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RESUMO 

 

Estudo exploratório, descritivo, quantitativo e dados prospectivos, realizado no Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência da Região Metropolitana de Natal/RN, com vistas a 

identificar o conhecimento da equipe multiprofissional acerca das normas de precauções 

padrão e segurança do trabalhador; identificar os riscos ocupacionais peculiares às atividades 

desenvolvidas nesse serviço; caracterizar os acidentes de trabalho (AT) e conhecer os 

procedimentos adotados após cada AT. A população constou de 162 profissionais e os dados 

foram coletados entre os meses de novembro e dezembro de 2010. Quanto à caracterização 

pessoal e profissional, dos 162 profissionais, 12,96% eram médicos; 6,79%, enfermeiros; 

33,95%, técnicos de enfermagem; 46,29%, condutores; 74,70% do sexo masculino; 43,21% 

tinham entre 31 e 40 anos; 69,33% residiam em Natal/RN; 50,00% possuíam o ensino médio 

completo; 58,64% casados; 69,75% tinham filhos; 46,91% tinham entre 1 e 4 anos de 

formação; 61,73% possuíam cursos de atualização; 59,25% estavam com 3 a 4 anos de 

serviço; 54,32%, com 1 a 4 anos de experiência na urgência; 44,44% recebiam de 1 a 2 

salários; 78,40% recebiam insalubridade; 67,28% atuavam na USB; 83,95% tinham jornada 

no SAMU Metropolitano de 31 a 40 horas semanais; 52,47% possuíam outro vínculo 

empregatício. Quanto ao conhecimento sobre normas de precauções padrão, segurança e 

riscos ocupacionais, 99,38% sabiam o que era AT; 62,96% deram respostas incompletas; 

74,07% conheciam as normas de AT; 46,67% adquiriram esse conhecimento em palestras; 

53,09% conheciam os EPIs; 71,60% deram respostas incorretas sobre a importância das PPs; 

45,06% nunca receberam intervenção educativa sobre essa temática; 89,51% disseram serem 

muito importante as intervenções educativas na prevenção de ATs; 90,12%, apontaram como 

muito importante este tema no ambiente de trabalho; 27,00% sugeriram a orientação sobre o 

tema no próprio local de trabalho; dentre os riscos físicos, 34,57% consideraram os ruídos 

como o mais importante; dos riscos químicos, 78,40% referiram os gases e fumaça; dos riscos 

biológicos, 48,77% citaram o contato com o sangue; dos riscos mecânicos, 80,86% disseram 

que eram os acidentes de transporte; dos riscos ergonômicos, 40,12% afirmaram ser a 

tensão/estresse no atendimento aos pacientes graves, psiquiátricos e agressivos; e houve uma 

média de 4,5 para o sentimento de segurança no ambiente de trabalho. Em relação aos dados 

sobre os ATs ocorridos, 31,48% sofreram pelo menos um evento acidentário; 72,55% não 

notificaram; 60,98% responderam que não existia rotina para notificação; 56,86% estavam 

realizando o transporte de pacientes; 49,02% se acidentaram na USB/UR; 60,78% 

aconteceram durante o dia; 96,08% dos profissionais estavam em escala de trabalho normal 

(plantão 24hs); 31,37% sofreram contusão; 58,82% lesões nos membros/cintura pélvica; 

43,14% foram acidentes de transporte. Quanto à evolução do AT, 62,75% não precisaram de 

afastamento do trabalho; 76,47% não tiveram sequelas; 88,24% não precisaram de 

reabilitação; nenhum profissional precisou mudar de ocupação. E, por meio da regressão 

logística univariada, evidenciou-se que os enfermeiros e o sexo masculino eram fatores de 

risco para a ocorrência de AT. Concluímos que havia lacunas no conhecimento da equipe no 

que concerne aos AT, enfatizando-se a necessidade da educação permanente em 

biossegurança no serviço.  

 

Descritores: Enfermagem, Profissional de saúde, Riscos ocupacionais, Acidentes de 

Trabalho, Assistência pré-hospitalar. 
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ABSTRACT 

 

Exploratory, descriptive and quantitative study with prospective data, performed in the 

Mobile Emergency Care Service in the metropolitan region of Natal/RN, in order to identify 

the knowledge of the multidisciplinary team about the rules of standard precautions and 

worker safety, to identify occupational hazards peculiar to the activities of this service; 

characterize work-related accidents (WRA) and know the procedures adopted after each 

WRA. The population consisted of 162 professionals and data were collected between the 

months of November and December 2010. As for personal and professional 

characteristics, of the 162 professional, 12,96% were physicians; 6,79%, nurses; 33,95%, 

nursing technicians, 46,29%, conductors; 74,70% were male; 43,21% were between 31 and 40 

years old; 69,33% lived in Natal/RN, 50,00% had completed high school; 58,64% were 

married; 69,75% had children, 46,91% were between 1 and 4 years of training; 61,73% had 

improvement courses; 59,25% had 3 to 4 years of service; 54,32%, with 1-4 years experience 

in emergency; 44,44% received 1-2 minimum wages; 78,40% received insalubrity premium; 

67,28% worked in Basic Support Unit (BSU); 83,95% had journey on SAMU Metropolitano 

of 31-40 hours per week; 52,47% had other employments. As for knowledge of rules of 

standard precautions, safety and occupational hazards, 99,38% knew what it was WRA; 

62,96% gave incomplete answers; 74,07% knew the rules of prevent WRA; 46,67% acquired 

this knowledge in lectures; 53,09% knew Personal Protective Equipment (PPE); 71,60% gave 

incorrect answers about the importance of standard precautions; 45,06% never received an 

educational intervention on this issue; 89,51% said that educational interventions in the 

prevention of WRA are very important; 90,12% pointed out this as a very important issue in 

the workplace; 27,00% suggested guidance on the topic in the workplace; regarding the 

physical hazards, 34,57% considered noise as the most important; about chemical hazards, 

78,40% chose the gases and smoke; for biological hazards, 48,77% reported contact with the 

blood; for mechanical hazards, 80,86% said that were transport accidents; about ergonomic 

risks, 40,12% say it is the tension/stress in the care of critically ill, psychiatric and aggressive 

patients; and there was an average of 4,5 to the feeling of safety in the workplace. Regarding 

the data on the WRAs occurred, 31,48% experienced at least one accident event; 72,55% 

did not notify it; 60,98% answered that there was no routine for notification; 56,86% were 

performing patient transportation; 49,02% were hurt in the Basic Support Unit/Rescue Unit 

(BSU/RH); 60,78% occurred during the day; 96,08% of professionals were in normal work 

schedule (24 hours on duty); 31,37% had contusion; 58.82% had damage to  members/pelvic 

girdle; 43,14% had traffic accidents. About the evolution of the WRA, 62,75% did not have 

to take time away from work; 76,47% had no sequelae; 88,24% did not require rehabilitation; 

no professional had a change of occupation. And by means of univariate logistic regression, 

showed that the nurses and male sex were risk factors for the occurrence of WRA. We 

conclude that there were gaps in the knowledge of staff regarding WRA, emphasizing the 

need for continuing education in biosafety in the service. 

 

Keywords: Nursing, Health professional, Occupational risks, WorkRelated Accidents, Pre-

hospital care. 

 

 



 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

 

ABERGO Associação Brasileira de Ergonomia  

ABMT Associação Brasileira de Medicina de Tráfego 

ACLS Advanced Cardiac Life Support  

ANSI American National Standards Institute 

APH Atendimento Pré Hospitalar 

AT Acidentes de Trabalho 

ATLS Advanced Trauma Life Support 

CAT Comunicação de Acidentes de Trabalho 

CB Corpo de Bombeiros 

CDC Centers for Disease Control and Prevention 

CEP Comitê de Ética em Pesquisa 

CEREST Centro de Referência à Saúde do Trabalhador 

CFE Conselho Federal de Educação 

CFM Conselho Federal de Medicina 

CIE Conselho Internacional de Enfermagem 

CID Classificação Internacional de Doenças 

CIPA Comissões Internas de Prevenção de Acidentes 

COREN Conselho Regional de Enfermagem 

CLT Código de Leis Trabalhistas 

CREMESP Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo 

CTB Código de Trânsito Brasileiro 

DERSA Companhia de Desenvolvimento Rodoviário S/A 

EPC Equipamento de Proteção Coletiva 

EPI Equipamentos de Proteção Individual 

FNS Fundo Nacional de Saúde 

GSE Grupo de Socorro de Emergência 

HCV Vírus da Hepatite C 

HIV  Vírus da Imunodeficiência Adquirida 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

INSS Instituto Nacional de Seguridade Social 

MAST Manobras Avançadas de Suporte ao Trauma 

MS Ministério da Saúde 

MT Ministério do Trabalho 

NEP Núcleo de Educação Permanente 

NEU Núcleos de Educação em Urgência 

NR Norma Regulamentadora  



 

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development 

OIT Organização Internacional do Trabalho 

OSHA Occupation Safety and Health Administration 

PALS Pediatric Advanced Life Support 

PCIH Programa de Controle de Infecções Hospitalares 

PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 

PHTLS Prehospital Trauma Life Support 

PIB Produto Interno Bruto 

PNAU Política Nacional de Atenção às Urgências 

PNB Produto Nacional Bruto 

PP Precauções padrão  

PPRA Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 

PU Precauções Universais 

RBCE Rede Brasileira de Cooperação em Emergências 

RN Rio Grande do Norte  

SAMU Serviço de Atendimento Móvel de Urgência  

SAMDU Serviço de Atendimento Médico Domiciliar de Urgência 

SAT Seguro de acidente de trabalho 

SAV Suporte Avançado de Vida 

SBV Suporte Básico de Vida 

SEESMT Serviço Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho 

SES Secretaria Estadual de Saúde 

SUS Sistema Único de Saúde 

SSP Secretaria de Segurança Pública 

TARM Técnico auxiliar de regulação médica 

TCLE Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

TST Tribunal Superior do Trabalho 

UCB Universidade Católica de Brasília 

UFRN Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

UFSC Universidade Federal de Santa Catarina 

UNP Universidade Potiguar 

UNB Universidade de Brasília 

UNIFESP Universidade Federal de São Paulo 

UR Unidade de Resgate 

USA Unidade de Suporte Avançado 

USB Unidade de Suporte Básico    

UST Unidade Saúde do Trabalhador    

UTE Unidade Tática de Emergência 

UTI Unidade de Terapia Intensiva 



 

VHB  Vírus da hepatite B  

VHC Vírus da hepatite C  

 
 



 

LISTA DE FIGURAS 

 

FIGURA 1 - Fluxograma do atendimento realizado pelo SAMU............................. 44 

   

   

   



 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

GRÁFICO 1 - Distribuição dos profissionais por categoria quanto ao 

conhecimento sobre o que é acidente de trabalho. SAMU 

Metropolitano, Macaíba/ Rio Grande do Norte, 2010 ............... 

