o Enfermeiro do 

Trabalho pode contribuir para a redução do absentismo atra 

vés de orientação para a saúde e aconselhamento dos traba

lhadores, prevenindo assim o absentismo por meio da identi 

ficação precoce de problemas de saúde. 

Apesar de não estar explicitamente incluído 

na definição de absentismo-doença, podem ser pesquisadas 

ainda, as seguintes causas: absentismo relacionado ao 

"stress" emocional; problemas de relacionamento; insatisf~ 

çao ou não adaptação ao serviço, e problemas familiares 

dos trabalhadores, a fim de que se possa tornar as medidas 

adequadas a cada caso. 

Em qualquer empresa, existem certos grupos 

de trabalhadores que requerem urna atenção especial com re

lação a sua saúde. A seleção desses grupos pode basear-se: 

nas atividades por eles exercidas; na faixa etária; no se

xo; na vulnerabilidade a certos agravos de saúde; na legi~ 

lação que protege certos grupos, corno por exemplo, as nor

mas de proteção ao trabalho da mulher, do menor e dos defi 

cientes flsicos, ou ainda, pode basear-se em critérios pr~ 

prios, estabelecidos pelo serviço de saúde da empresa, por 

meio de levantamento, identificação e análise de problemas 

de saúde dos trabalhadores. 

O objetivo para o levantamento de dados das 

condições de saúde de grupos especiais de trabalhadores v! 

sa a identificação de tais grupos, o conhecimento e análi-

se das medidas tomadus com relação ao controle de sua sau-

de e o estahelecirnento de programas de enfermagem para pr~ 

porcionar uma assistência adequada, baseada nas necessida-

des desses grupos. 

COPPLESTONE et al 33 (1967), estabelecem qua-
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tro grupos especiais de trabalhadores: adolescentes, mu-

lheres, deficientes fisicos e mentais e trabalhadores ido 

sos. Para cada um desses grupos há uma análise pormenori-

zada de suas características de comportamento, de seus 

problemas de saúde e da atuação do Enfermeiro do Traba-

lho. 

PEMBERTON 67 (1965), classifica os grupos em 

grupos de adolescentes, mulheres, executivos, desemprega-

dos, incapacitados e os que necessitam de reabilitação. 

MARTIN 54 Cl970), também cita como grupo especial, os traba 

lhadores que necessitam de reabilitação. 

SERAFINr 82 (1976), cita como grupos espe~ 

ciais de trabalhadores àqueles que apresentam doenças cro 

nicas e os que recebem tratamento medicamentoso. 

ONUSKA 63 (1978), identifica como grupo esp~ 

cial aqueles trabalhadores que estão em tratamento quimi-

co ou radioterápico. 

O grupo de mulheres recebe atenção espe-

. 35 44 
c~al de ELDRED (1969) e de HAGEN (1977) , enquanto que 

WARSHAw90 (1978), discute especificamente os problemas da 

mulher durante a gestação e seu relacionamento com o tra-

balho. 

BURTT 29 (1972), discute as caracteristicas 

de dois grupos especiais de trabalhadores, quais sejam, 

dos adolescentes e dos idosos. 

TINKHAM86 (1972), classifica os trabalhado-

res nos seguintes grupos: os que apresentam deficiências 

flsicas, os que apresentam doenças crônicas e àqueles que 

recebem tratamento medicamentoso como insulina, digitáli-

cos, tranquilizantes e outros, para tratamento de doenças 

especificas. 
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MILLSAP 56 (1972), discute o problema de um 

grupo especial de trabalhadores, que e o grupo que ingere 

bebidas alcoólicas. 

De um modo geral, tais autores discutem as 

caracteristicas desses grupos, recomendam a classificação 

dos trabalhadores por características específicas ou por 

problemas de saúde apresentados e recomendam a elaboração 

de programas de enfermagem baseados nas necessidades de 

tais grupos. 

Serviço de saúde da empresa: 

O serviço de saúde das empresas é caracte

rizado pela Portaria n9 3214 73 de 08/06/78, em sua Norma 

Regulamentado1a n9 4, como Serviço de Medicina do Traba

lho, cuja finalidade principal é a preservação da integr~ 

dade fÍsica e mental do trabalhador, promovendo a sua sau 

de bem como a melhoria das condições e do ambiente de tra 

balho. 

Com base nesse objetivo, pode-se inferir 

que tal serviço prestará assistência global de saúde, e 

nao somente aos problemas de saúde ocupacional. 

O Enfermeiro do Trabalho, como elemento in 

tegrante da equipe de saúde, deverá conhecer todas as ca

racterísticas do serviço de saúde com a finalidade de: in 

teirar-se da estrutura e funcionamento do serviço para ne 

le atuar; organizar o serviço de enfermagem de.acordo com 

as características do serviço de saúde; estabelecer os 

programas de enfermagem em consonância com os programas e 

atividades desenvolvidas por esse serviço. 

PEMBERTON 77 (1965); AAIN 10 (1970); TINKHAM86 

(1972) ;FERREIJ~ 37 (1975) ;SERAFINr 82 (1976) e KLUTAs 411978), 
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recomendam que o Enfermeiro do Trabalho conheça o serviço 

de saúde da empresa,e citam várias características a se-

rem conhecidas. 

Neste trabalho se estabeleceu,para conhecl 

mento das caracteristicas do serviço de saúde, os segui~ 

tes itens: filosofia e objetivos; organização estrutural; 

planta fisica e material e equipamento; recursos humanos 

e financeiros disponiveis e necessários; funções e atri-

buições do pessoal; normas técnicas e administrativas;si~ 

temas de registro, arquivo e relatórios; programas e ati-

vidades a serem desenvolvidas; sistema de avaliação do 

serviço. 

Estes itens, após analisados, serao nova-

mente utilizados, na etapa de estruturação do serviço de 

enfermagem. 

Com ~elaç~o a 6ilo~o6ia e objetivo~ do seE 

7 viço de saúde, a AAIN (1969), refere que toda a empresa, 

seja ela grande ou pequena, deve adotar, por escrito, uma 

politica para a atuação do serviço de saúde, condizente 

com a politica de trabalho da empresa, e que o Médico do 

Trabalho e o Enfermeiro do Trabalho devem colaborar na 

sua elaboração. 

Essa mesma associação cita os objetivos 

dos serviços de saúde, estando os mesmos de acordo com os 

objetivos estabelecidos pela Portaria n9 3214 73de 8/06/78 

Norma Regulamentadora n9 4 para os Serviços de Medicina 

do Trabalho das empresas brasileiras. 

O Enfermeiro do Trabalho, ao analisar tais 

aspectos, deverá verificar se a filosofia e objetivos do 

serviço de saúde da empresa estão em consonância com a fi 

losof ia de trabalho da empresa, com a legislação vig·ente 
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e se sao compativeis com os programas e atividades desen-

volvidas por esse serviço. 

O ~onhe~imento da ohganizaçao e~thutuhal 

- 58 10 desse serviço e recomendada por NOGUEIRA (1967); AAIN 

(1970); FERREIRA37 (1975) e SERAFINI 82 (1976). 

NOGUEIRA 58 (1967), refere que o serviço mé-

dico da empresa deve estar subordinado a sua administra-

çao superior, e que sua direção deve caber sempre a um mé 

dico, referindo que "são criticáveis as situações em que 

todas as atividades administrativas do serviço médico c~ 

bem exclusivamente a própria empresa (mesmo quando repre-

sentada pela direção superior); são, no entanto, tolerá-

veis as situações em que as atividades administrativas se 

dividem entre o médico-chefe e a direção superior da em-

presa". 

A localização do serviço de saúde no orga-

nograma da empresa e a subordinação direta, variam grand~ 

mente de empresa para empresa, todavia, BULHÕES 26 (1976), 

refere que geralmente esse serviço encontra-se subordina-

do, nas grandes empresas, à gerência de relações indus-

triais, que e o orgao que engloba, de um modo geral,todas 

as atividades relacionadas ao pessoal. 

com relação ao organograma do serviço de 

saúde, o Enfermeiro do Trabalho deve tomar conhecimento 

de todos os serviços componentes, identificando as linhas 

de mando e subordinação ; deverá ainda verificar a exis-

tência da estruturação do serviço de enfermagem. Caso ine 

xista tal serviço, deve investigar a quem está subordina-

do o pessoal auxiliar de enfermagem. 

ApÓs a coleta desses dados, ele deverá com 

parar a estrutura formal com a informal, a fim de identi-
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ficar possiveis distorções, principalmente no que se refe 

re a parte de enfermagem. 

Ao ana!LóaJt-óe a pRanta 61.6-i.c.a,devem ser 

considerados os seguintes aspectos: localização geográfi-

ca, que deve permitir fácil acesso aos trabalhadores;exi~ 

tência de dependências para prestação da assistência à 

saúde, de acordo com o tipo e número de profissionais e 

de acordo com as atividades desenvolvidas; existência de 

sala de espera, vestiários, conjuntos sanitários para 

clientes e funcionários desse serviço. Tais aspectos sao 

67 recomendados por PEMBERTON (1965). 

A planta fisica deve ainda ser analisada 

com relação ao fluxo interno de clientes e funcionários. 

e_ mate.JtiaR 

pe.Jr.manen-te e de c.on.óumo, o Enfermeiro do Trabalho deverá 

conhecer o tipo e caracteristicas de funcionamento, condi 

çoes de conservação, caracteristicas de manutenção, crité 

rios utilizados para previsão de novos equipamentos e con 

dições para provisão dos mesmos. 

Quanto ao pessoal auxiliar de enfermagem , 

que utiliza tais equipamentos, devem ser verificados os 

seguintes aspectos: se receberam treinamento para tal ma-

nuseio; se é feito reciclagem desse pessoal para tal uti-

lização; se é feito rotatividade desse pessoal para utili 

zação; se é realizada urna avaliação da utilização desse 

equipamento pelo pessoal; verificar a existência de nor-

mas e rotinas para a utilização desses equipamentos. 

Do fe_vantame.nto de_ Jtec.uJthOh humanoh do 

serviço de saúde da empresa, deverão constar os seguintes 

Itens: número e categoria dos funcionários do serviço; n~ 

mero de horas contratadas e turno de trabalho; critérios 
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utilizados para dimensionamento, contratação e avalia~ão 

desse pessoal. 