 

 

115 

GRÁFICO 2 - Distribuição dos profissionais por categoria quanto ao modo 

como adquiriram o conhecimento sobre normas de acidente de 

trabalho. SAMU Metropolitano, Macaíba/ Rio Grande do 

Norte, 2010 ...................................................................................... 

 

 

 

117 

GRÁFICO 3 - Distribuição das respostas sobre a importância das precauções 

padrão segundo as categorias profissionais. SAMU 

Metropolitano, Macaíba/ Rio Grande do Norte, 2010 ................ 

 

 

122 

GRÁFICO 4 - Distribuição dos pesquisados por categoria profissional quanto 

à última vez em que receberam intervenção educativa sobre 

biossegurança no serviço. SAMU Metropolitano, Macaíba/Rio 

Grande do Norte, 2010.................................................................... 

 

 

 

124 

GRÁFICO 5 - 

 

 

        

Distribuição dos profissionais por categoria, quanto à 

contribuição das intervenções educativas na prevenção de 

acidentes de trabalho e a abordagem dessas intervenções no 

ambiente de trabalho.  SAMU Metropolitano, Macaíba/Rio 

Grande do Norte, 2010.................................................................... 

 

 

 

 

127 

GRÁFICO 6 -  

 

 

Distribuição dos profissionais por categoria quanto ao 

principal risco físico encontrado no ambiente pré-hospitalar.  

SAMU Metropolitano, Macaíba/Rio Grande do Norte, 2010 

........................................................................................................... 

 

 

 

131 

GRÁFICO 7- Distribuição dos profissionais por categoria, quanto o 

principal risco químico encontrado no ambiente pré-

hospitalar.  SAMU Metropolitano, Macaíba/Rio Grande do 

Norte, 2010 ...................................................................................... 

 

 

 

134 

GRÁFICO 8 - Distribuição dos profissionais por categoria, quanto ao 

principal risco biológico encontrado no ambiente pré-

hospitalar.  SAMU Metropolitano, Macaíba/Rio Grande do 

Norte, 2010....................................................................................... 

 

 

 

136 



 

GRÁFICO 9 - Distribuição dos profissionais por categoria, quanto ao 

principal risco mecânico encontrado no ambiente pré-

hospitalar.  SAMU Metropolitano, Macaíba/Rio Grande do 

Norte, 2010 .............................................................................. 

 

 

 

139 

GRÁFICO 10 -  Distribuição dos profissionais por categoria, quanto ao 

principal risco ergonômico encontrado no ambiente pré-

hospitalar.  SAMU Metropolitano, Macaíba/Rio Grande do 

Norte, 2010....................................................................................... 

 

 

 

141 

GRÁFICO 11 -  Distribuição dos profissionais por categoria, quanto à 

notificação dos acidentes de trabalho. SAMU Metropolitano, 

Macaíba/Rio Grande do Norte, 2010 ............................................ 

 

 

144 

GRÁFICO 12 - Distribuição dos profissionais por categoria, quanto à 

atividade que estava sendo exercida no momento do acidente. 

SAMU Metropolitano, Macaíba/Rio Grande do Norte, 2010..... 

 

 

147 

GRÁFICO 13 -  Distribuição dos profissionais por categoria, quanto ao local 

onde ocorreu o último acidente de trabalho. SAMU 

Metropolitano, Macaíba/Rio Grande do Norte, 2010 .................  

 

 

149 

GRÁFICO 14 - Distribuição dos profissionais por categoria, quanto à 

necessidade e tempo de afastamento do trabalho.  SAMU 

Metropolitano, Macaíba/ Rio Grande do Norte, 2010................. 

 

 

159 

GRÁFICO 15 -  

 

Distribuição dos profissionais por categoria, quanto à presença 

de sequela após o acidente de trabalho. SAMU Metropolitano, 

Macaíba/ Rio Grande do Norte, 2010............................................ 

 

 

160 

GRÁFICO 16 - 

 

Distribuição dos profissionais por categoria, quanto à 

necessidade de reabilitação após o acidente de trabalho.  

SAMU Metropolitano, Macaíba/Rio Grande do Norte, 2010..... 

 

 

162 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE QUADROS 

 

QUADRO 1 - Distância do Acidente para a sinalização da Ambulância............. 52 

QUADRO 2 - Distribuição das variáveis independentes quanto aos riscos 

pessoais. Macaíba/ Rio Grande do Norte, 2010.............................. 

 

72 

QUADRO 3 - Distribuição das variáveis independentes quanto aos riscos 

profissionais. Macaíba/Rio Grande do Norte, 2010........................ 

 

73 

QUADRO 4 - Distribuição das variáveis independentes quanto ao 

conhecimento sobre normas de precauções padrão, segurança e 

riscos ocupacionais. Macaíba/Rio Grande do Norte, 2010............ 

 

 

73 

QUADRO 4 - Distribuição das variáveis independentes quanto ao 

conhecimento sobre normas de precauções padrão, segurança e 

riscos ocupacionais (Cont.).  Macaíba/Rio Grande do Norte, 

2010..................................................................................................... 

 

 

 

74 

QUADRO 5 -    

 

Distribuição dos profissionais de saúde segundo o sexo, faixa 

etária, procedência, escolaridade, estado conjugal e filhos. 

SAMU Metropolitano, Macaíba/Rio Grande do Norte, 2010........ 

 

 

85 

QUADRO 6 - Distribuição dos profissionais de saúde segundo o tempo de 

formado, formação complementar, tempo de serviço na 

instituição, tempo de serviço na urgência, salário, benefício de 

insalubridade e unidade atual de trabalho. SAMU 

Metropolitano, Macaíba/Rio Grande do Norte, 2010..................... 

 

 

 

 

95 

QUADRO 6 - Distribuição dos profissionais de saúde segundo o tempo de 

formado, formação complementar, tempo de serviço na 

instituição, tempo de serviço na urgência, salário, benefício de 

insalubridade e unidade atual de trabalho (Cont.). SAMU 

Metropolitano, Macaíba/Rio Grande do Norte, 2010..................... 

 

 

 

 

96 

QUADRO 7 -    Distribuição dos profissionais de saúde segundo a jornada 

semanal no SAMU, presença de outro emprego e jornada 

semanal no outro emprego. SAMU Metropolitano, Macaíba/Rio 

Grande do Norte, 2010...................................................................... 

 

 

 

111 

QUADRO 8 -  Distribuição dos profissionais de saúde, segundo turno e escala 

de trabalho que aconteceu o acidente. SAMU Metropolitano, 

Macaíba/Rio Grande do Norte, 2010............................................... 

 

 

150 

QUADRO 9 -  Resultado da regressão logística univariada entre os dados 

demográficos e acidentes de trabalho que tiveram variáveis 

significativamente associadas........................................................... 

 

 

165 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE TABELAS 

 

TABELA 1 - Distribuição do conhecimento sobre as precauções padrão segundo 

as categorias profissionais. SAMU Metropolitano, Macaíba/Rio 

Grande do Norte, 2010............................................................................ 

 

 

118 

TABELA 2 - Distribuição dos profissionais por categoria quanto às sugestões 

para diminuir os ATs. SAMU Metropolitano, Macaíba/Rio Grande 

do Norte, 2010.......................................................................................... 

 

 

127 

TABELA 3 - Distribuição dos profissionais de saúde que sofreram acidente de 

trabalho, segundo o tipo de lesão. SAMU Metropolitano, 

Macaíba/Rio Grande do Norte, 2010..................................................... 

 

 

152 

TABELA 4 - Distribuição dos profissionais de saúde que sofreram acidente de 

trabalho, segundo a região corpórea atingida. SAMU 

Metropolitano, Macaíba/Rio Grande do Norte, 2010.......................... 

 

 

155 

TABELA 5 - 

      

 

Distribuição dos profissionais de saúde que sofreram acidente de 

trabalho, segundo o agente causador da lesão. SAMU 

Metropolitano, Macaíba/Rio Grande do Norte, 2010.......................... 

 

 

157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO .................................................................................................................. 23 

2 OBJETIVOS ....................................................................................................................... 35 

3 REVISÃO DE LITERATURA .......................................................................................... 37 

3.1 COMO SURGIU O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA NO 

BRASIL: SUA HISTÓRIA E SUPORTE LEGAL ................................................................. 37 

3.1.1 Como funciona o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência? .............................. 42 

3.2 FATORES DE RISCO PREDISPONENTES AOS ACIDENTES DE TRABALHO 

NO SETOR SAÚDE ............................................................................................................... 47 

3.2.1 Acidentes de trabalho entre profissionais de saúde: aspectos epidemiológicos e 

legais ........................................................................................................................................ 56 

3.3 PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO NO SERVIÇO DE 

ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA – ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO ................ 61 

4 METODOLOGIA ............................................................................................................... 70 

4.1 TIPO DE ESTUDO ........................................................................................................... 70 

4.2 LOCAL DE ESTUDO ....................................................................................................... 70 

4.3 POPULAÇÃO  .................................................................................................................. 71 

4.4 VARIÁVEIS DO ESTUDO .............................................................................................. 71 

4.4.1 Variável dependente ..................................................................................................... 71 

4.4.2 Variável independente .................................................................................................. 72 

4.5 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS .................................................................. 75 

4.6 PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS ................................................................ 76 

4.7 PROCESSAMENTO DOS DADOS  ................................................................................ 77 

4.8 TRATAMENTO ESTATÍSTICO ..................................................................................... 77 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO ....................................................................................... 84 

5.1CARACTERIZAÇÃO PESSOAL E PROFISSIONAL DA EQUIPE 

MULTIPROFISSIONAL DO SAMU METROPOLITANO/RN ........................................... 84 

5.2CONHECIMENTO SOBRE NORMAS DE PRECAUÇÕES PADRÃO, 

SEGURANÇA E RISCOS OCUPACIONAIS DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL 

DO SAMU METROPOLITANO/RN ..................................................................................... 114 

5.3 DADOS SOBRE OS ACIDENTES DE TRABALHO OCORRIDOS COM A 

EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO SAMU METROPOLITANO/RN ............................ 142 

5.4 EVOLUÇÃO DO ACIDENTE DE TRABALHO ............................................................ 158 



 

5.5 FATORES ASSOCIADOS À OCORRÊNCIA DE ACIDENTES DE TRABALHO 

NO ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR ........................................................................... 164 

6 CONCLUSÃO ..................................................................................................................... 168 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS. ............................................................................................ 171 

REFERÊNCIAS 

GLOSSÁRIO 

APÊNDICES 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Todo jardim começa com um sonho de amor. Antes que qualquer 

árvore seja plantada ou qualquer lago seja construído, é preciso 

que as árvores e os lagos tenham nascido dentro da alma. Quem 

não tem jardins por dentro não planta jardins por fora. E nem 

passeia neles... 

 

Rubem Alves 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O homem dedica ao trabalho profissional mais da metade de sua existência, como 

forma de ganhar dinheiro para satisfazer suas necessidades básicas, obter status e se 

sobressair aos demais (SHALINI, 2009).  

 Entretanto, a Revolução Industrial trouxe mudanças no mundo, nas relações de 

trabalho, desaparecendo o artesão, surgindo trabalhadores com diminuto conhecimento sobre 

o que produziam, e as máquinas substituíram o homem, com o seu ritmo mais intenso do que 

aquele produzido pelas mãos humanas. O trabalho, então, passou a exigir mais agilidade e 

horas excedentes de atividade, colaborando com a ocorrência de enfermidades, acidentes de 

trabalho (ATs) e sérios problemas de incapacidades e morte (NICOLETE, 2001).  

A partir de então, surgem com mais veemência os ATs, fenômenos estes que 

acontecem durante a atividade laboral a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou 

perturbação funcional que causa morte, perda ou a redução da capacidade para o trabalho, 

permanente ou temporária. Os ATs, tradicionalmente, são classificados em acidentes tipo ou 

típicos (os ocorridos no ambiente de trabalho e/ou durante a jornada), acidentes de trajeto (os 

ocorridos no trajeto da residência para o trabalho e vice-versa e as doenças relacionadas ao 

trabalho (BRASIL, 2006a). 

 

Nesse sentido, para se ter noção desse fenômeno no mundo, na atualidade cerca de 350 

mil trabalhadores morrem por ano devido à ocorrência desses eventos, e mais de 1000 vão a 

óbito diariamente (HÄMÄLÄINEN, 2009). Segundo Hämäläinen (2009), nos últimos anos o 

total desses acidentes fatais tem aumentado, podendo ser justificado pela crescente onda de 

globalização e industrialização. Isso proporciona maior índice de emprego e, em 

contrapartida, aumentam os riscos e os ATs. O autor comenta ainda que, em países como a 

China e a Índia, os ATs registrados na Organização Internacional do Trabalho (OIT) não 

representam sequer 1% dos números estimados. 

Torna-se de fundamental importância destacar a situação do Brasil diante dessa 

problemática mundial. Nesse sentido, dentre todos os países do continente americano, o Brasil 

teve, no ano de 2001, um dos maiores números de ATs fatais (14.895) e não fatais 

(11.366.973) (HÄMÄLÄINEN, 2009).  

Mais recentemente, dados do Ministério do Trabalho (MT) ressaltam que no ano de 

2007 ocorreram em nosso país cerca de uma morte a cada três horas, motivada pelo risco 

decorrente dos fatores ambientais do trabalho, e ainda cerca de 75 acidentes e doenças do 
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trabalho reconhecidos a cada uma hora na jornada diária. Em 2009, uma média de 31 

trabalhadores/dia não retornaram ao trabalho devido à incapacidades ou morte (BRASIL, 

2009).  

Mais especificadamente no Rio Grande do Norte (RN), no ano de 2007, ocorreram 

6.370 casos de ATs, sendo que, destes, 5.319 acidentes foram de trabalhadores com a 

Comunicação de Acidentes de Trabalho (CAT) assinada e 1.051 não notificados. Com relação 

ao motivo do acidente, dentre aqueles eventos com CAT assinada, 4.400 foram considerados 

típicos, 714 de trajeto e 205 por doença do trabalho. Dos acidentes registrados naquele ano, a 

maioria das 4.247 vítimas era do sexo masculino entre 25 a 29 anos de idade (1.396), sendo 

que grande parte dos eventos ocorreram no mês de novembro (BRASIL, 2007). 

Diante desse quadro, deve-se destacar que, segundo o Instituto Nacional de 

Seguridade Social (INSS), o setor que mais apresentou ocorrências de acidentes registrados 

foi o relacionado com as atividades de atenção à saúde (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE 

ENFERMAGEM DO TRABALHO, 2008). Quanto a esses dados, as estatísticas do INSS 

destacam que quase dois milhões de CATs, no período de janeiro de 2005 a maio de 2008, 

foram provenientes das atividades de atenção à saúde (ANENT, 2008).  

Dentre os ATs registrados, alguns autores apontam a majoritária incidência de 

exposições percutâneas (TALAS, 2009; BREVIDELLI; CIANCIARULLO, 2006; SMITH; 

LEGGAT; TAKAHASHI, 2005; NICOLETE, 2001; BEZERRA, 2000). O Serviço de 

Controle e Prevenção de Infecções do Hospital São Paulo registrou, em um período de seis 

anos, a ocorrência de 1300 acidentes com material biológico, 90% destes por ferimentos com 

agulhas. Anualmente, estima-se que ocorram cerca de 385.000 acidentes percutâneos em 

instituições hospitalares nos Estados Unidos da América (EUA), a maioria causada por 

agulhas utilizadas para administrar medicação, coleta de sangue e para obtenção de acesso 

vascular (BREVIDELLI; CIANCIARULLO, 2006). 

Entretanto, poucos estudos investigaram a incidência desses acidentes no Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Estudos pontuais, como o realizado por Oliveira, 

Lopes e Paiva (2009) com a equipe multiprofissional de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) 

de Belo Horizonte/MG, determinaram uma incidência de 20,6% em relação a ATs por 

exposição a material biológico, sendo que 40,8% destes foram ocasionados por 

perfurocortantes e 49,0% por fluidos corporais. 

Soerensen et al. (2008) detectaram a frequência de exposições aos riscos ocupacionais 

no APH móvel de uma empresa privada do interior paulista. Os autores constataram que a 
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maioria dos eventos nesse serviço foram mecânicos (64,8%), seguidos dos ergonômicos 

(16,7%), biológicos (9,3%), físicos (5,6%) e químicos (3,6%). 

Zapparoli e Marziale (2006), estudando os riscos peculiares às atividades do SAMU 

de uma cidade do interior de São Paulo, relataram que os profissionais de saúde desse serviço 

detectaram que a maioria dos riscos ocupacionais a que estavam expostos eram mecânicos, 

relacionados à ocorrência de acidentes automobilísticos (90%), seguidos de agressão física e 

moral (90%) e acidentes com material perfurocortante (72,5%). A violência ocupacional foi 

descrita por 75% dos trabalhadores como o fator de risco mais preocupante.  

Diante desse quadro, vale lembrar que, no Brasil, há situações laborais realizadas em 

ambientes apropriados, com escassos fatores de risco, ao lado de outros inadequados e 

insalubres, com uma diversidade de problemas que favorecem à ocorrência de agravos à 

saúde, como os ATs (SILVEIRA et al., 2005).  

Nesse contexto, o modelo de APH móvel visa estabelecer uma assistência de 

qualidade imediata às vítimas no local da ocorrência, fora do ambiente hospitalar. Esse 

serviço oferece a melhor resposta à solicitação de ajuda, podendo variar de um simples 

conselho ou orientação médica até o envio de uma Unidade de Suporte Básico (USB) ou 

Unidade de Suporte Avançado (USA) ao local da ocorrência, visando à manutenção da vida 

e/ou à minimização das sequelas (BERNARDES et al., 2009; MARTINS; PRADO, 2003). 

Meira (2007) e Divino (2006) acrescentam que o SAMU tem ainda a missão de 

diminuir o número de mortes em função da demora do diagnóstico e terapia, e de reduzir as 

sequelas decorrentes do atendimento tardio. Deve orientar também para a utilização de outros 

meios que não apenas as emergências hospitalares; otimizar o uso de ambulâncias 

hospitalares e ambulatoriais; além do envio de equipes capacitadas e Unidades de Terapia 

Intensiva (UTIs) móveis para o correto transporte de vítimas graves entre os hospitais, com a 

finalidade de evitar o agravamento das lesões ou doenças, que consequentemente 

aumentariam o custo social.  

Diante disso, o SAMU surge como ordenador da assistência nos mais variados locais 

de atendimento, como vias públicas, no domicílio, no local de trabalho, ou onde o paciente 

vier a precisar, atendendo os eventos traumáticos,  clínicos,  pediátricos, cirúrgicos, gineco-

obstétricos e psiquiátricos (CAMPOS, 2005; BRASIL, 2002).   

Assim, ações rápidas e precisas que caracterizam o atendimento de urgência exigem 

do profissional um alto grau de domínio cognitivo, afetivo e psicomotor nas atividades a 

serem desempenhadas (ZAPAROLI; MARZIALE, 2006). O cuidado eficiente na cena do 

acidente exige que esses profissionais sejam bem treinados na rápida identificação dos riscos 
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reais e potenciais do local da ocorrência, que são indispensáveis para a tomada de decisão. A 

avaliação da cena deve ser permanente, pois os fatores podem alterar-se com facilidade e 

rapidez e o próprio profissional pode se tornar uma vítima (BRASIL, 2010a; PHTLS, 2007). 

Diante dessa realidade, no protocolo do Prehospital Trauma Life Support (PHTLS) 

observa-se que a primeira responsabilidade da equipe é garantir sua própria segurança, 

avaliando o local, determinando riscos potenciais, e a segurança de populares que estejam 

cercando o local. Assim, é de extrema importância e necessidade a identificação dos riscos 

ocupacionais peculiares à atividade e as características dos ATs ocorridos, para a adoção de 

medidas preventivas visando à manutenção da saúde do trabalhador e do paciente assistido 

(PHTLS, 2007).  

Nesse contexto, o risco ocupacional pode ser definido como uma probabilidade de 

ocorrer acidente ou doença na realização de atividades em função da sua exposição a fatores 

de riscos no ambiente de trabalho (BRASIL, 1994). Em relação à Segurança do Trabalho, a 

legislação brasileira, por meio da Norma Regulamentadora (NR-9), que trata da prevenção 

dos riscos ambientais, classifica esses eventos de acordo com sua natureza como: biológicos, 

físicos, químicos e ergonômicos. Estes fatores existentes nos ambientes de trabalho, em 

função de sua natureza, concentração, intensidade e tempo de exposição, podem causar danos 

à saúde do trabalhador (BRASIL, 1994).  