A coleta de tais dados visa, além do conhe 

cimento da política de pessoal do serviço de saúde e do 

conhecimento das características de trabalho,fornecer el~ 

mentos para estabelecimento de uma política de pessoal do 

serviço de enfermagem.A Portaria n9 3214 73 de 08/06/78, es 

tabelece o número, a categoria funcional e o número de ho 

ras contratadas para todos os elementos componentes do 

Serviço de Medicina do Trabalho, todavia, sabe-se que na 

prática, há inclusão de outros elementos, principalmente 

no que se refere à enfermagem, para que exerçam tarefas 

simples, através de treinamento em serviço. 

Com relação ao pessoal auxiliar de enferma 

gem existente no serviço de saúde da empresa, o Enfermei

ro do Trabalho deverá fazer um minucioso levantarnento,uma 

vez que tais elementos irão compor a equipe do serviço de 

enfermagem, a ser organizado. Desse levantamento deverão 

constar: dados administrativos, a serem levantados com 

aquele profissional que tinha o pessoal auxiliar de enfer 

magem sob sua responsabilidade;dados de identificação, de 

formação profissional e dados relativos a sua atuação no 

serviço,a serem levantados no serviço de pessoal, através 

de observação das atividades executadas ou ainda, através 

de entrevista com esse pessoal e com o responsável pela 

sua supervisao. 

Dos dados administrativos relacionados a 

esse pessoal, deverâo constar: critérios para dimensiona-

mento e contratação; exist~ncia, conteúdo e profissional 

responsável pelo treinamento em serviço e reciclagem do 

pessoal; critérios para elaboração das escalas de traba-
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lho, dos rodizios e das substituições em casos de impedi-

menta, férias, faltas, licenças; métodos e critérios para 

supervisão e avaliação desse pessoal. 

Dos dados de identificação dever~o constar 

o nome, endereço, sexo, data de nascimento, estado civil, 

número de filhos, número de registro no Conselho Regional 

de Enfermagem ou Carta de Provisionamento fornecida por 

esse orgao. 

Os dados relativos à formação profissional 

deverão, ·cont~T: grau de escolar idade, grau de formação em 

enfermagem, outros cursos feitos, quer para aperfeiçoarne~ 

to geral ou de enfermagem, e experiência anterior na área 

de enfermagem, em termos de cargo ou funções exercidas e 

tempo de permanência em cada local. 

Dos dados relativos a atuação do pessoal 

auxiliar de enfermagem no serviço de saúde, deverá 'COns

tar o cargo e função que exerce atualmente, salário, núm~ 

ro de horas contratadas e turno de trabalho, tempo de se~ 

viço na empresa e descrição sumária e análise das ativida 

des desenvolvidas. 

41 GANONG & GANONG (1977), ao se referirem 

sobre reorganização de serviços de enfermagem,salientarn a 

grande contribuição que pode ser dada pelo pessoal de en-

fermagem já atuante no serviço. Tal contribuição diz res

peito a informações sobre a situação atual e problemas 

existentes no serviço E sobre a atuação desse pessoal,em 

termos qualitativos e quantitativos. 

O Enfermeiro do Trabalho deve, então, soli 

citar do pessoal auxiliar, sua opinião sobre as ativida

des de enfermagem desenvolvidas no serviço de saúde, com 

relação a volume de trabalho, distribuição de tarefas, re 
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cursos humanos c materiais dlsponiveis para o desempenho 

dess.:::1s turefas e sua opiniao sobre o funcionamento do ser 

'Jiç·o como um todo, en termos de pontos positivos e limita 

ções. Poderá, ainda, pesquisdr C) grau de S<Jtisfatoriedade 

do funcionário com relação ao c.1 rrJO e d função que de se~ 

penha, quais suas aspirações profissionais relativas ao 

seu desenvolvimento técnico e administrativo dentro da 

empresa e quais suas sugestões para melhoria dos proble -

mas por ele identificados. 

O levantamento de tais dados é uma tarefa 

bastante difícil e exigP muita habilidade e tato, porque 

de um modo geral, em nosso meio, o pessoal auxiliar de en 

fermagem que sempre atuou sem a presença do Enfermeiro do 

Trabalho e, ãs vezes, ~nr desconhecimento ou por supor er 

radamente quais seriam as funções e atribuições desse pro 

fissional, pode se recusar a cooperar. GANONG & GANONG 41 

(1977), sugerem alguns m~todos e oportunidades para obte~ 

ção de tais dLl.dos, como por exemplo: durante as passa 

gens de turno, durante a supervisão diária, durante reu -

nioes e atrav~s de pesquisas de opinião entre funcioná 

rios. 

Como tais dados sao imprescindíveis para a 

organização do serviço de enfermagem no que tunge a orga

nização do pessoal, cabe ao Enfermeiro do Trabalho a uti

lização de t5cnicas adequadas para abordagem desse pes-

soal. 

Dentre essas técnicas de abordagem, GANONG 

& GANONG
41

(1977) citam Ll. reunião do Enfermeiro do Traba-

lho com o pcssuul auxiliar de enfermagem, com as seguin

tes finalidades: apresentar o Enfermeiro do Trabalho a es 

se pessoal, esclarecendo suas funções, atribuições e obj~ 

tivos de tal levantamento de dados; salientar a esse pes-
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soal, a necessidade de sua colaboração. 

O co nhe.c..ime.n:to e. anáR. .. ü e do~ tte.cu.tt-6 o-6 · 6-i

nanc.e.-itto~ do serviço de saúde, pelo Enfermeiro do Traba

lho, tem os seguintes objetivos: verificar o estabeleci

mento de necessidades, a previsão de tais recursos e a 

forma de distribuição desses recursos; verificar a dura

ção do perlodo orçamentário; verificar se existe previsão 

e destinação de recursos para o serviço de enfermagem e, 

se não existir, verificar se estão sendo,e como estão sen 

do atendidas as necessidades nesse setor. 

Em :te.ttmo~ de. 6u.nç5e.-6 e a:tttibu.iç5e.-6 do pe.! 

.boa-f. do -6ettv.<-co de ~aúde, o Enfermeiro do Trabalho deverá 

tomar ciência, verificando a existência das mesmas por e~ 

crito, comparando-as com a prática, verificar se já exis

te a inclusão de suas funções e atribuições e se elas es

tão sendo parcialmente executadas por outros membros da 

equipe de saúde. 

Com tte.R.ação a-6 nottma-6 :t~c.n-ic.a-6 e admin-i.-6-

:ttta:t-iva~ deve ser verificado a sua existência por escri

to, sua adaptação à realidade, a existência de ordens mé

dicas delegadas ao pessoal auxiliar de enfermagem,além de 

verificar se é feita a revisão periódica, e, em caso pos~ 

tivo, com base em quê critérios. Deve ser verificado tam

bém, o acesso e a disponibilidade de tais normas para to

dos os elementos da equipe de saúde. 

Com tte.R.ação ao -6i-6:te.ma de. tte.g-i~:ttto e attqu.~ 

vame.n:to de. dadoó do óe.ttviço de. ~aúde., o Enfermeiro do Tra 

balho deverá tomar conhecimento do tipo de registro real! 

zado, se qualitativo ou quantitativo e qual o seu conteú

do. Deverá ainda, tomar conhecimento da existência de im

pressos para tal registro, da periodicidade do registro e 
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dos responsáveis por ele. 

Com relação ao arquivamento de dados, dev~ 

ra tomar conhecimento do funcionamento do arquivo, do re~ 

ponsável por tal arquivamento, da acessibilidade de infor 

-· maçoes para os membros da equipe de saúde e para a empre-

sa, do destino dado a tais registros após o desligamento 

do trabalhador da empresa, além de verificar a existência 

de normas e rotinas para o registro e arquivamento desses 

dados. 

06 ~elat5~io6 do serviço de saúde da ernpr~ 

sa são definidos pela AAIN 7 (1969), como sendo "os regis-

tros com a finalidade de coleção e transmissão de fatos e 

de avaliação e planejamento, visando manter informada a 

gerência, das atividades desenvolvidas no serviço de sau-

de, de suas tendências, de seu desenvolvimento, de suas 

necessidades e deve conter as recomendações para melhoria 

do serviço". 

O Enfermeiro do Trabalho deverá verificar, 

então, os tipos de relatórios existentes, se qualitativos 

e quantitativos, quais são os responsáveis pela sua ela~ 

raçao, se existem normas para tal elaboração, qual o seu 

conteúdo, de que forma são analisados, qual a periodicid~ 

de de elaboração, a quem são enviados e quais as medidas 

tornadas com relação às necessidades e problemas identifi-

cados. 

Com ~elaç~u ao~ p~og~ama~ e atividade~ de-

-!:lenvolvida~ pelo serviço de saúde da empresa, sabe-se que 

não existe, em termos legais, o estabelecimento de urna 

programaçao mínima para os serviços de saúde de nossas em 

presas. O que existe, dentro da competência do serviço de 

medicina do trabalho, sao as atribuições desse serviço, 
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estabelecidas pela Portaria n9 3214 73 de 08/06/78. 

Entretanto, isso não impede que a equipe de 

Saúde Ocupacional elabore seus programas, baseada nas ne

cessidades de saúde identificadas, e nas atividades pre

vistas por essa Portaria. 

O estabelecimento de programas, além de as

segurar uma adequada assistência à saúde dos trabalhadores 

e suas familias, sistematiza as ações de saúde e fornece 

subsidias para avaliação da assistência prestada e avalia

ção do estado de saúde da população. 

Os programas de saúde podem ser estabeleci

dos, prioritariamente, para grupos vulneráveis da popula

ção como por exemplo: menores, mulheres, deficientes físi

cos, trabalhadores expostos a atividades ou operaçoes de 

risco, trabalhadores com problemas de saúde. 

Dentro desses programas, pode-se então rela 

cionar as atividades constantes da Portaria n9 3214 73 de 

08/06/78 tais como: "exames pré-admissionais, periÓdicos e 

especializados; inquéritos sanitários e ambientais nos lo

cais de trabalho; prevenção e controle da fadiga e do ab

sentismo-doença; promoção de medidas profiláticas como va

cinação e outras; educação para a saúde dos trabalhadores 

em termos de alimentaç~o, prevenção de doenças e proteção 

da saúde; reabilitação dos trabalhadores com redução da ca 

pacid<1de laborativa; atendimento de urgências médicas". 

oulr<1s atividades s5o ainda: "campanhas de 

prevençao de acidentes do trabalho; estudo da importãncia 

do falar humano nos acidentes; análise das causas de aci

dentes; controle epidemiológico dos acidentes de trabalho; 

atendimento imediato ao acidentado. 