Segundo Paulino, Lopes e Rolim (2008), esses riscos se classificam como reais, que 

são aqueles de responsabilidade do empregador; supostos, quando se supõe que o trabalhador 

conhece suas causas, e residuais, de responsabilidade do trabalhador. Dessa forma, a redução 

dos riscos deve ser uma ação conjunta entre empregados e empregadores. 

Em relação ao trabalho no setor saúde, sabe-se que este é executado em locais onde 

existe constante exposição a fatores de risco de diversas ordens, que prejudicam aqueles que 

ali exercem seu trabalho. Dentre esses fatores, destacam-se os riscos biológicos relacionados a 

ferimentos por objetos cortantes contaminados com secreções, que aparecem como o 

problema mais comum nesse setor. Nos países desenvolvidos, como nos EUA, cerca de 2.000 

ferimentos com seringas contaminadas ocorrem todos os dias entre os trabalhadores de saúde 

(MUKTI et al., 2000). 

Diante de alguns estudos, constata-se que doenças como as hepatites B e C, e o vírus 

da imunodeficiência adquirida (HIV) têm sido relacionadas à exposição acidental dos 

trabalhadores da saúde a material biológico, seja decorrente de lesões percutâneas e/ou de 

contato com sangue contaminado em membrana mucosa ou pele não íntegra (OLIVEIRA; 

LOPES; PAIVA, 2009; AZAP et al., 2005; TALAAT et al., 2003). 
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Silva e Zeitone (2009) acrescentaram que, historicamente, os trabalhadores da área da 

saúde não eram considerados como categoria profissional de alto risco para ATs. A 

preocupação com os riscos biológicos surgiu somente a partir da epidemia do HIV, nos anos 

de 1980, quando foram estabelecidas normas para as questões de segurança no ambiente de 

trabalho. 

Malaguti (2008), Ribeiro e Shimizu (2007) e Pires (2001) enfatizam que, atualmente, 

essa questão já se apresenta como um real problema da equipe de saúde, especialmente a de 

enfermagem. Segundo os autores, esses profissionais são os que constantemente estão 

expostos ao risco de adquirir infecções transmitidas por patógenos veiculados pela via 

sanguínea, pois seu trabalho os mantém em contato direto com fluidos orgânicos e 

principalmente com sangue. Estudos apontam que mais de 20 agentes podem ser transmitidos 

através da exposição percutânea, sendo o sangue a principal via de transmissão do HIV, 

hepatite B (VHB) e C (VHC) (MARZIALE; NISHIMA; FERREIRA, 2004; TARANTOLA; 

ABITEBOUL; RACHILINE, 2006; MALAGUTI et al., 2008). 

Assim, Pires (2001) e Ribeiro e Shimizu (2007) acrescentam que determinados fatores 

aumentam as potencialidades para a ocorrência de ATs, principalmente em relação à equipe 

de enfermagem. Dentre estes, destacam-se os baixos salários, sobrecarga de atividades, falta 

de valorização profissional e a responsabilidade com o cuidado de pessoas em situação de 

risco de vida. Somado a tudo isto, inclui-se o estresse gerado pelo duplo ou triplo emprego, 

acrescido também do trabalho doméstico das mulheres.  

 Falando do desgaste profissional, Silva (2007) e Campos, Farias e Ramos (2009) 

dizem que a não satisfação no trabalho decorre, em muitos momentos, da repetitividade, 

monotonia, falta de criatividade, execução de tarefas parceladas, desconhecimento da 

totalidade do processo de trabalho, cobrança pela produtividade, medo do desemprego, dentre 

outros.  

 Ainda sobre a não satisfação no trabalho, Campos, Farias e Ramos (2009), a partir de 

uma pesquisa no SAMU Municipal em Natal/RN, revelaram que a equipe de enfermagem 

desse serviço estava pouco satisfeita no ambiente de trabalho e esse fato se relacionava com 

as atividades realizadas nesse serviço, que exigiam, além de dedicação, um grande esforço 

físico e emocional, sendo necessário que o profissional tivesse motivação para encontrar sua 

satisfação.  

Diante dessa realidade, trazemos a reflexão sobre o contexto onde acontece o trabalho 

realizado por profissionais que atuam no APH móvel. Como discutido anteriormente, a equipe 

multiprofissional do SAMU atua nos mais variados locais de atendimento, sem a organização 
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e controle do atendimento existentes no ambiente hospitalar. Os trabalhadores estão expostos 

a constantes riscos, uma vez que realizam a maioria de suas atividades em vias públicas, no 

domicílio, no local de trabalho, na praia, em favelas. Tudo isso se dá, em grande parte, sob 

condições extremas de luminosidade, chuva, calor, frio, fluxo de veículos, escadas, falta de 

higiene, presença de animais, pessoas agressivas, tumultos sociais, e tais fatores são condições 

que diferenciam esse trabalho daquele do ambiente hospitalar (BRASIL, 2010a). 

Ainda sobre essa temática, Silva (2007), Zapparoli; Marziale (2006), Florêncio et al. 

(2003), Elise et al. (2000) acrescentam que os cuidados em ambiente fora do hospital 

potencializam o risco biológico, por dois motivos. Primeiro, devido ao manuseio, de forma 

direta ou indireta, de pacientes com lesões que apresentam grandes sangramentos, materiais 

orgânicos excretados e secretados por pacientes com patologias desconhecidas. O segundo 

motivo deve-se à execução de procedimentos em ambiente diferenciado, para o qual não se 

está adaptado. Por essas razões, são exigidos procedimentos geralmente invasivos, além de 

rapidez, fazendo com que as normas de biossegurança sejam algumas vezes ignoradas e que 

esses pacientes possam ser fonte de transmissão de microrganismos (SILVA, 2007; 

FLORÊNCIO et al., 2003; ELISE et al., 2000).  

 Reforçando esses dados, Soares (2006) acrescenta que o atendimento na residência 

pode diminuir o espaço necessário para o trabalho do profissional, ou muitas vezes a própria 

agitação do paciente dificulta o manuseio e, por conseguinte, eleva os riscos de ATs 

(MELIUS et al., 1999). Para agravar ainda mais essa situação, deve-se considerar que a 

continuidade da assistência é realizada dentro de uma ambulância que tem um espaço 

reduzido e, muitas vezes, torna-se necessária a realização de determinados procedimentos 

com o veículo em movimento. Isso contribui para a ocorrência de acidentes percutâneos, 

potencializando o risco biológico, considerado um dos principais geradores de periculosidade 

e insalubridade (BRASIL, 2010a; PHTLS, 2007; SILVA, 2007; CANINI et al., 2002).   

Assim, esses riscos aumentam de acordo com a função que o profissional exerce na 

equipe, na proporção direta em que o contato seja maior e mais direto com o paciente. A falta 

de materiais disponíveis, como equipamentos de proteção individual (EPI), aliada à pouca ou 

nenhuma adesão às precauções padrão (PP) também podem potencializar esses riscos e a 

ocorrência de ATs (PAIVA, 2007; FLORÊNCIO et al., 2003).  

Além do risco biológico, Soares (2006) chama a atenção para os riscos mecânicos e 

ergonômicos relacionados ao transporte/remoção das vítimas, acidentes com a ambulância, 

devido à alta velocidade desenvolvida pelos condutores desses veículos, e o estresse 

provocado pelo atendimento aos pacientes gravemente feridos.  
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Diante do exposto, essas atividades tornam o profissional do APH mais susceptível 

aos riscos ocupacionais e ATs do que qualquer outro que preste assistência à saúde em uma 

instituição hospitalar (PAIVA, 2007). 

 Como consequência desses eventos, surgem as sequelas físicas que podem determinar 

alterações na qualidade de suas vidas, trazendo como implicação altos custos diretos e 

indiretos de ordem econômica e social, que incluem tratamento, afastamento temporário ou 

permanente do trabalho, sequelas motoras, psicológicas, comportamentais e cognitivas. 

Também, mais do que qualquer outra doença, os ATs representam um alto custo na 

reabilitação das vítimas, que reflete, além dos gastos previdenciários, o da desestruturação das 

famílias (WHITAKER, 1993; SMITH; LEGGAT; TAKAHASHI, 2005; RIBAS FILHO et al., 

2002) 

Ainda sobre essa temática, ao somarmos os gastos em pagamentos pelo INSS, 

benefícios como consequência desses eventos, custos com aposentadorias especiais 

decorrentes das condições ambientais do trabalho, em 2008, no Brasil, essas despesas 

chegaram a um valor da ordem de 11,60 bilhões de reais por ano. Se forem adicionadas 

despesas como o custo operacional do INSS referentes àquelas na área da saúde e afins, o 

custo, no Brasil, atinge um valor da ordem de 46,40 bilhões de reais (BRASIL, 2009). 

Smith, Leggat e Takahashi (2005) acrescentam que o custo que a Austrália tem com a 

continuidade da assistência a exposições de alto risco biológico com posterior soroconversão 

chega a um milhão de dólares por cada caso.  

Quando esses ATs estão relacionados com riscos biológicos, sabe-se que a 

consequência da exposição ocupacional aos patógenos transmitidos pelo sangue não está 

somente relacionada à infecção. Segundo alguns autores, todo ano, milhares de trabalhadores 

da saúde são afetados por traumas psicológicos que perduram durante os meses de espera dos 

resultados dos exames sorológicos. Dentre outras consequências, estão incluídas as alterações 

na sua vida sexual, os efeitos colaterais das drogas profiláticas e a perda do emprego (SILVA; 

ZEITONE, 2009; SMITH; LEGGAT; TAKAHASHI, 2005; CANINI, 2002; MENDES, 

1995). 

Diante deste quadro de elevados custos econômicos e sociais presumido por esses 

eventos, torna-se necessária a adoção de políticas públicas voltadas à prevenção e proteção 

contra os riscos relativos às atividades laborais (CAVALCANTE et al., 2006; BRASIL, 

2009). 

Em relação a essas medidas, em 2007 o Centers for Disease Control and Prevention 

(CDC), nos EUA, atualizou o Guideline for Isolation Precaution com recomendações a serem 
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adotadas no atendimento de todo e qualquer paciente independente de seu diagnóstico, 

denominadas de precauções padrão (PP). Tais medidas incluem a higienização das mãos, o 

uso de equipamentos de proteção individual (EPI), como máscara, luvas descartáveis, óculos e 

aventais, a vacinação contra a hepatite B, o descarte adequado de materiais perfurocortantes e 

descontaminação de superfícies (SIEGEL, 2007).  

Acrescentam-se a essas medidas as estratégias de educação permanente que são 

abordadas como formas de prevenção aos agravos à saúde dos trabalhadores, para educar e 

orientar na utilização das PPs, além de reflexão sobre os riscos a que estão expostos esses 

profissionais (OLIVEIRA et al. 2009). O CDC (2004) classifica a utilização de atividades 

educativas como uma medida fortemente indicada, com base em estudos científicos bem 

conduzidos. 

Reforçando sobre a importância da educação permanente, Lopes (2008) afirma que 

déficit de conhecimento técnico da equipe, pouca atitude do profissional, falta de motivação, 

qualificação insuficiente são fatores que podem contribuir para a não adesão às medidas de 

PP. Ressalta, também, que a sobrecarga de trabalho e o comportamento inadequado de 

membros mais experientes podem influenciar negativamente os demais profissionais (SILVA; 

ZEITOUNE, 2009; LOPES, 2008). 

Malaguti et al. (2008) acrescentam que a adesão às PPs é a principal dificuldade 

encontrada por enfermeiros que assumem o cargo de chefia, na prevenção dos acidentes de 

trabalho com a equipe de enfermagem. Diante dessa realidade, deve-se destacar que o serviço 

de APH móvel enfrenta inúmeras dificuldades, como a grande exposição da equipe aos riscos 

ocupacionais durante o atendimento às vítimas, e, sobretudo, a falta de adesão à utilização de 

PPs (PAIVA, 2007). 

Assim, o interesse em investigar essa temática surgiu, inicialmente, da minha 

experiência como bolsista de iniciação científica, no Grupo de Pesquisa em Enfermagem 

Clínica, do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

no qual contribuí no desenvolvimento de estudos sobre urgência e causas externas. 

Posteriormente, essa temática foi ficando ainda mais próxima, com a minha vivência 

exercendo atividades profissionais no SAMU Metropolitano de Natal/RN, onde atuo 

diretamente no cuidado a pacientes críticos em Unidades de Suporte Avançado, além de 

apoiar as equipes de Suporte Básico. Diante dessa realidade, observei que as atividades 

desenvolvidas neste tipo de serviço, por si sós, expõem os profissionais de saúde a inúmeros 

riscos ocupacionais.  
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Deve-se salientar que esses riscos são potencializados em virtude do cuidado e de 

procedimentos de alta complexidade e invasivos, e que em algumas situações os profissionais 

não seguem as diretrizes do uso das PPs, elevando os riscos de acidentes. Aliando-se a essas 

peculiaridades, chama-se a atenção para o fato de que a jornada de trabalho desse serviço,  

que em alguns casos extrapola 40 h semanais, pode contribuir para diminuição do estado de 

alerta e consequentemente levará ao desgaste físico e mental dos profissionais. Isso causa 

alterações em seu padrão de sono habitual e nas funções fisiológicas e cognitivas que se 

expressam de maneira rítmica, facilitando então a ocorrência de acidentes. Além disso, as 

sensações de mal-estar, fadiga, flutuações no humor e reduções no desempenho devido ao 

déficit de atenção contribuem, consideravelmente, para as situações de imprudência e 

negligência (BARBOSA et al., 2008; TAKEDA, 2002). 

Assim, a saúde do trabalhador passou a ser considerada para mim como um tema de 

interesse e tenho estudado, pesquisado, participado de cursos e seminários com o objetivo de 

adquirir mais conhecimento relacionado a esta área, considerada de prioridade, diante das 

poucas pesquisas existentes relacionadas ao ambiente do atendimento pré-hospitalar. 

Por essas razões, consideramos, inicialmente, este trabalho relevante para toda a 

equipe de saúde, pois compreendemos que, desde a inauguração do SAMU 

Metropolitano/RN, em dezembro de 2006, o número de atendimentos com encaminhamento 

para unidades hospitalares realizado por esse serviço tem aumentado anualmente, passando de 

8.000 em 2007 para 9.354 em 2009 (DANTAS et al., 2009). Desse modo, acreditamos que o 

aumento do número de atendimentos pode proporcionar um crescimento das exposições a 

riscos ocupacionais e dos ATs neste serviço.  

  Destacamos, ainda, que uma abordagem dessa natureza pode identificar os 

indicadores que sirvam para a reflexão sobre a realidade dos riscos ocupacionais a que estão 

expostos os trabalhadores do serviço do SAMU da Região Metropolitana de Natal/RN. Pode 

também fomentar a atuação do enfermeiro na educação permanente, realizando discussões 

sobre a adoção das normas de PP, propondo estratégias criativas e inovadoras para estimular a 

sua equipe na adoção dessas medidas, melhorando assim a segurança do trabalhador e, por 

consequência, a assistência prestada.  

No que diz respeito ao serviço de saúde, o estudo oportunizará a discussão de políticas 

para atenção à saúde do trabalhador, com subsídios para a mudança da prática dos 

profissionais, permitindo uma assistência mais segura e consequentemente diminuição dos 

custos com aposentadorias por invalidez, absenteísmo, sobrecarga de trabalho dos colegas e 

prejuízo na qualidade da assistência prestada.  
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Dentro desse contexto, devemos ressaltar o valor desse trabalho para os usuários do 

serviço de saúde, pois uma vez garantindo um ambiente de trabalho seguro, isso 

proporcionará motivação e satisfação ao profissional e conseqüentemente a melhoria deste 

como cuidador. 

 Outro ponto que consideramos fundamental sobre o valor da realização desta pesquisa 

é que, após busca sistemática, não encontramos na literatura científica, no Rio Grande do 

Norte, trabalhos que abordem a temática ora desenvolvida. Além disso, destacamos o 

interesse e a pretensão de validar nosso instrumento de coleta de dados, visto que não 

encontramos na literatura científica nenhum instrumento validado sobre essa temática 

aplicada ao ambiente pré-hospitalar móvel.  

Diante do exposto, partimos do pressuposto de que os profissionais do atendimento 

pré-hospitalar encontram-se mais expostos aos riscos no seu ambiente de trabalho do que 

aqueles que trabalham em um ambiente hospitalar, por consequência, implicando em maior 

suscetibilidade para a ocorrência de AT. Assim, nos questionamos: os profissionais que 

trabalham no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) da Região Metropolitana 

de Natal/RN estão preparados para exercer suas atividades com o mínimo de riscos para 

acidentes de trabalho?  

Considerando que a equipe de profissionais do SAMU Metropolitano do RN trabalha 

em condições de alto risco ocupacional, elaboramos os seguintes objetivos: identificar o 

conhecimento da equipe multiprofissional do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência da 

Região Metropolitana de Natal/RN acerca das normas de precauções padrão e segurança do 

trabalhador; identificar os riscos ocupacionais peculiares às atividades desenvolvidas no 

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência da Região Metropolitana de Natal/RN, na visão 

dos profissionais de saúde; caracterizar os acidentes de trabalho ocorridos no Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência da Região Metropolitana de Natal/RN; conhecer os 

procedimentos adotados após cada acidente de trabalho sofrido pelos profissionais da equipe 

multiprofissional do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência da Região Metropolitana de 

Natal/RN. 

Desse modo, sabemos que investigar o ambiente de trabalho é tarefa imprescindível à 

elaboração e execução de planos educacionais que reduzam os danos e minimizem os 

impactos dos riscos sobre a vida dos trabalhadores de APH móvel. Além disso, almejamos 

que os resultados obtidos neste estudo, assim como no material bibliográfico pesquisado 

possam servir de incentivo para os profissionais da área da saúde e de estímulo para as 
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autoridades de educação, tornando obrigatório o conteúdo sobre saúde do trabalhador nos 

cursos de saúde, além de sua inserção nas estratégias de sensibilização quanto a esse assunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uma jornada de duzentos quilômetros começa com um simples 

passo. 

Provérbio Chinês 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Objetivos 
 

 



                                                                                                        Objetivos 

 

 

35 

2 OBJETIVOS 

 

 Identificar o conhecimento da equipe multiprofissional do Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência da Região Metropolitana de Natal/RN acerca das normas de 

precauções padrão e segurança do trabalhador. 

 

 Identificar os riscos ocupacionais peculiares às atividades desenvolvidas no Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência da Região Metropolitana de Natal/RN, na visão dos 

profissionais de saúde.  

 

 Caracterizar os acidentes de trabalho ocorridos no Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência da Região Metropolitana de Natal/RN.  

 

 Conhecer os procedimentos adotados após cada acidente de trabalho sofrido pelos 

profissionais da equipe multiprofissional do Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência da Região Metropolitana de Natal/RN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A verdadeira viagem se faz na memória. 

 

Marcel Proust 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 Neste capítulo faremos um aprofundamento do nosso objeto de estudo através da 

revisão de literatura, englobando três momentos distintos. No primeiro, trazemos algumas 

considerações sobre o serviço de atendimento móvel de urgência no Brasil, onde abordamos 

aspectos históricos, legislativos e sobre o seu funcionamento; no segundo momento, fazemos 

uma apresentação dos fatores produtores de acidentes de trabalho, focalizando os riscos na 

área da saúde e no atendimento pré-hospitalar, além de aspectos como epidemiologia dos 

ATs, notificação e direitos trabalhistas. Por último, dissertamos sobre as normas de 

precauções padrão e a atuação do enfermeiro nas medidas preventivas e minimização dos 

riscos e dos acidentes de trabalho na equipe multiprofissional do SAMU.   

 

3.1 COMO SURGIU O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA NO 

BRASIL: SUA HISTÓRIA E SUPORTE LEGAL  

 

A assistência e o transporte de pessoas feridas realizado com ambulâncias surgiram 

pela primeira vez na França, durante a Revolução Francesa, em torno de 1789, idealizados por 

Dominique Larrey, estudante de medicina. Isso ocorreu após observar a negligência por parte 

dos cirurgiões no atendimento aos feridos nos campos de batalha, ao serem transportados para 

os hospitais em pesadas carruagens. O estudante, preocupado com essa atitude, equipou 

carroças de duas rodas e começou a utilizá-las no campo de batalha junto aos soldados, ao 

mesmo tempo provendo medidas imediatas de primeiros socorros e transporte para os 

hospitais de campanha (SÃO PAULO, 2001a). 

No Brasil, os serviços pioneiros de atendimento pré-hospitalar (APH) datam do início 

do século XIX, em 1808, quando a presença da família real portuguesa no Brasil fez com que 

as ambulâncias funcionassem nos moldes do serviço europeu, por meio de carruagens, 

servindo apenas como transporte dos acidentados para o ambiente hospitalar (SÃO PAULO, 

2001b).  