Dada a magnitude dos problemas de saúde, p~ 
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dem ser estabelecidos subprogramas de assistência à saú-

de, como por exemplo: subprograma de prevenção e controle 

dos acidentes de trabalho, das doenças transmissíveis, de 

absentismo-doença, cujas atividades poderão ser desenvol-

vidas dentro dos programas anteriormente citados. 

Outras atividades que podem ser desenvolv! 

das pelo serviço de saúde,são descritas-pela AAIN 7 (1969), 

BAHN & FRIEDLANDER20 (1977) e KATz 47 (1978), tais como: as-

sistência à saúde para grupos de alcoolistas e para ges-

7 
.~antes (AAIN 1969); controle epidemiológico do ambiente 

de trabalho e dos problemas de saúde(BAHN & FRIEDLANDER20 

1977), controle de cardíacos e prevenção do cancer (KATz 47 

197 8) . 

O conhecimento de tais programas e ativida 

des desenvolvidas pelo serviço de saúde é vital para a or 

ganização do serviço de enfermagem do trabalho uma vez 

que, será com base neles, que o Enfermeiro do Trabalho 

irá estabelecer a programação do serviço. 

Cada atividade deverá ser conhecida e ana-

lisada nos seguintes termos: quem as executa, quais sao 

as ações componentes, quais as normas e rotinas para sua 

realização e se são adequadas, qual o fluxo de atendimen

to, qual a demanda esperada e qual a participação do pes-

soal auxiliar de enfermagem em cada uma delas. 

Deverá ainda verificar a existência de ati 

vidades médicas delegadas ao pessoal auxiliar de enferma-

gero para atendimento de casos de emergência ou outros ca-

sos, e verificar o cumprimento e a adequação das mesmas, 

baseando-se na capacidade técnica desse pessoal. 

Com nelação ao ~~~tema de aval~ação do ~en 

v~ço, deve ser verificado se é realizada uma avaliação do 



serviço e qual a sua periodicidade; se tal avaliação liml 

ta-se a dados quantitativos, ou se utiliza parâmetros qu~ 

litativos para avaliar a assistência prestada. Deverá ve-

rificar, também, qual ou quais os elementos que 

pam da avaliação e quais as medidas tomadas com· 

avaliação feita. 

partici

base na 

Baseando-se na seleção e discussão dos da-

dos apresentados para levantamento e análise das caracte

rísticas da empresa, elaborou-se o Modelo Operacional II, 

que será apresentado a seguir, podendo este, ser utiliza

do pelo Enfermeiro do Trabalho, como roteiro para levanta 

mente e análise de tais características. 



MODELO OPERACIONAL II 

ROTEIRO PARA LEVANTAMENTO E ANÂLI 

SE DAS CARACTER!STICAS DA EMPRESA 

l estrutura organizacional 

1.1 tipo de atividade exercida e grau de risco 

1.2 histórico 

1.3 filosofia e objetivos 

1.4 características da estrutura formal e informal 

1.5 programa de benefícios 

1.5.1 assistência à saúde 

1.5.2 assistência à segurança do trabalho 

1.5.3 assistência social 

1.5.3.1 política de pessoal 

1.5.3.2 política salarial 

2 características da área 

2.1 localização e distribuição dos prédios 

2. 2 vias de comunicação e meios de transporte 

2.3 ambiente físico 

2.3.1 características da edificação 

2.3.2 riscos ambientais 
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2.3.3 condições sanitárias e de conforto térmico 

2.3.4 características ergonômicas 

2.3.5 sinalização de segurança e proteção contra 

incêndios 

2.3.6 saneamento básico 

3 processo industrial 

3.1 máquinas e equipamentos 

3.1.1 instalações e áreas de trabalho 

3.1.2 dispositivos de acionamento, partida e pa

rada 



3.1.3 medidas de proteção 

3.1.4 características ergonômicas 

3.1.5 riscos potenciais 

3.1.6 requisitos de saúde e segurança 

3.2 operações industriais 

3.2.1 natureza do(s) produto(s) final(is) 
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3.2.2 características dos materiais e substâncias 

utilizadas 

3.2.3 atividades insalubres e perigosas 

3.2.4 produto(s) residual(is) resultante(s} 

3.2.5 riscos potenciais 

3.2.6 requisitos de saúde e segurança 

4 população 

4.1 características sócio-econômicas dos trabalhadores 

4.1.1 distribuição por sexo, idade, estado civil 

4.1.2 grau de escolaridade 

4.1.3 número de filhos 

4.1.4 local de residência 

4.1.5 distribuição por ocupaçao, número de horas 

contratadas, turno de trabalho e faixa sala 

rial 

4.1.6 requisitos para admissão 

4.2 características sanitárias 

4.2.1 dados de mortalidade e morbidade 

4.2.2 caracterlsticas dos acidentes de trabalho 

4.2.3 causas do absentismo-doença 

4.2.4 condições de saúde de grupos especiais de 

trabalhadores 

5 serviço de saúde da empresa 

5.1 filosofia e objetivos 

5.2 organização estrutural 



5.3 planta física 

5.4 material e equipamento 

5.5 recursos humanos 

5.6 recursos financeiros 

5.7 funções e atribuições do pessoal 

5.8 normas técnicas e administrativas 

5.9 sistema de registro, arquivo e relatórios 

5.10 programas e atividades desenvolvidas 

5.11 sistema de avaliação do serviço 
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2.3 Estruturação do serviço de enfermagem e elab~ 

ração de programas de enfermagem do trabalho 

A estruturação do serviço de enfermagem e a 

elaboração de programas de enfermagem do trabalho consti

tuem a quarta e Última etapa da organização de serviços de 

enfermagem do trabalho. Esta etapa é considerada como a se 

gunda fase do processo de enfermagem aplicado à enfermagem 

do trabalho, ou seja, a de planejamento da assistência. 

Essa divisão sequencial, por etapas, é pur~ 

mente didática, no sentido de sistematização das açoes, 

pois as etapas estão intimamente relacionadas entre si e 

na maioria das vezes são realizadas simultaneamente. 

Estruturação do serviço de enfermagem do trabalho: 

A estruturação do serviço de enfermagem do 

trabalho que é indicada pela AAIN10 (1970) ,TINKHAM86 (1972), 

FERREIRA37 (1975) e KLUTAs 49 (1978), seguirá a mesma metodo-

logia utilizada para levantamento das caracteristicas do 

serviço de saúde, uma vez que a estrutura do serviço de en 

fermagem deverá estar em consonância com a do serviço de 

saúde. 

Para tal estruturação, os aspectos selecio

nados que deverão ser estabelecidos são: filosofia e obje

tivos do serviço; organização estrutural; planta fisica;ma 

térial e equipamento; recursos humanos e financeiros; est~ 

belecimento de normas e procedimentos; sistemas de regis

tro e relatórios; sistema de avaliação do serviço. 

A neee~~~dade do e~tabelee~mento de 6~lo~o-

6~a e objet~vo~ para serviços de enfermagem em geral,é en

fatizada por SANDLER78 (l976) e GANONG & GANONG 41 ( 1977 ) ; 
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para os serviços de enfermagem de saúde pública, _por 

FREEMAN & HOLMES39 (1962), TINKHAM86 (1972), MINISTtRIO DA 

SAÜDE 24 (1977}, NOGUEIRA & SERPA DA FONSECA60 (1977); para 

os serviços de enfermagem do trabalho, pela AAIN 7 , 10 (1969 

e 1970}, FERREIRA37 (1975); AAOHN14 (1977) ;O.H.r. 62 (1977) e 

por KLUTAS 49 (1978), visando o funcionamento eficiente des 

ses serviços e a adequada prestação da assistência de en-

fermagem. 

A filosofia e os objetivos do serviço de 

enfermagem devem estar de acordo com os do serviço de saú 

de, devendo ser claramente definidos e estarem baseados 

na real necessidade do serviço, conforme recomendação da 

9 62 AAIN (1970), e do O.H.I. (1977), e estarem registrados 

por escrito, devendo ser do conhecimento de todos os mem-

bros da equipe de saúde e da própria empresa. 

A AAIN7 (1969), estabelece como objetivos 

do serviço de enfermagem do trabalho "a manutenção da sa~ 

de dos trabalhadores, a prevenção de doenças e acidentes 

e a prestação eficiente e rápida da assistência de enfer-

magem sendo, o objetivo principal, o de proporcionar as-

sistência de enfermagem aos trabalhadores a fim de aju-

dá-los a manter o mais alto n!vel de saúde e eficiência". 

Essa associação também recomenda a adoção 

de outros objetivos, quais sejam:"proporcionar cuidados e 

tratamentos de enfermagem adequados, dentro da competên-

cia profissional; estabelecer e manter um adequado siste-

ma de registro; manter um bom relacionamento com todos os 

departamentos da empresa, bem como manter relações de coo 

peraçao com médicos locais, com agências de saúde e ou-

tras da comunidade e elevar a qualidade do serviço de en-

fermagem por meio do crescimento continuo pessoal e pro-
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fissional". 

De um modo geral, o principal objetivo do 

serviço de enfermagem do trabalho, pode ser estabelecido 

como sendo o de proporcionar assistência de enfermagem 

adequada às necessidades dos trabalhadores, visando a pr2 

moçao, proteção e recuperação da sua saúde. 

Para atingir tal objetivo, podem ser traç~ 

dos objetivos espec!ficos, relacionados com a organização 

administrativa e com a assistência de enfermagem propria-

mente dita. 

De acordo com a AAIN7 '~1969 e 1970) ,ADAMI 3 

(1975), FERREIRA37 (1975) e SATO et al 79 (1976), o estabele 

cimento da filosofia e objetivos do serviço de enfermagem 

são da competência exclusiva do Enfermeiro do Trabalho, o 

qual deve efetuar periodicamente uma revisão e avaliação 

dessa filosofia e objetivos, conforme recomendação da 

9 62 
AAIN(l970) e do O.H.I. (1977). 