Porém, só em 1893, o Senado da jovem República Brasileira aprovou a lei que 

pretendia estabelecer o socorro médico de urgência na via pública. Nesse mesmo ano, no 

Estado de São Paulo, o Decreto n
o
. 395 estabeleceu a responsabilidade do Serviço Legal da 

Polícia Civil do Estado para atender as emergências (AZEVEDO, 2002).  Poucos anos depois, 

em 1904, foram instalados postos de Pronto Socorro e, em 1910, através do Decreto n
o
. 1.392, 

o então Prefeito Pereira Passos encomendou na Europa várias ambulâncias, tornando 
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obrigatória a presença de profissionais médicos em acidentes e incêndios (MARTINS; 

PRADO, 2003). 

Salienta-se que essas ambulâncias eram distribuídas como uma moeda política, com 

grande identificação do doador, e também do governante que a havia conseguido, prática 

ainda muito utilizada nos dias de hoje. Continuando o histórico, bem mais tarde, em 1949, o 

Presidente Eurico Gaspar Dutra, pelo Decreto n
o
. 27.664, de 30 de dezembro, instituiu o 

Serviço de Assistência Médica Domiciliar e de Urgência da Previdência Social, sob a 

denominação de Serviço de Atendimento Médico Domiciliar de Urgência (SAMDU), 

vinculado ao Ministério do Trabalho (MT) (DIVINO, 2006).  

Esse serviço não tinha elo com o Corpo de Bombeiros ou qualquer outra instituição 

militar. Na cidade de São Paulo era um órgão ligado à Secretaria Municipal de Higiene, e 

prestava assistência médica a distância, com o médico indo à residência do doente. O 

Decreto-Lei 72, de 21 de novembro de 1966, extinguiu o SAMDU, com a unificação dos 

Institutos de Aposentadoria e Pensões que originou o Instituto Nacional de Previdência Social 

(INPS) (DIVINO, 2006).  

 Foi a partir de 1975, com a Lei 6.229, que o Município de São Paulo ficou com a 

responsabilidade do atendimento às urgências, através de serviços próprios, conveniados ou 

transferidos para localidades com recursos. Esta função de transporte foi cumprida até pouco 

tempo atrás, independente da gravidade do paciente, pois contava como recursos humanos 

apenas com um motorista ágil no volante (SÃO PAULO, 2001b). 

Em 1976 o governo do Estado de São Paulo criou a Companhia de Desenvolvimento 

Rodoviário S/A, conhecida pela sigla DERSA. Esse órgão do governo desenvolveu nas 

rodovias de sua jurisdição um serviço de Atendimento de Primeiros Socorros, com 

ambulância e motoristas ágeis no volante, mas apenas com o controle médico a distância, 

independente do estado geral do paciente (DIVINO, 2006). 

Esse tipo de atividade se prolongou por quase uma década, e só em 1982 foi 

implantado o serviço de Resgate no Distrito Federal, sob responsabilidade do Corpo de 

Bombeiros e operacionalizado através de viaturas de Unidade Tática de Emergência (UTE). 

Quatro anos depois (1986), criou-se no Rio de Janeiro o Grupo de Socorro de Emergência 

(GSE), operacionalizado por viaturas com uma equipe composta por médico e dois 

enfermeiros da própria equipe de saúde do Corpo de Bombeiros (SÃO PAULO, 2001b). 

Nessa mesma década foi instituído o SAMU, através de um acordo bilateral, assinado 

entre o Brasil e a França, por solicitação do Ministério da Saúde (MS). O modelo francês de 

APH possui viaturas de suporte avançado e exige a presença do médico e do enfermeiro, 
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diferentemente dos moldes americanos, em que as atividades de resgate são exercidas 

primariamente por profissionais paramédicos (profissional este que não existente no Brasil). 

Com a criação desse serviço, o conceito de ambulância, nas grandes cidades, deixa de ser o de 

Sistema de Transporte e Remoção e se incorpora como parte do Sistema de Saúde, com a 

função de diminuir o intervalo terapêutico nas urgências (CAMPOS, 2005). 

Assim, São Paulo foi um dos primeiros estados da Confederação a utilizar o APH, 

onde teve grande impulso a partir de 1989, após ter sido instituído oficialmente o SAMU 

RESGATE, através de Resolução conjunta entre a Secretaria Estadual de Saúde (SES) e a 

Secretaria de Segurança Pública (SSP) – Corpo de Bombeiros. Gradativamente, ao longo da 

década de 90, vários outros estados implantaram seus serviços de APH, sempre em parceria 

com o Corpo de Bombeiros (DIVINO, 2006). 

Deve-se ressaltar que, ainda nessa década, ocorreram alguns eventos importantes para 

a formulação de políticas nacionais de atenção às urgências, dentre estes o Fórum de 

Discussão para a implantação dos sistemas de urgência, em 1993, na cidade de Brasília/DF. 

Dois anos depois, em 1995, ocorreu o I Simpósio Internacional de Atenção Pré-Hospitalar - 

Urgências e Trauma, realizado em Porto Alegre/RS, quando foi criada a Rede 192, 

denominada Rede Brasileira de Cooperação em Emergências (RBCE). No ano seguinte, em 

1996, em Campinas/SP, houve o Seminário Anual da RBCE e, em 1997, também em 

Campinas/SP, aconteceu o primeiro curso nacional de regulação médica, durante o III 

Simpósio Internacional de Atenção Pré-Hospitalar às Urgências, promovido pela RBCE 

(GONÇALVES; RODRIGUES, 2001). 

Durante o IV Congresso Internacional da RBCE, no ano de 2000, na cidade de 

Goiânia/GO, foram desenvolvidas as bases para uma Política Nacional de Atenção às 

Urgências. Três anos depois, em 2003, o MS lança no âmbito do SUS a Política Nacional de 

Atenção às Urgências e o Sistema de Atendimento Móvel às Urgências (SAMU) (DE NEGRI 

FILHO et al., 2000; FERNANDES, 2004). 

Diante desse contexto, o MS, no ano de 2002, resolve aprovar em Anexo à Portaria n.º 

2.048/GM, em 5 de novembro, o Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e 

Emergência. No ano de 2003, foram editadas três Portarias pelo Ministério da Saúde. A 

Portaria nº. 1.863/GM, e a de nº. 1.864/GM, ambas de 29 de setembro, e a de nº. 2.072/GM, 

de 30 de outubro (BRASIL, 2002).  

A Portaria n.º 1.863/2003 instituiu a Política Nacional de Atenção às Urgências, a ser 

implantada em todas as unidades federadas, respeitadas as competências das três esferas de 

gestão (BRASIL, 2003a). Estabelece que esta política deva garantir a universalidade, 
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equidade e a integralidade no atendimento às urgências clínicas, cirúrgicas, gineco-

obstétricas, psiquiátricas, pediátricas e as relacionadas às causas externas (traumatismos não 

intencionais, violências e suicídios).  

Essa portaria (n.
o
 1.863/2003) prevê o desenvolvimento de estratégias para a 

promoção da qualidade de vida e saúde, protegendo e desenvolvendo a autonomia e a 

equidade de indivíduos e coletividade. Além disso, devem ser organizadas de maneira que 

permitam fomentar, coordenar e executar projetos estratégicos de atendimento às 

necessidades coletivas em saúde, quando da ocorrência de situações inesperadas de 

calamidades públicas e acidentes com múltiplas vítimas, entre outras, com a construção de 

mapas de risco e adoção de protocolos (BRASIL, 2003a). 

A mesma Portaria nº. 1.863/2003 possibilita que sejam desenvolvidos processos e 

métodos de coleta, análise e organização dos resultados das ações e serviços de urgência, para 

que se obtenha uma visão do estado de saúde da população e do desempenho do SUS, 

promovendo intercâmbio com outros subsistemas de informações setoriais, para assim 

elaborar estratégias promocionais. Pretende, de acordo com os princípios da integralidade e 

humanização, qualificar a assistência, promovendo a capacitação contínua das equipes de 

saúde de atenção às urgências (BRASIL, 2003a). 

O MS define, na Portaria n.º 1.863/2003, que para instituir a Política Nacional de 

Atenção às Urgências alguns componentes devem ser considerados, como: identificação dos 

determinantes e condicionantes das urgências; organização de redes locorregionais de atenção 

integral às urgências, utilizando os componentes Pré-Hospitalar Fixo, Pré-Hospitalar Móvel 

(através do SAMU), Hospitalar e Pós-Hospitalar; instalação e operação das Centrais de 

Regulação Médica das Urgências; e a capacitação e educação permanentes das equipes de 

saúde, envolvendo os níveis de atenção às urgências e profissionais de nível superior e 

técnico, de acordo com as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), alicerçadas nos pólos 

de educação permanente em saúde, dentro dos princípios da humanização da atenção 

(BRASIL, 2003a). 

A Portaria nº. 1.864/2003 instituiu o componente Pré-Hospitalar Móvel da Política 

Nacional de Atenção às Urgências, por intermédio da implantação de Serviços de 

Atendimento Móvel de Urgência em municípios e regiões de todo o território brasileiro: 

SAMU-192. Desse modo, para a instituição dessa Política, considera-se importante o quadro 

de morbimortalidade, principalmente relacionado ao trauma e à violência, a necessidade de 

implantar e implementar a regulação de atenção às urgências, através de Centrais de 
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Regulação Médica, integrantes do Complexo Regulador da Atenção (Portaria n.º 356/SAS, de 

22 de setembro de 2000 e NOAS-SUS 01/2002) (BRASIL, 2003b). 

A Portaria n.º 1.864/2003, em seus 15 artigos, estabelece como etapa inicial do 

funcionamento do APH a implantação do SAMU 192, das Centrais de Regulação (Central 

SAMU 192) e dos Núcleos de Educação em Urgência (NEU). Trata, ainda, do financiamento 

para investimento e custeio do componente Pré-Hospitalar Móvel, bem como do destino 

desses recursos. Entre as áreas de aplicação dessas verbas estão a aquisição de unidades de 

suporte básico de vida, suporte avançado, equipamentos, construção, reforma e/ou ampliação 

das centrais SAMU 192, a estruturação dos Laboratórios de Ensino em procedimentos de 

saúde para os NEUs (BRASIL, 2003b). 

A regra estipulada pela portaria mencionada para a aquisição de ambulâncias está 

diretamente relacionada ao número de habitantes da região a ser atendida. Para cada 100.000 

a 150.000 habitantes deverá haver um veículo de suporte básico à vida e, para cada 400.000 a 

450.000 habitantes, uma ambulância de suporte avançado. Inclui também verbas para a 

capacitação de multiplicadores que atuarão nos NEUs e esse montante será de R$ 150.000,00 

por núcleo. Os recursos transferidos pelo MS não poderão ser utilizados pelos prestadores das 

redes privadas, sejam filantrópicas ou lucrativas (BRASIL, 2003b). 

As despesas de custeio do SAMU serão de responsabilidade da União, estados e 

municípios. Os repasses regulares dos recursos para a manutenção das equipes implantadas de 

responsabilidade da União corresponderão a R$ 12.500,00/mês por Equipe de Suporte Básico, 

R$ 27.500,00/mês para de Suporte Avançado e R$ 19.000,00 por equipe da Central SAMU-

192, e o restante será responsabilidade dos estados e municípios (BRASIL, 2003b). 

A captação dos recursos federais para a implantação do APH previsto na Política 

Nacional ficará condicionada a alguns requisitos, para novos serviços e para os já existentes. 

Pode ser citada a elaboração de Planos Municipais ou Regionais de Atenção Integral às 

Urgências articulados ao Plano Estadual, aprovados pelos Conselhos de Saúde e pela 

Comissão Intergestores Bipartite, nos quais deverão constar as unidades e os serviços que irão 

compor a rede de atenção e o sistema de referência e contrarreferência por especialidade ou 

área de atuação (BRASIL, 2003b).  

Também está incluída nesses requisitos já citados a apresentação do projeto de 

implantação/implementação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e da 

Central SAMU 192, de caráter local ou regional e gratuito (BRASIL, 2003b).  

Atualmente este serviço está presente em todos os estados brasileiros, com 151 

Centrais de Regulação Médica que abrangem 1.286 municípios. São mais de 106 milhões de 
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pessoas que podem contar com o atendimento do SAMU. Até o final de 2010, o serviço 

estava disponível para aproximadamente 162,7 milhões de habitantes. Dessa forma, o SAMU 

192 é o principal componente da Política Nacional de Atenção às Urgências, criada em 2003, 

vindo contribuir para que seja colocada em prática essa regulação (BRASIL, 2010c).   

 Para melhor compreensão dos fatores causais dos ATs na equipe multiprofissional que 

exerce suas atividades no SAMU, discorreremos sobre o funcionamento deste serviço. 

 

3.1.1 Como Funciona o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência? 

 

Segundo o MS, o APH móvel tem como representante o SAMU e é caracterizado pelo 

atendimento que procura chegar precocemente à vítima, após ter ocorrido o agravo à sua 

saúde (clínico, cirúrgico, traumático ou psiquiátrico), com risco de sofrimento, sequelas ou 

morte, necessitando, portanto, de socorro ou transporte adequado para diversas instituições de 

saúde (BRASIL, 2002). 

Esse serviço deve ser entendido como uma atribuição da área da saúde e estar 

vinculado a uma Central de Regulação que disponha de equipe e frota de veículos 

compatíveis com as necessidades da população. A região de cobertura deve ser definida 

considerando aspectos demográficos, populacionais, territoriais, indicadores de saúde, oferta 

de serviços e fluxos utilizados (BRASIL, 2002).  

A Regulação Médica é o elemento ordenador e orientador do SAMU e faz o enlace 

com o nível hospitalar, incluindo duas dimensões de competência: a decisão técnica em torno 

dos pedidos de socorro e a decisão gestora dos meios disponíveis. O profissional médico 

responsável por essa função tem a competência técnica de julgar e decidir sobre a gravidade 

do caso que lhe está sendo comunicado por rádio ou telefone, e enviar os recursos necessários 

ao atendimento. Monitora e orienta também o atendimento realizado por outro profissional de 

saúde habilitado, por médico intervencionista ou um popular (pessoa da comunidade). A 

Regulação pode ainda definir e acionar o Hospital de Referência, além de solicitar preparação 

de equipe especializada para o devido atendimento (BRASIL, 2002). 

A Central deve ser de fácil acesso à população, por via telefônica, em sistema gratuito, 

utilizando o 192 como número nacional de urgências médicas ou outro número exclusivo da 

saúde, se o 192 não for tecnicamente possível (BRASIL, 2002). Nessa central, o médico 

regulador, após analisar cada caso, define a resposta mais adequada (uma orientação médica, 

o envio de uma equipe de atendimento ao local da ocorrência ou aciona múltiplos meios). 
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Nesse sentido, todos os pedidos de socorro médico com entrada por outras centrais, 

como a Polícia Militar pelo número 190, Polícia Rodoviária pelo 191, Corpo de Bombeiros 

pelo 193, devem ser retransmitidos à Central de Regulação por meio do sistema de 

comunicação, para serem adequadamente regulados e atendidos. Assim, quando houver 

demandas com vítimas ou doentes nos serviços de segurança e salvamento, devem orientar-se 

pela decisão do médico regulador de urgências (BRASIL, 2002). 

Diante dessa realidade, o atendimento pelo SAMU ocorre da seguinte maneira: ao 

receber o chamado na Central de Regulação, o técnico auxiliar de regulação médica (TARM) 

faz a recepção, identificando a chamada; inicialmente deve-se acalmar o solicitante, anotar 

sua localização da forma mais precisa possível, com dados detalhados do local, ponto de 

referência e o motivo da chamada de ajuda, passando o caso imediatamente para o médico 

regulador (BRASIL, 2006b). 

Ao abordar o caso, o médico regulador deve considerar inicialmente a origem da 

chamada (via pública, domicílio, serviço de saúde, entre outras) e a natureza do solicitante 

(leigos, profissionais de áreas afins, profissionais de saúde não médicos, médicos). Em 

seguida, as solicitações são julgadas pelo médico regulador, que classifica o nível de urgência 

de cada uma e define qual o recurso necessário ao seu adequado atendimento, o que pode 

envolver desde uma simples orientação médica até o envio de uma Unidade de Suporte 

Básico (USB) ou Unidade de Suporte Avançado de Vida (USA) ao local ou, inclusive, o 

acionamento de outros meios de apoio, se julgar necessário (Figura 1 abaixo). 
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FIGURA 1: Fluxograma do atendimento realizado pelo SAMU 

 

 

Fonte: Adaptado de BRASIL (2002) pela autora da presente pesquisa. 

 

Sendo assim, esse serviço é realizado através de duas modalidades de atendimento: o 

Suporte Básico à Vida (SBV), que se caracteriza por não realizar manobras invasivas, cujo 
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atendimento é prestado pelo técnico de enfermagem e o condutor socorrista, e o Suporte 

Avançado à Vida (SAV), que possibilita procedimentos invasivos de suporte ventilatório e 

circulatório, e a equipe é formada por médico, enfermeiro e condutor socorrista (SANCHES; 

DUARTE; PONTES, 2009). 

Dessa forma, o SAMU, objetiva estabilizar as condições vitais, evitando a 

morbimortalidade por meio de condutas adequadas durante a fase de estabilização e 

transporte, assim como as iatrogenias que possam culminar com adventos variados, desde as 

incapacidades físicas temporárias ou permanentes, até a morte (PAVELQUEIRES, 1997). 

Para que a assistência pré-hospitalar seja de qualidade, é necessária a existência de 

profissionais escolhidos de forma minuciosa e com alto nível de capacitação em APH, 

atendimento de urgência, rádio-comunicação, abordagem sobre o sistema de saúde local, 

rotinas do serviço, e eles devem ter perfil adequado e competências específicas. 

O trabalho no SAMU é multiprofissional e sua equipe é composta pelo médico, 

enfermeiro, técnico/auxiliar de enfermagem e o motorista (BRASIL, 2002). O médico deve 

ter um perfil que reúna equilíbrio emocional e autocontrole, capacidade para trabalhar em 

equipe, iniciativa e facilidade de comunicação, destreza manual e física para trabalhar em 

unidades móveis, comprometimento com o serviço e as diretrizes do SUS, criatividade, 

responsabilidade, bom senso (BRASIL, 2002; BRASIL, 2006b).  

Esse profissional deverá possuir, também, competências para julgar e decidir sobre a 

gravidade de um caso, enviar os recursos necessários, exercer a regulação médica do sistema, 

conhecer a rede de serviços da região, e obedecer às normas técnicas vigentes no serviço. Tem 

a responsabilidade de prestar assistência direta aos pacientes nas ambulâncias de suporte 

avançado, realizando os atos médicos possíveis e necessários em nível pré-hospitalar, exercer 

o controle operacional da equipe assistencial, garantir a continuidade da atenção médica ao 

paciente grave, e de obedecer ao código de ética médica (BRASIL, 2002; BRASIL, 2006b). 

O enfermeiro necessita ter equilíbrio emocional e autocontrole, capacidade para 

trabalhar em equipe, iniciativa e facilidade de comunicação, disposição para cumprir ações 

orientadas, destreza manual e física para trabalhar em unidades móveis, comprometimento 

com o serviço e as diretrizes do SUS, criatividade, responsabilidade, bom senso. Quanto às 

suas competências, esse profissional deve estar apto a supervisionar e avaliar as ações de 

enfermagem no APH móvel, executar prescrições médicas por telemedicina, prestar cuidados 

de enfermagem de maior complexidade técnica à pacientes graves e com risco de vida, que 

exijam conhecimentos científicos adequados, e ter capacidade de tomar decisões imediatas 

(BRASIL, 2002; BRASIL, 2006b).  
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O enfermeiro deverá também prestar assistência à gestante, à parturiente e ao recém-

nato, realizar partos sem distocia, participar nos programa de treinamento e aprimoramento de 

pessoal de saúde em urgências, particularmente nos programas de educação continuada. Tem 

como obrigação, também, fazer controle de qualidade do serviço nos aspectos inerentes à 

profissão, subsidiar os responsáveis pelo desenvolvimento de recursos humanos para as 

necessidades de educação continuada, obedecer a Lei do Exercício e o Código de Ética do 

profissional, conhecer equipamentos e realizar manobras de extração manual de vítimas 

(BRASIL, 2002; BRASIL, 2006b). 

O técnico/auxiliar de enfermagem devem ter idade superior a 18 anos, disposição 

pessoal, capacidade física e mental para a atividade, capacidade para trabalhar em equipe, 

equilíbrio emocional e autocontrole, disposição para cumprir ações orientadas. Em relação às 

competências, devem auxiliar o enfermeiro na assistência de enfermagem, prestar cuidados a 

pacientes sob supervisão direta ou a distância do enfermeiro, observar, reconhecer e descrever 

sinais e sintomas, em nível de sua qualificação, ministrar medicamentos por via oral e 

parenteral mediante prescrição do médico regulador por telemedicina, realizar manobras de 

extração manual de vítimas (BRASIL, 2002; BRASIL, 2006b). 

O motorista deve ter mais de 21 anos, disposição pessoal para a atividade, equilíbrio 

emocional e autocontrole, habilitação como motorista de veículos de transporte de pacientes, 

capacidade para trabalhar em equipe. Quanto às competências, ele deve conduzir o veículo de 

urgência destinado ao atendimento e transporte do paciente, conhecer o veículo e seus 

equipamentos, realizar a manutenção, comunicar-se com a central de regulação médica e 

seguir suas orientações, conhecer a malha viária local, como também a localização dos 

estabelecimentos de saúde locais, auxiliar a equipe de saúde no suporte básico de vida, nas 

imobilizações e transporte de vítimas (BRASIL, 2002; BRASIL, 2006b). 