O e~tabeie~~mento da o~gan~zação e~t~utu-

~ai do serviço de enfermagem do trabalho ou a análise da 

porventura já existente ou prevista, no organograma do 

serviço de saúde da empresa, visa a implantação de uma es 

trutura que permita a identificação da unidade de mando, 

das responsabilidades do pessoal dentro da linha hierár-

quica e o relacionamento direto da chefia deste serviço 

com o serviço de saúde. 

Para tal estabelecimento, deve-se levar em 

conta os seguintes aspectos: o serviço de enfermagem deve 

estar subordinado diretamente à chefia do serviço de saú

de a fim de que o planejamento, execuçao e avaliaç.ão dos 

programas de saúde e de enfermagem sejam discutidos, apr2 

vades e avaliados diretamente pelas respectivas chefias, 
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sem que haja intermediários ou entraves burocráticos. Tal 

subordinação é indicada pel~ AAIN 7 (1969); o Enfermeiro do 

Trabalho deve chefiar o serviço de enfermagem, e deverão 

estar subordinados à ele, tanto técnica corno adrninistrati 

varnente, o pessoal auxiliar de enfermagem. Esse aspecto é 

fundamental para que ele possa assumir totalmente a res-

ponsabilidade de administração do serviço e de proporcio

nar a assistência de enfermagem. 

Com ~etação ã ptanta óZ~iea, o Enfermeiro 

do Trabalho deverá sugerir modificações e adaptações no 

local, de acordo com as necessidades e recursos existen-

tes. 

Com ~elação ao mate~iat e equipamento, a 

AAIN 9 (1970), recomenda que o serviço de enfermagem rnante 

nha material e equipamento adequado às necessidades do 

serviço, cabendo ao Enfermeiro do Trabalho sua seleção e 

suprimento. Recomenda também que deve haver nesse servi-

ço, material e equipamento adequados para o atendimento 

de emergência. 

O O.H.r. 62 (1977), refere que o equipamento 

utilizado pelo pessoal de enfermagem deve ser em quantid~ 

de suficiente, de boa qualidade, mantido adequadamente e 

utilizado de forma correta, que permita segurança,eficiêg 

cia e precisão. Tal equipamento só deve ser utilizado por 

pessoal de enfermagem que tenha qualificação. Deve haver 

controle de qualidade, manutenção adequada, registro, e 

relatórios desse controle, devendo o Enfermeiro do Traba-

lho participar na seleção de tais equipamentos. 

FERREIRA37 (1975), cita que deve haver esp~ 

cificação do material necessário por unidade de trabalho, 

em termos de material permanente e de consumo; que deve 
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ser feita a determinação de modelos padronizados; o es~a-

belecimento de normas e procedimentos para essa utiliza-

çao. 

Com ~elaçao ao6 ~eeu~6o~ humanob, a organ! 

zaçao estrutural do serviço de enfermagem do trabalho, en 

globa os seguintes itens: estabelecimento de funções e 

atribuições para o pessoal de enfermagem; sua previsão e 

provisão; a educação continua desse pessoal e sua superv! 

sao e avaliação. 

As funções e atribuições do pessoal de en-

fermagemvariamamplamente, de acordo com o número e cate

goria do pessoal existente, conforme indicação da AAOHN13 

(1977) e, variando também, de acordo com os programas de 

saúde desenvolvidos. 

As funções e atribuições do Enfermeiro do 

Trabalho sao amplamente discutidas por ALVIM~l966) ,KELLER 

& MAY 48 (1970), ADAMI 3 (1975), FERREIRA37 (1975), ANDRADE et 

al 18 (1976), SATO et al79 (1976) e pela AAoHJ3 (1977), sendo 

entretanto, a aceita oficialmente no Brasil, a da CLASSI

FICAÇÃO BRASILEIRA DE OCUPAÇÕEs 25 (1977). Entretanto, essa 

Classificação não estabeleceu as funções e atribuições p~ 

ra o Auxiliar de Enfermagem do Trabalho, o que vem difi

cultando sobremaneira, em nosso meio, a divisão de tare-

fas entre o Enfermeiro do Trabalho e esse elemento. 

Por esse motivo, para se estabelecer as 

funções e atribuições do pessoal auxiliar de enfermagem , 

deve-se levar em consideração a formação técnica desse 

pessoal, sendo que a delegação de tarefas deve basear-se 

principalmente na capacidade individual desses elementos, 

devendo o Enfermeiro do Trabalho estar citnte que tal de-

legação não o exclui da responsabilidade pela execuçao 
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das mesmas. 

Essas funções e atribuições devem ser est~ 

belecidas pelo Enfermeiro do Trabalho e devem estar regi~ 

tradas por escrito, ser do conhecimento de todo o pessoal 

de enfermagem e da equipe de saúde, conforme indicação da 

AAIN8 (1969) e do o.H.r. 62 (1977), sendo que o Enfermeiro 

do Trabalho deve fazer sua revisão periódica, baseando-se 

no desempenho prático do pessoal auxiliar, segundo reco

mendação dos órgãos acima citados. 

Um fato, atualmente bastante cornurn,é a de

legação de algumas atribuições médicas para o pessoal de 

enfermagem. A AAIN 7 (1969), conceitua a delegação de or

dens médicas corno sendo "a autorização por escrito,do res 

ponsável pelo serviço médico, ao Enfermeiro do Trabalho, 

para que este execute alguns procedimentos médicos, atra

vés da prestação de cuidados de emergência aos trabalhado 

res doentes ou acidentados, cuja causa tenha sido ou nao 

de origem ocupacional". 

Como exemplos de ordens médicas delegadas 

ao Enfermeiro do Trabalho, essa associação cita, entre o~ 

tras, o atendimento em casos de diarréia,disrnenorréia,pr~ 

blernas respiratórios. Nessas ordens, estão inclusos os 

procedimentos de enfermagem a serem adotados para cada ca 

so, e a medicação a ser administrada. 

No Brasil, no campo da Saúde PÚblica,rnuito 

se tem utilizado da delegação de ordens médicas, não só à 

enfermeira, corno também ao pessoal auxiliar de enferma-

gern, devido, às vezes, a falta do profissional competen

te; a utilização racional dos recursos disponíveis; ou 

ainda, para aumentar a cobertura dos serviços. 

Sem dúvida, a delegação de ordens médicas 
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pode dar melhores condições para um adequado atendimento 

de emergências, ou então, para aumentar a cobertura do 

serviço, mas para tanto, faz-se necessário que essas or-

dens sejam estabelecidas por escrito, e sejam revistas p~ 

riodicarnente, conforme recomendação do O.H.I. 62 (1977). ~ 

também necessário que o Enfermeiro do Trabalho realize su 

pervisão periódica do pessoal auxiliar para verificar a 

adequação de tais ordens. 

E atribuição do Enfermeiro do Trabalho, f~ 

zer a previsão e provisão do pessoal de enfermagem que 

irã atuar no serviço, de acordo com ADAMI 3 (1975), SATO et 

al 79 (1976) e com a CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA DE OCUPA-

õ 25 7) . - . - -ç ES (197 . Essa prev~sao e prov~sao devera abranger as 

seguintes características: número e categoria de pessoal, 

recrutamento, seleção e escalas de trabalho. 

A Norma Regulamentadora n9 4 da Portaria 

n9 3214 73 de 08/06/78 estabelece o número mínimo e as ca-

tegorias do pessoal de enfermagem para os serviços de Me

dicina do Trabalho, de acordo com o número de trabalhado-

res da empresa e seu grau de risco. 

Essa Portaria, estabelece o Auxiliar de En 

ferrnagem e o Enfermeiro do Trabalho corno as Únicas categ~ 

rias de pessoal de enfermagem, mas, sabe-se que a utiliza 

ção de atendentes de enfermagem nos serviços de saúde das 

empresas já data de algum tempo, conforne foi 

por NOGUEIRA 58 (1967). 

comprovado 

A referida Portaria só estabelece o pes-

soal de enfermagem para serviços de Medicina do Trabalho, 

todavia, sabe-se que os serviços de saúde das empresas g~ 

ralmente estão subdivididos em serviços médicos assisten 

ciais e serviços de medicina do trabalho e que a tendên-
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cia é a utilização do pessoal de enfermagem do trabalho-em 

ambas as áreas. Essa tendência é bastante justificada e 

também muito necessária, pois todo o pessoal do serviço de 

saúde ueve ter conhecimentos especializados sobre saúde 

ocupacional a fim de prestar uma assistência adequada aos 

trabalhadores. 

Consequentemente, o número e as categorias 

do pessoal de enfermagem geralmente serão maiores que os 

previstos legalmente. 

Além desse pessoal, podem ser incluídos co

mo pessoal de enfermagem, os trabalhadores treinados para 

prestar primeiros socorros no local de trabalho, pois os 

mesmos deverão estar sob subordinação técnica do Enfermei-

ro do Trabalho. 

Assim sendo, a equipe de enfermagem do tra

balho, legalmente é composta pelo Enfermeiro do Trabalho e 

pelo Auxiliar de Enfermagem do Trabalho, todavia, de acor

do com a filosofia do serviço de saúde e de acordo com sua 

programação, essa equipe poderá ser acrescida, tanto qual!_ 

tativa quanto quantitativamente, de outros elementos. 

Em outros países, onde a enfermagem do tra-

balho existe há mais tempo, como no caso dos Estados Uni-

dos, as empresas admitem vários enfermeiros do trabalho,p~ 

ra ocupar diferentes cargos,· de acordo com o tipo de a ti v!_ 

dade a ser desenvolvida. A AAOHN13 (1977), cita quatro dif~ 

rentes cargos que o enfermeiro pode ocupar dentro de um 

serviço de saúde da empresa, cargos esses, que vao desde a 

assessoria desse serviço até o de prestação direta de cui-

dados de enfermagem. 

Com relação ao recrutamento desse pessoal,o 

Enfermeiro do Trabalho deve estabelecer os requisitos téc-
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nicos, de saúde e de ordem legal como: registro no Conse-

lho Regional de Enfermagem e registro no Ministério do 

Trabalho, conforme a Norma Regulamentadora n9 4 da Porta 

ria n9 3214 73 de 08/06/78. 

O estabelecimento de tais requisitos deve

rá basear-se nas condições de trabalho a ser realizado e 

na legislação em vigor. 

O relacionamento com o serviço responsável 

pelo recrutamento de pessoal deverá ser adequado de modo 

a suprir as necessidades comuns a ambos os serviços. Tal 

relacionamento deverá estender-se, também, durante a sele 

ção dos candidatos no que se refere à parte técnica, qua~ 

do o Enfermeiro do Trabalho fará as entrevistas e testes 

para verificação de habilidades, e conhecimentos de enfer 

magem desse pessoal. 

Essa seleção deverá obedecer parâmetros 

pré-fixados com a finalidade de se obter dados comparati-

vos, com objetividade e imparcialidade. 

O Enfermeiro do Trabalho deverá partici-

par, juntamente com o serviço de pessoal, no estabeleci

mento de salários-base, por categoria funcional, visando 

uma remuneração equitativa e a realização financeira do 

pessoal contratado, pois cabe a ele, de acordo 

AAIN 9 (1970), tal participação. 

com a 

Geralmente as empresé ~ ao contratarem qual 

quer empregado, estabelecem um pericdo probatório ou de 

experiência, ao final do qual o ernpr~gado é avaliado, a 

fim de verificar se o mesmo correspo)leu às expectativas 
' 

do empregador, tanto em termos técnic:s como em termos ad 

ministrativos. Ao Enfermeiro do Traba'1o cabe efetuar o 

treinamento em serviço e a avaliação • ~sse período proba-
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tório, no que se relaciona ao pessoal de enfermagem. 

Dessa avaliação deverão constar critérios 

de desempenho técnico e administrativo, necessários a fun 

ção para qual foi admitido o funcionário. 

O estabelecimento de escalas para o pes

soal de enfermagem visa a distribuição equitativa e pro

porcional das tarefas entre os funcionários, e a distri-

buição destes, nos diferentes turnos de trabalho, além de 

facilitar a sua supervisão. 

Tais escalas devem ser estabelecidas peri~ 

dicamente e devem conter as atividades a serem executadas 

pelos funcionários, dentro de cada turno de trabalho. 

Ao se estabelecer essa escala, deve-se le-

var ainda em consideração, as preferências dos funcioná-

rios, adaptando-as ' necessidades do serviço. as 

o rodÍzio periódico do pessoal para execu-

çao das atividades desenvolvidas pelo serviço de enferma 

gem, tem a finalidade de formação de funcionários poliva-

lentes, de prover assistência adequada em todas as areas 

de atendimento e turnos de trabalho, evitar a fadiga e d~ 

sinteresse dos funcionários, aumentar a capacidade produ-

tiva e manter o pessoal de enfermagem atualizado. 

O Enfermeiro do Trabalho deverá elaborar 

sua própria escala de trabalho, submetendo-a a discussão 

e aprovaçao de seu superior hierárquico, sendo que toda a 

equipe de enfermagem deve tomar conhecimento dela, princi 

palrnente no que se refere às atividades programadas com 

respeito a supervisão do pessoal. 

Da escala de trabal.'lo do enfermeiro deve-

rao constar atividades relacionadas ~om suas funções bás_! 

cas,que de acordo com SATO et al 79 Cl~,'76), são:administra-
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tiva, assistencial, de ensino e de pesquisa. 

A educação contínua do pessoal de enferma 

gem visa seu desenvolvimento pessoal e profissional e a 

prestação adequada da assistência de enfermagem, conforme 

indicação da AAOHN11 (1977). 

Com base nos programas de educação contí-

3 nua propostos por ADAMI (1975), para o pessoal auxiliar 

de enfermagem do trabalho, podem ser estabelecidos os se-

guintes programas para o pessoal de enfermagem: programa 

de orientação para o pessoal de enfermagem recém admitido 

ou para aqueles que receberão novas atribuições; programa 

de treinamento em serviço e programas de reciclagem e 

aperfeiçoamento. 

O programa de orientação para o pessoal r~ 

cém-admitido ou para funcionários que receberão novas fug 

çoes, tem como objetivo, de acordo com ADAMI 3 (1975),orieg 

tar o funcionário sobre o trabalho que irá executar, suas 

responsabilidades e direitos, expectativas da empresa e 

da comunidade de trabalhadores, visando torná-lo membro 

participante do serviço de saúde o mais cedo possível.De~ 

se programa poderão constar os seguintes tópicos: orient~ 

ção quanto a direitos e deveres do empregado na empresa; 

quanto a estrutura formal da empresa; quanto as ativida-

des por ela desenvolvidas, levando em consideração os se

tores de maior risco; quanto a organização estrutural do 

serviço de saúde e do serviço de enfermagem; programas de 

senvolvidos e suas atividades; funções e atribuições do 

funcionário; normas e rotinas de funcionamento do serviço 

de saúde e de enfermagem; fluxo de atendimento, dando es-

pecial atenção às normas e rotinas de atendimento das ati 

vidades a serem desenvolvidas por ele,bem como orientação 
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quanto as técnicas e habilidades exigidas para execuçao 

dessas atividades. 

O programa de treinamento em serviço visa 

desenvolver novos conhecimentos e habilidades requeridos 

para a prática de enfermagem. Esse programa pode ser rea-

lizado, por exemplo, por ocasião da implantação de novos 

programas ou atividades de assistência de enfermagem, de 

novas máquinas e equipamentos, da mudança ou alteração de 

rotinas e procedimentos de trabalho. 

Os programas de reciclagem e aperfeiçoameg 

to do pessoal de enfermagem visam atualizar e ampliar os 

conhecimentos e habilidades desse pessoal, a fim de melho 

rar a qualidade da assistência de enfermagem. 

No programa de aperfeiçoamento, deve ser 

planejada a participação do pessoal de enfermagem em en-

contras científicos como congressos e seminários. Cabe ao 

Enfermeiro do Trabalho o estabelecimento da melhor forma 

de transmissão dos conhecimentos adquiridos por ele ou pe 

lo pessoal auxiliar nesses encontros grupais. 

De acordo com SATO et al 79 (1976) ,os progr~ 

mas de educação contínua para o pessoal de enfermagem de-

vem ser baseados nas necessidades desse pessoal e devem 

ser formulados por escrito, contendo objetivos, conteúdo 

teórico-prático, estratégias e meios de avaliação. Após a 

execução do programa, o mesmo deve ser avaliado. 

A supervisão e a avaliação periÓdicas do 

pessoal de enfermagem são.recomendadas pela AAIN 9 (1970) e 

62 pelo O.H.I. (1977). 

- 74 A supervisao, de acordo com RAMOS (1974), 

TINOco88 (1976) e ADAMI 4 (1977), deve ser considerada como 

parte integrante da função de controle, implicando, de 
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acordo com ADAMI 4 (1977), "necessariamente,nurn contato pe~ 

soal e numa relação de ajuda, estabelecidos entre supervi 

sor e pessoal supervisionado". 

4 Ainda de acordo com ADAMI (1977), "a exec~ 

çao da açao supervisara propriamente dita abrange: a veri 

ficação direta e indireta do trabalho realizado pelo pes-

soal de enfermagem; a análise do desempenho desse pes-

soal, tendo por base padrões quantitativos e qualitativos 

pré-estabelecidos; a detecção de possiveis desvios e suas 

causas que, neste caso, requerem urna orientação imediata 

por parte do supervisor, a fim de possibilitar o alcance 

dos objetivos propostos pelo serviço de saúde; a auto e 

hetero avaliação sistemática do trabalho realizado pelo 

supervisor". 

De acordo com o MINIST~RIO DA SAÜDE 211977),. 

a avaliação do pessoal corresponde a urna apreciação sist~ 

rnática do desempenho de cada funcionário, no exercicio de 

sua função. 

Para que haja urna avaliação adequada sao 

pré-requisitos: estabelecimento de padrões qualitativos e 

quantitativos de desempenho e rendimento com a finalidade 

de se comparar com os resultados obtidos. 

A avaliação do pessoal auxiliar de enferma 

gern, servirá também, corno instrumento para concessao de 

beneficios como prêmios, aumentos salariais, evolução den 

tro da linha hierárquica, bolsas de estudo, participação 

em congressos, etc. Conseguentemente, tal avaliação dev~ 

ra ser mensurável, para que haja observação sistematizada 

e imparcial. 

A auto-avaliação do funcionário é necessa-

ria para que ele desenvolva a auto-critica. O funcionário 
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deverá conhecer os ítens constantes da avaliação bem como 

seu resultado e sua evolução. 

ApÓs a avaliação devem ser tomadas medidas 

destinadas à melhoria, manutenção ou aperfeiçoamento do 

desempenho técnico-administrativo dos funcionários. 

Com nelação ao~ ne~un~o~ 6inan~eino~, 

SCHMIED81 (1977), refere que é essencial ao enfermeiro que 

ocupa posição de chefia de serviço, o conhecimento do pr~ 

cesso de orçamento e distribuição de recursos, sendo que 

ele deve estar envolvido em tal processo para que sua res 

ponsabilidade seja real. 

Tanto a AAIN 9 (1970) ;AAoHN11 (1977) ;O.H.r. 62 

(1977) e KLUTAs 50 (1978), preconizam a existência de uma 

previsão orçamentária para o serviço de enfermagem do tra 

balho, cabendo ao Enfermeiro do Trabalho o estabelecimen-

to de tal orçamento. 

De um modo geral, o enfermeiro deve parti

cipar na previsão e provisão de recursos financeiros para 

o serviço de saúde da empresa, através do estabelecimento 

do orçamento para o serviço de enfermagem, conforme indi

cação deSATO et al 79 (1976). 

Com nelação a nonma~ e pno~edimen~o~, o M! 

NISTtRIO DA SAÚDE 24 (1977), preconiza que o serviço de en-

fermagem deve estabelecer suas normas e procedimentos, em 

consonância com os programas de saúde. Estas normas e pr~ 

cedimentos "deverão ser disponíveis nos serviços, e manti 

das atualizadas, pois elas orientam a implementação das 

ações de enfermagem, objetivando uma assistência adequa-

da; respaldam a equipe de enfermagem no desempenho de 

suas atividades e favorecem a utilização racional dos re-

cursos disponíveis". 
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Ainda com relação a esse tema, o MINIST~RIO 

DA SAÚDE 24 (1977), estabelece como condições necessárias 

ao estabelecimento de tais normas e procedimentos, a exi~ 

tência de uma política e programas de saúde, do diagnóstl 

co das necessidades da comunidade, o estabelecimento de 

uma comissão para elaboração de tais normas e procedimen

tos e a existência de um programa de educação em serviço 

para divulgação e/ou implementação das normas e procedi

mentos estabelecidos. 

Para a enfermagem do trabalho, o 62 O.H.I. 

(1977), estabelece que os procedimentos de enfermagem de-

vem ser registrados por escrito, serem consistentes com 

os padrÕes de enfermagem e estarem de acordo com a filosQ 

fia e política do serviço de enfermagem. Eles devem ser 

desenvolvidos sobre uma base científica de conhecimentos 

de enfermagem, levar em consideração a qualificação do 

pessoal de enfermagem, devem ainda, ser disponíveis para 

todos os membros da equipe de enfermagem, devendo estar 

localizados na unidade de saúde e serem revistos periodi-

camente. 

Esse Órgão estabelece também que devem ser 

incluidos nos procedimentos, as ordens médicas delegadas, 

sendo que estas devem estar aprovadas, assinadas e data

das pelo médico responsável. Em tais ordens, sao inclui

das aquelas para atendimento de situações de emergência, 

tais como emergências cardíacas, traumas abdominais e ós

seos, hemorragias e outras emergências que podem ocorrer 

devido às características peculiares da empresa. 

A AAIN7 (1969), recomenda que a política e 

os procedimentos do serviço de enfermagem sejam reunidos 

em um manual,com os seguintes objetivos: fornecer pronta-
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mente informações; estabelecer e manter uniforme a execu

çao dos procedimentos; servir de subsidies para orienta

çao do pessoal de enfermagem; fornecer informação necess! 

ria com respeito a procedimentos administrativos envolven 

do o pessoal de enfermagem. 

Baseado no conteúdo proposto pela AAIN 7 

(1969), o manual de enfermagem poderá ter o seguinte con

teúdo: filosofia e objetivos do serviço de enfermagem; or 

ganização estrutural; funções e atribuições do pessoal de 

enfermagem; normas, rotinas e procedimentos de enfermagem 

em cada programa de saúde. 

Poh ~~~~ema de heg~~~ho e hetatÔh~o~, com

preende-se o conjunto de anotações feitas pelo pessoal de 

enfermagem e registradas em locais pré-determinados,visa~ 

do indicar qualitativa e quantitativamente a assistência 

de enfermagem prestada, ou os dados de saúde coletados 

dos clientes no serviço de saúde da empresa. 

Esse sistema deve seguir a mesma conduta 

do sistema de registro e relatórios do serviço de saúde 

da empresa, visando unificar os dados.obtidos. 

De acordo com a AAIN 8 ' 9 (1969 e 1970) ,o sis 

tema de registro é importante como documento legal, pode~ 

do ser utilizado judicialmente. Ele deve ser confiden-

cial, conter dados cumulativos e ter informações pertine~ 

tes sobre a saúde de cada trabalhador. 

Ao estabelecer e interpretar os padrões p~ 

ra o sistema de registro do serviço de enfermagem do tra-

balho, o O.H.r. 62 (1977), refere que esse serviço deve 

manter um sistema de registro preciso, completo e conci-

so. Deve constar desse registro a anamnese ou histórico 

de enfermagem, o plano de cuidados de enfermagem prestado 
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bem como o seu resultado. As anotações devem 

veis, datadas e assinadas, contendo a categoria do profi~ 

sional que a registrou. Deve-se manter registros, também, 

das reuniões com o pessoal de enfermagem,dos planos e dos 

relatórios de programas educativos, além de relatórios de 

visitas aos locais de trabalho, relatórios diários da fre 

quência dos clientes ao serviço de saúde e de dados esta-

tisticos. 

O sistema de registro e relatórios serve 

de subsidio para avaliação do serviço de enfermagem do 

trabalho e cabe ao Enfermeiro do Trabalho implantar esse 

sistema de acordo com as necessidades do serviço, lembra~ 

do sempre que toda assistência prestada, em qualquer nl

vel de prevenção deve ser registrada, com a finalidade de 

acompanhar a evolução do cliente com relação à saúde. 

Com ~efação ao ~i~tema de Avaliação, 

FREEMAN & HOLMES39 (1962), HANLON 45 (1963), SAN MARTIN 77 

~ 88 - - . (1975) e TINvCO (1977), sao unan1mes ao afirmar que o es 

tabelecimento de meios de avaliação deve ser realizado du 

rante a fase de organização do serviço de saúde,sendo que 

SAN MARTIN 77 (1975), refere que o estabelecimento de proc~ 

dimentos de medição e comparaçao são indispensáveis,incl~ 

sive para o planejamento dos programas de saúde. 

TINôco88 (1977), ao discorrer sobre a ava-

liação dos sistemas de saúde, refere que esta é essencial 

para a correção das atividades administrativas de direção 

e controle, devendo ser entendida como o processo median-

te o qual se determina qualitativa ou quantitativamente o 

valor de uma coisa. 

De um modo geral, FREEMAN & HOLMES3 ~1962), 

SAN MARTIN77 (1975) e TINóco88 (1977) ,referem a necessidade 
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do estabelecimento de padrÕes de avaliação tanto qualita

tivos quanto quantitativos. 

Geralmente, os padrões quantitativos que 

sao referidos por SAN MARTIN 77 (1975) e TIN6co88 (1977), ou 

padrÕes objetivos referidos por FREEMAN & HOLMEs39 (1962), 

dizem respeito ao efeito causado pela assistência presta

da, corno a redução dos Índices de rnorbi-rnortalidade, e ao 

volume da assistência prestada. 

Já os padrÕes qualitativos, de acordo com 

TIN6co88 (1977), dizem respeito a qualidade da assistência 

prestada, e seu estabelecimento é difícil, devido ao en

volvimento de juízo de valor. 

A avaliação do serviço de saúde da empre

sa, nao pode ser dissociada da avaliação do serviço de eg 

ferrnagern do trabalho, urna vez que o objetivo fundamental 

da avaliação é o de elevar ou manter o nível da assistên

cia prestada. 

Ao organizar o serviço de enfermagem do 

trabalho o enfermeiro deve, juntamente com o estabeleci-

rnento da estrutura organizacional do serviço e da elabora 

ção dos programas de enfermagem, estabelecer padrões qua

litativos e quantitativos para avaliação do serviço. 

Corno exemplos de padrÕes quantitativos,deg 

tro do programa de saúde ocupacional da ernpresa,podern ser 

estabelecidos aqueles relacionados com a quantificação da 

redução dos Índices de absentismo-doença, de frequência e 

gravidade dos acidentes de trabalho; com a quantificação 

~redução dos coeficientes de morbi-mortalidade por cau

sas e grupos etários dos trabalhadores, de suas famílias, 

e consequenternente, da própria comunidade onde a empresa 

está situada. 
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A quantificação de tais índices e coefi-

cientes, geralmente é indicada através do estabelecimento 

de objetivos do programa de saúde ocupacional e será ela, 

o padrão de avaliação da assistência prestada. 

O estabelecimento das normas de cobertura, 

concentração, rendimento e volume das atividades desenvol 

vidas pelo serviço de saúde ocupacional, de acordo com TI 

1'\. 88 (1 77) b~ . ~ - . -NuCO 9 , tarn em serv1ra de padrao de aval1açao. 

Com relação a avaliação qualitativa do ser 

62 viço de enfermagem do trabalho, o O.H.I. (1977), reco-

rnenda a execução de auditoria em tais serviços. 

De acordo com SANDLER78 (1976) 1 os passos 

para urna auditoria consistem em: estabelecimento de pa-

drões para verificação do que está sendo executado; cornpa 

raçao dos critérios com os dados obtidos; tornada de deci

soes frente aos resultados obtidos; elaboração de relató-

rios sobre o assunto ou realização de novas auditorias se 

necessário. 

Ainda com relação a padrões qualitativos,o 

O.H.r. 62 (1977) 1 estabeleceu dez padrões para avaliação e 

auditoria de serviços de enfermagem do trabalho; esses p~ 

drões, por serem genéricos, poderão ser aplicados aos seE 

viços de enfermagem do trabalho em empresas de nosso pai~ 

pois sua amplitude favorece a aplicação em larga escala. 

Tais padrões abordam os seguintes tópicos: 

política do serviço de enfermagem; pessoal de enfermagem; 

características da planta física do serviço; equiparnen-

tos; educação para a saúde; prática de enfermagem; proce-

dirnentos de enfermagem; programação do serviço; registro 

das atividades; plano para atendimento de emergências do 

serviço de enferrnagern 1 que já foram comentados no decorrer 
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do trabalho. 

Elaboração de programas de enfermagem: 

O estabelecimento de programas de enferma-

gero visa a· utilização racional dos recursos humanos, mat~ 

riais e financeiros disponiveis,com a finalidade de pres-

tar uma assistência de enfermagem adequada às __ necessida-

des de saúde identificadas. 

O programa de enfermagem deve fazer parte 

da programação global de saúde da empresa, conforme cita-

- 87 çao .de TINKHAM (1977), e como tal, obedecer as mesmas 

prioridades estabelecidas pelo serviço de saúde, visando 

"a promoção, proteção e recuperação da saúde do trabalha

dor" conforme recomendação da Portaria n9 3214 73 de 

08/06/78 e de TINKHAM87 (1977), sendo objetivo principal 

do programa de enfermagem, a assistência em nivel primá

rio de prevenção, de acordo com TINKHAM87 (1977). 

TINKHAM87 (1977), quando analisa a atuação 

da enfermagem para a década de 1980, refere que ela deve

ra desenvolver seus programas visando a promoção e prote

ção à saúde do trabalhador, e,como exemplo de tais progr~ 

mas, refere os de educação para à saúde,o·condicionamento 

fisico dos trabalhadores e a mobilização dos mesmos para 

assumir a responsabilidade de sua saúde. 

como exemplos de programas educativos, 

TINKHAM87 (1977), cita os de prevenção de doenças cárdio-

vasculares, de obesidade, desnutrição e da utilização de 

drogas e álcool. 

Ainda com relação a programas educativos , 

podem ser citados os desenvolvidos por MILLSAP 56 (1972) 

com relação a alcoolistas, e por ELDREo35
(1969) ,CAMPos

31 
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(1969) e HAGEN 44 (1977), com relação a educação de rnulhe-

res na empresa. 

Outros programas podem ser citados, corno 

por exemplo, os de reabilitação propostos por MARTIN 54 

(1970) , os de assistência a grupos especiais de trabalha

dores referidos por GRUBERG 43 (1970), para adolescentes, e 

os referidos por PARKER66 (1977) e ONUSKA 63 (1978) f para p~ 

cientes portadores de câncer. 

SIEVER83 (1977) e RAPPAPORT 75 (1978) f salieg 

tam, respectivamente, o papel do Enfermeiro do Trabalho 

nos programas educativos extensivos à família dos traba-

lhadores e nos programas de assistência psicológica a es-

ses trabalhadores. 

Sabe-se que o estabelecimento de tais pro-

gramas é derivado das necessidades de saúde,identificadas 

na empresa. Essas necessidades são o reflexo das condi-

ções de saúde, não só da empresa, mas da comunidade onde 

ela se localiza, e por abrangência, da macro-região e do 

próprio país onde se situa. 

11 A AAOHN (1977) f recomenda que o programa 

de enfermagem deve ser adaptado de modo a atender as ne-

cessidades de saúde da empresa, levando-se em considera-

çao suas caracterlsticas, seu tamanho e sua localização. 

Seria precoce, portanto, sugerir com base 

na nossa realidade regional, a adoção prioritária de pro

gramas de enfermagem do trabalho somente em nlvel primá-

rio de prevenção, dada as altas cifras de acidentes do 

trabalho que requerem ainda, em larga escala, diagnóstico 

precoce, pronto tratamento, limitação da incapacidade e 

reabilitação. 

Tais programas devem sempre ser desenvolvi 
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dos nos três níveis de prevençao propostos por LEAVELL & 

52 7 ) . - -CLARK (19 6 , v1sando a promoçao, proteçao e a recupera-

ção da saúde do trabalhador e sua famÍlia. Todavia, de 

acordo com as necessidades de saúde identificadas em cada 

empresa, poderá ser dado maior ênfase a um ou outro nível 

de prevenção. 

Deve, porém, ser salientado que o aspecto 

educativo é inerente a qualquer nível de prevenção,que só 

através dele se obtém mudança de comportamento e que ele 

não é prerrogativa de um profissional especifico, sendo 

portanto, da responsabilidade de toda a equipe de saúde 

ocupacional. 

Ao se analisar a competência do Serviço de 

Medicina do Trabalho,estabelecida pela Portaria n9 3214 73 

de 08/06/78, através de sua Norma Regulamentadora n9 4 , 

observa-se que ela estabelece uma série de levantamentos 

de dados necessários à execução dos programas de saúde da 

empresa, e estabelece também, a dimensão do relacionamen-

to deste serviço, com os outros setores da empresa e com 

a comunidade. 

Com relação ao levantamento de dados ne-

cessários à execução dos programas, são estabelecidas as 

seguintes competências: "realização de inquéritos sanitá-

rios e ambientais nos locais de trabalho; estudo da impor 

tância do fator humano nos acidentes e adoção de medidas 

preventivas; análise das causas de fadiga dos trabalhado-

res, indicando medidas preventivas; estudo das causas mé-

dicas do absentismo e proposta de medidas para seu contrô 

le; levantamento de doenças e acidentes do trabalho e es

tudos epidemiológicos, e análise dos resultados, com vis

tas às atividades preventivas; organização de estatísti-
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cas de morbidade e mortalidade dos trabalhadores,e inves

tigação de suas possíveis relações com as atividades fun

cionais". 

Com relação aos programas e atividades a 

serem desenvolvidos, a referida Portaria estabelece o que 

se segue: "programação e execução de planos de proteção à 

saúde dos trabalhadores; planejamento e coordenção de pro 

gramas de educação sanitária e alimentação, e divulgação 

de conhecimentos que visem a prevenção de doenças do tra

balho; elaboração de programas, supervisão e participação 

do treinamento de ~npregados, no que se relacione com a 

preservação de sua saúde; promoção de medidas profiláti

cas como vacinação e outras; realização de exames pré-ad

missionais, periÓdicos e especializados, inclusive provas 

biológicas e outras necessárias aos fins previstos; dedi

cação de cuidado especial aos trabalhadores expostos à in 

salubridade, aos de sexo feminino, aos menores e aos defi 

cientes; estabelecimento de medidas para o pronto atendi

mento dos acidentados e das emergências médicas; promoção 

e treinamento em primeiros socorros,dentro da empresa". 

Muitas dessas competências são da respons~ 

bilidade da equipe de saúde ocupacional, da qual o Enfer

meiro do Trabalho faz parte, enquanto que oútras, são da 

responsabilidade específica de um ou outro profissional. 

Ao organizar o serviço de enfermagem da em 

presa, caberá ao Enfermeiro do Trabalho, o estabelecimen

to de suas funções e atribuições e as do pessoal auxilia~ 

e o estabelecimento das atividades a serem desenvolvidas 

por esse serviço, nos programas de enfermagem,- salien

tar-se-á, a seguir, algumas atividades de enfermagem que 

poderão ser desenvolvidas dentro das competências supra-
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referidas. 

Tanto o levantamento das caracterlsticas 

da comunidade onde a empresa está situada como o das ca

racterlsticas da própria empresa e os propostos por essa 

Portaria, sao dados cuja obtenção é indispensável ao pl~ 

nejamento dos programas de saúde ocupacional em geral e 

de enfermagem do trabalho em particular. 

Uma vez que esses levantamentos e o papel 

a ser desempenhado pelo Enfermeiro do Trabalho já foram 

comentados no decorrer deste trabalho, serão discutidos a 

seguir, os programas e atividades previstos na Portaria 

nQ 3214 73 de 08/06/78, salientando a atuação do serviço 

de enfermagem. 

Com base nos problemas e necessidades de 

saúde, identificados através dos levantamentos de dados, 

já referidos, a equipe de saúde ocupacional, em conjunto, 

elaborará os programas de saúde da empresa, cabendo ao 

serviço de enfermagem a elaboração dos mesmos, no que diz 

respeito a sua especialidade. 

Em todos os programas, referidos por esta 

Portaria, observa-se o aspecto eminentemente educativo,v! 

sando a melhoria das condições de saúde dos trabalhadores. 

A educação, quer individual ou de grupos, 

além de ser prevista por essa Portaria, também é recomen

dada pela CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA DE OCUPAÇÕES 25 (1977) ,e 

por SATO et al79 (1976), sendo que estes apontam o Enfer

meiro do Trabalho como um dos elementos responsáveis pela 

educação para a saúde dos trabalhadores. 

A AAOHN15 (1977), recomenda que o Enfermei 

ro do Trabalho deve proporcioncr. educação, apoio e motiva 

ção aos trabalhadores nas áreas de saúde e segurança, 
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através do ensino formal e informal. 

79 SATO et al (1976), referem que os progra-

mas de educação para a saúde dos trabalhadores devem ser 

baseados na "identificação das necessidades de grupos es-

peclficos (empregados recém-admitidos, empregados que 

exercem atividades de alto risco, gestantes, menores e ou 

tros) e na coleta de informações sobre o grupo (nlvel de 

escolaridade, conhecimentos anteriores, atividades que 

executa, aceitação quanto ao uso de equipamentos de prote 

ção individual)". Esses programas devem ser formulados 

por escrito, e após sua execuçao, deve haver "avaliação 

do ensino", através de "mudanças de comportamento". 

Ainda, com referência ao ensino, SATO et 

a1 97 (1976) e a AAOHN16 (1977), recomendam que o Enfermeiro 

do Trabalho participe do ensino para formação de novos e~ 

fermeiros do trabalho, com a finalidade de propore iona.t. 

aos estudantes, a necessária prática de campo. 

A realização de parte dos exames pré-admi~ 

sionais, periódicos e especializados, pelo Enfermeiro do 

Trabalho, é referida por BEWS & BAILLIE 22 (1969) .BURKEEN 28 

(1973), em pesquisa realizada sobre ampliação de papéis 

do Enfermeiro do Trabalho, refere que 51% dos enfermeiros 

entrevistados, acharam que cabia a eles, a execução com-

pleta dos exames de saúde dos trabalhadores. 

A AAOHN15 (1977), refere que "os exames de 

saúde são da r.esponsabilidade dos médicos", mas que o En

fermeiro do Trabalho deverá prestar uma grande contribui-

çao. 

Como exemplos de atividades que devem ser 

desenvolvidas nessa área, essa associação cita que o En-

fermeiro do Trabalho "deve proceder a execução de exames 
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e testes de saúde; reconhecer e interpretar sintomas de 

doenças agudas e proporcionar tratamento adequado dentro 

de suas competências; prestar ou proporcionar cuidados de 

reabilitação à trabalhadores doentes ou acidentados; par-

ticipar no controle e prevenção das doenças transmissi-

veis e de acidentes do trabalho". 

No Brasil, SATO et al 79 (1976), referem co

mo sendo participação do Enfermeiro do Trabalho na reali-

zação de tais exames, "executar consultas de enfermagem e 

proporcionar atendimento aos empregados antes da consulta 

médica", através da "análise de dados já registrados nos 

prontuários, coleta de dados através de entrevistas, con

trole de sinais vitais, peso, algura, realização de pro-

vas funcionais e registro de dados", e ap6s a consulta mé 

dica, através de orientações, encaminhamentos e registro 

de dados". 

A aplicação ejou supervisão da aplicação 

de vacinas e testes de imunidade pelo pessoal de enferma

gem também é preconizado por SATO et al 79 (1976), que· ci-

tam as seguintes ações componentes dessa atividade: veri-

ficação das condições de saúde do empregado,aplicação das 

vacinas ejou testes de imunidade, orientação, agendamento 

para retorno e registro de dados. 

Muitas outras atividades de enfermagem po-

derão ser desenvolvidas nos programas de enfermagem, elas 

irão depender das necessidades de saúde identificadas e 

dos recursos disponiveis. O Enfermeiro do Trabalho deverá 

estabelecê-las de acordo com as normas anteriormente refe 

ridas, e avaliá-las periodicamente. 

Para a perfeita execução dos programas de 

Saúde Ocupacional em geral e de Enfermagem do Trabalho em 
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particular, há necessidade de um efetivo relacionarne~to 

do Serviço de Medicina do Trabalho e do serviço de enfer

magem do trabalho, com outros setores da empresa e com a 

comunidade. Com relação a isso, a Portaria n9 3214 73 de 

08/06/78, em sua Norma Regulamentadora n9 4,estabelece as 

diretrizes para tanto. 

De acordo com essa Portaria, é da competê~ 

cia do Serviço de Medicina do Trabalho, no relacionamento 

com outros setores da empresa, a "orientação aos diversos 

órgãos da empresa no estabelecimento de medidas de contro 

le sanitário dos ambientes de trabalho e locais acessó-

rios; articulação com o Setor Especializado em Segurança 

do Trabalho no estudo e solução dos problemas comuns aos 

dois setores; colaboração nas campanhas de prevenção de 

acidentes do trabalho, orientação e participação na Comis 

são Interna de Prevenção de Acidentes, no que se refere à 

preservação e proteção da saúde dos trabalhadores". 

Dentro dessa competência, muitas responsa

bilidades cabem ao serviço de enfermagem do trabalho, uma 

vez que ele deve relacionar-se com outros setores da em-

presa, participando assim, na prestação da 

global à saúde dos trabalhadores. 

assistência 

Para que ele possa relacionar-se adequada-

mente com esses setores, algumas atividades básicas devem 

ser desenvolvidas, tais como: visita aos locais de traba-

lho para identificar e avaliar, juntamente com a equipe 

de saúde ocupacional, os riscos potenciais à saúde dos 

trabalhadores e planejamento, execução e avaliação de pro 

gramas educativos que visem melhorar ou san& os proble

mas de saúde identificados. 

o relacionamento do Serviço de Medicina do 
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Trabalho, e consequenternente, do serviço de enfermagem do 

trabalho, com a comunidade, também é previsto pela refer! 

da Portaria, que estabelece como sendo da competência da-

quele: "a sugestão de medidas, visando o aproveitamento 

dos recursos médicos-sanitários; a colaboração com as au-

toridades responsáveis em bem estar e Saúde PÚblica;a ar-

ticulação com os órgãos competentes de reabilitação pro

fissional, nos casos de redução da capacidade laborativa 

dos trabalhadores; manutenção de intercâmbio com entida-

desligadas aos problemas de Medicina do Trabalho". 

O Enfermeiro do Trabalho, como elemento in 

tegrante doS erviço de Medicina do Trabalho, necessáriame!! 

te deverá colaborar com esse serviço e desenvolver ativi

dades especificas de sua área, no que diz resp~ito à com

petência supra-estabelecida. 

Com relação a essa competência, o levanta

mento das caracter!sticas da comunidade onde a empresa es 

t~ situada é uma das formas efetivas de colaboração do En 

fermeiro do Trabalho. 

A participação no planejamento, execução e 

avaliação de programas de Saúde PÚblica da região, e a ar 

ticulação com órgãos competentes de assistência em saúde 

ocupacional, no que diz respeito à enfermagem do traba

lho, são atividades que devem ser planejadas pelo Erifer-

meiro do Trabalho, ao organizar um serviço de enfermagem 

na empresa. 

Para cada programa de saúde, o Enfermeiro 

do Trabalho deve elaborar o programa de enfermagem,confo~ 

me recomendação deSATO et al79 (1976) e NOGUEIRA & SERPA 

DA FONSECA60 {1977), que deve conter os seguintes tópicos: 

t!tulo, objetivos e atividades. 
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O tZ~ulo do p~og~ama deve ser claro, conci 

so e explicitar o grupo populacional que pretende atin-

gir. 

0,:.\ objet-i_vo~ devem ser a expressao qualit~ 

tiva e quantitativa do que se pretende atingir. Devem ser 

mensuráveis, dentro de uma unidade de tempo pré-determin~ 

da. 

Eles podem ser subdivididos em objetivos 

gerais e específicos, visando facilitar seu estabelecimen 

to e posteriormente sua avaliação. 

As atividades constantes do programa, de 

74 acordo com RAMOS (1974), devem ser a "expressão especif.!_ 

ca de um serviço produzido, e devem compreender todo um 

conjunto de tarefas combinadas qualitativa e quantitativ~ 

mente, desenvolvidas em sequência lÓgica, cronológica e 

funcional, devendo constituir-se em uma unidade de açao 

completa". 

Cada atividade, ainda segundo esse autor, 

"deverá ser definida, devendo receber a denominação da ta 

refa mais significativa no processo de produção do servi-

ço final". 

Como exemplos de atividades que podem ser 

desenvolvidas nos programas de enfermagem tem-se o atendi 

mento de enfermagem pré e pós-consulta médica,execução de 

provas funcionais, consultas de enfermagem, vacinação, vi 

sitas aos locais de trabalho, dentre outras. 

Cada atividade, de acordo com RAMOs 74 

(1974) e NOGUEIRA & SERPA DA FONSECA 60 (1977), deve ser d~ 

finida, conter as ações componentes e as normas relativas 

à cobertura, concentração, rendimento, volume e as relati 

vas ao atendimento. 
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A definição de cada atividade deve ser op~ 

racional ou seja, conter a descrição da atividade para 

aquele serviço de enfermagem e especificamente para aque

le programa, além disso, da definição deverá constar, a 

designação do elemento da equipe de enfermagem que irá 

executá-la. 

As açoes cornponentes,segundo RAMos 711974), 

"corresponde ao conjunto de tarefas que devem ser desen-

volvidas em sequência lÓgica, cronológica e funcional". 

SATO et al79 (1976), citam, corno exemplo,de 

ações componentes da consulta de enfermagem: "histórico; 

exame flsico sumario; diagnóstico de enferrnagem;prestação 

de cuidados imediatos, tais corno, orientação sobre cuida-

dos com a saúde e encaminhamentos; agendamento de novas 

consultas; registro de dados. 

NOGUEIRA et al 61 (1978), consideram o esta-

belecirnento de cobertura, concentração e rendimento de ca 

da atividade, corno sendo o estabelecimento de normas téc-

nicas. 

A cobertura das atividades constantes do 

programa de enfermagem, pode ser definida, de acordo com 

FERREIRA37 (1975), corno sendo "a determinação de porcenta-

gern da população a ser atingida pela atividade". Essa co-

74 bertura pode ser expressa segundo RAMOS (1974, pela se-

guinte fórmula: 

cobertura: n9 de pessoas atendidas pela atividade X 100 

população (total, acessível ou suscetivel) 

A concentração dessas atividades pode ser 

definida corno sendo: o número de vezes que se executa uma 

atividade para um determinado indivíduo, porém,em relação 

a um mesmo programa e a um período pré-estabelecido. 
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74 Segundo RAMOS (1974), esse estabelectmen-

to deve obedecer a um critério técnico, pois algumas ati-

vidades podem ter concentração mais elevada,de acordo com 

sua capacidade de produzir resultados. 

O rendimento, que é o número de atividades 

produzidas em urna unidade de tempo, deve ser estabeleci

do, de preferência, após terem sido realizados estudos de 

tempo e movimento de cada atividade a ser desenvolvida. 

As normas de cobertura, concentração e re~ 

dirnento deverãbser estabelecidas, levando-se em consider! 

ção os recursos humanos, materiais e financeiros disponl

veis, as condições para suprir as necessidades de tais re 

cursos, além do critério técnico já mencionado. 

O volume é a previsão da contabilização 

das horas a serem dispendidas em cada a~ividade e para ca 

da categoria de pessoal de enfermagem, em urna·unidade de 

tempo. 

Das normas de atendimento deverão cpnstar, 

em sequência lógica, cronológica e funcional, a descrição 

dos procedimentos administrativos (rotinas de trabalho, 

fluxo de impressos, registro de dados) e d~s procedimen

tos técnicos (conteúdo das tarefas, fluxograma de atendi-

rnento) • 

Baseando-se na seleção e discussão dos da

dos apresentados para estruturação do serviço e elabora-

çao dos programas de enfermagem, elaborou-se o Modelo Op~ 

racional III, que será apresentado a seguir, podendo es-

te, ser utilizado pelo Enfermeiro do Trabalho, corno rotei 

ro para organização do serviço. 



MODELO OPERACIONAL III 

ROTEIRO PARA ESTRUTURAÇÂO DO SERVIÇO DE 

ENFERMAGEM E PARA ELABORAÇÂO DOS PROGRAMAS 

1 estruturação do serviço 

1.1 filosofia e objetivos 

1.2 organização estrutural 

1.3 planta f!sica 

1.4 material e equipamento 

1.5 recursos humanos 

1.5.1 funções e atribuições do pessoal 

1.5.2 previsão e provisão de pessoal 

1.5.2.1 número e categorias 

1.5.2.2 recrutamento e seleção 

1.5.2.3 escala de trabalho 

1.5.3 educação continua 

1.5.4 supervisão 

1.5.5 avaliação 

1.6 recursos financeiros 
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1.7 estabelecimento de normas e procedimentos de en

fermagem 

1.8 sistemas de registro e relatórios 

1.9 sistema de avaliação 

2 elaboração de programas de enfermagem 

2.1 titulo 

2.2 objetivos 

2.3 atividades 

2.3.1 definições 

2.3.2 ações componentes 

2.3.3 normas 
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2.3.3.1 cobertura 

2.3.3.2 concentração 

2.3.3.3 rendimento 

2.3.3.4 volume 

2.3.3.5 atendimento 



3. C O N C LU S 0 E S 
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Uma vez que há previsão de um Enfermeiro 

do Trabalho para empresas com mais de três mil e quinhen

tos empregados (Portaria n9 3214 73 de 08/06/78) e que ca

berá a ele a organização do serviço de enfermagem do tra 

balho nessas empresas (CLASSIFICAçAO BRASILEIRA DE OCUPA

Ç0Es25Cl978), concluiu-se que: 

há necessidade de utilizar uma metodologia para organ! 

zação de tais serviços, visando maior rendimento e ob-

jetividade; 

a abordagem dada pelos diferentes autores sobre essa 

metodologia, fundamenta-se no processo de enfermagem 

aplicado à enfermagem do trabalho; 

com base nessa abordagem, a metodologia para organiz~ 

çao de serviços de enfermagem do trabalho, consta ba 

sicamente, das seguintes etapas: levantamento e análi 

se das caracterlsticas da comunidade onde a empresa e~ 

ta situada; levantamento e análise das caracterlsticas 

da empresa; estruturação do serviço e elaboração dos 

programas de enfermagem. 



4. R E F E R~ N C I A S B I B L I O G R A F I C AS 
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