Segundo Fernandes (2004), esses profissionais deverão obedecer a cinco princípios 

básicos: a intervenção no local da ocorrência deve ser rápida, segura e eficaz; o 

estabelecimento da responsabilidade de cada profissional e das inter-relações deve ser claro; a 

garantia da qualidade da assistência está diretamente relacionada à competência dos 

profissionais e ao desenvolvimento do trabalho em equipe; as ações preventivas e educativas 

devem fazer parte das ações de urgência; os profissionais envolvidos devem ter conhecimento 

do Código de Ética, da Lei do Exercício Profissional, de acordo com a sua formação 

acadêmica e função desempenhada, assim como do Código Nacional de Trânsito e do Código 

Penal. 
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A assistência realizada pelos profissionais de saúde do SAMU está centrada em 

agravos de natureza clínica ou traumática, porém, quando analisadas as lesões presentes nos 

pacientes politraumatizados, constata-se que, segundo a curva de mortalidade por trauma, o 

APH passa a ser de grande valia principalmente no segundo pico de morte, aquele que ocorre 

entre os primeiros minutos e algumas horas após o acidente. As lesões potencialmente 

reversíveis são mais bem tratadas quando atendidas nesse espaço de tempo. A atuação nesse 

período, ou seja, dentro da chamada Hora de Ouro ou Golden Hour, dá prioridade para as 

medidas terapêuticas mais emergentes (PALVEQUEIRES, 1997). 

Segundo Fernandes (2004), Whitaker, Gutiérrez e Koizumi (1998) e Malvestio (2000), 

o relógio é um dos maiores inimigos para o atendimento pré-hospitalar. Fatores como o 

horário do dia, trânsito, distribuição das ambulâncias e local para onde o paciente será 

encaminhado influenciam diretamente no tempo de assistência pré-hospitalar, e os 

profissionais do APH buscam cada vez mais diminuir o tempo de atendimento.  

O tempo ideal é de seis minutos para a chegada até a vítima, atendê-la em oito e deixá-

la no hospital em cinco minutos. Em outros países o tempo de socorro é menor, pois existem 

locais em que cada ambulância atende um raio de cinco quilômetros de abrangência dos 

hospitais. Com efeito, antes do desenvolvimento do APH, os óbitos ocorriam na cena do 

acidente. Nos tempos atuais, as vítimas, em geral, são levadas aos hospitais ainda que em 

situação extrema, com sérios agravos, e cerca de 60% desses pacientes evoluem para óbito 

nas primeiras 24 horas após o trauma, apesar dos esforços pré e intra-hospitalares 

(FERNANDES, 2004; MELO JORGE, 1980). 

Analisando a realidade vivenciada por estes profissionais que dedicam seu tempo de 

trabalho em atividades complexas, é possível enxergar o potencial de risco para a sua saúde. 

Sendo assim, transcorreremos a seguir sobre os riscos e acidentes aos quais estão expostos.  

 

3.2 FATORES DE RISCO PREDISPONENTES AOS ACIDENTES DE TRABALHO NO 

SETOR SAÚDE 

 

A palavra risco origina-se do latim risicu e significa perigo, inconveniente, dano ou 

fatalidade eventual, provável, às vezes até previsível. No ambiente de trabalho, alguns desses 

riscos são conhecidos, ou não, e outros se tornam presentes pela modificação das condições 

de trabalho. Algumas situações podem tornar-se nocivas, podendo causar lesão, doença ou 

inaptidão, ou afetar o bem-estar do trabalhador e o da comunidade. Mas, a gravidade dessas 
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lesões depende de sua intensidade, do tempo de contato com o(s) agente(s) causador(es) ou da 

susceptibilidade de cada pessoa (TAKEDA, 2002; BURGUESS, 1997). 

No APH, a primeira responsabilidade da equipe é garantir sua própria segurança, 

avaliando o local, determinando os riscos potenciais e a segurança de populares que estejam 

cercando o local (PHTLS, 2007). 

Nesse sentido, são vários os riscos existentes no setor saúde e estudiosos têm 

demonstrado preocupações quanto a essa questão, devido às condições insalubres de trabalho 

desses profissionais. Esses riscos podem ser classificados como biológicos, físicos, químicos, 

mecânicos e ergonômicos (MOREIRA et al., 2009; COSTA, 2009; SÊCCO et al., 2008; 

PAIVA, 2007; SOARES, 2006; ZAPPAROLI; MARZIALE, 2006; MENDES, 2006; 

FLORÊNCIO et al. 2003; BORGES; FERREIRA, 2002; TAKEDE, 2002; SALIBA; 

SALIBA, 2002; BURGUESS, 1997; SOARES; JESUS; STEFFEN, 1994).  

Em virtude dessa realidade, o Ministério do Trabalho (MT) criou a Norma 

Regulamentadora 32 (NR-32) de Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de 

Assistência à Saúde do Ministério do Trabalho e Emprego, instituída pela Portaria GM nº 

485, de 11 de novembro de 2005. Essa norma incluiu especificamente as questões 

relacionadas à segurança dos trabalhadores da área da saúde, normatizando as condições 

adequadas em que o trabalho hospitalar deve ser realizado (SÊCCO et al., 2008). 

Diante da nova normatização, destaca-se a maior preocupação com os profissionais de 

saúde em relação aos riscos biológicos, que são propiciadores de infecções agudas e crônicas 

causadas por vírus, bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários. Estes eventos são 

responsáveis pelo aparecimento de doenças e ATs, sendo os principais geradores de 

insalubridade e periculosidade aos profissionais (COSTA, 2009; PAIVA, 2007; BORGES; 

FERREIRA, 2002).  

Os riscos biológicos apresentam densa população microbiológica, destacando-se: 

infecções cruzadas; contato com sangue e demais fluidos corporais; precariedade de higiene e 

limpeza; inadequado acondicionamento do lixo; falha no processo de desinfecção; problemas 

na esterilização e assepsia (SOARES, 2006). 

Conforme Costa (2009), a NR-32 classifica os agentes biológicos em: classe de risco 

um, significando que para o trabalhador e coletividade existe um baixo risco, com pequena 

probabilidade de causar doença; classe de risco dois, quando o risco individual é moderado e 

existe baixa probabilidade de disseminação para a coletividade, podendo causar doenças ao 

ser humano, para as quais existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento. 
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 Na classe de risco três, o risco individual é considerado elevado para o trabalhador e 

com probabilidade de disseminação para a coletividade, pode causar doenças e infecções 

graves ao ser humano, e nem sempre existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento; na 

classe de risco quatro, o risco individual é considerado elevado para o trabalhador e com 

probabilidade elevada de disseminação para a coletividade. Apresenta grande poder de 

transmissibilidade de um indivíduo a outro, podendo causar doenças graves ao ser humano, 

não existindo meios eficazes de profilaxia ou tratamento (COSTA, 2009). 

Nesse sentido, a mais importante via de contágio dos agentes biológicos é a direta, 

sendo as principais vias de penetração a cutânea; respiratória; sexual; digestiva; parenteral e 

ocular (GONÇALVES, 2008; NICOLETE, 2001). 

Segundo Nicolete (2001), nessa categoria podem-se acrescentar a transmissão do 

tracoma pelo uso de toalhas de rosto contaminadas ou a escabiose transmitida por vestimentas 

ou roupas de cama infestadas. 

Dessa forma, deve-se ressaltar que a exposição do pessoal de enfermagem ao risco 

biológico torna-se maior devido seu contato mais frequente com os pacientes infectados. 

Muitas vezes, o rosto do profissional (conjuntiva ocular, mucosas da boca e do nariz) fica 

muito próximo do paciente, ao alcance de respingos de sangue e de outros fluidos corporais, 

durante procedimentos invasivos, tosses, espirros (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

ENFERMAGEM, 2006). 

Destaca-se ainda a realização de procedimentos invasivos e de alta complexidade 

durante o APH, como intubação, aspiração de conteúdo traqueal, contenção de hemorragias, 

acesso central e periférico, e massagem cardíaca a céu aberto, dentre outros. Tais 

procedimentos tornam o profissional deste serviço mais susceptível aos ATs do que qualquer 

outro que preste assistência à saúde (FLORÊNCIO et al. 2003).  

Quanto aos riscos físicos, estes se relacionam com as diversas formas de energia às 

quais possam estar expostos, como os ruídos, vibrações, pressões, temperaturas extremas, 

iluminações e ventilações inadequadas, choques elétricos, radiações ionizantes e não 

ionizantes, bem como o infrassom e ultrassom (COSTA, 2009).  

Soares (2006) afirma que as fontes de ruído são diversas, mas destaca, principalmente, 

com relação aos trabalhadores do serviço de pré-hospitalar móvel, que, ao se deslocarem na 

ambulância, estão sujeitos ao barulho da sirene e das buzinas, como também ao próprio ruído 

produzido pelo trânsito intenso. Quando esses mesmos níveis de ruídos ocorrem por tempo 

prolongado (meses ou anos), provocam sérios danos à saúde auditiva e os principais efeitos 
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são: ruptura de tímpano; hemorragia do ouvido médio e interno; degeneração do nervo 

auditivo; vertigens, desequilíbrio e dificuldade para caminhar; taquicardia (SOARES, 2006).  

Com base na tabela dos limites de tolerância da Norma Regulamentadora 15, que trata 

de atividades e operações insalubres, pode-se permanecer, no máximo, oito horas diárias com 

exposição a ruído de 85 dB e sete minutos diários com exposição a ruído de 115 dB (COSTA, 

2009). 

Segundo Saliba e Saliba (2004), o calor extremo também é responsável por uma série 

de problemas que afetam a saúde e o rendimento do trabalhador, tais como a insolação, a 

prostração térmica, a desidratação e as câimbras de calor. Quanto ao frio intenso, este pode 

provocar hipotermia, além de lesões na epiderme, relacionadas às ulcerações provocadas por 

baixa temperatura ou enregelamento das extremidades dos membros inferiores e superiores. 

No protocolo do PHTLS destacam-se também as diferentes condições climáticas às 

quais estão expostos esses profissionais, que enfrentam insolações intensas, dias chuvosos, 

iluminação inadequada, estando expostos a situações de iminentes explosões, choques 

elétricos, entre outras (PHTLS, 2007).   

Soares (2006) relata que um dos fatores de risco mais mencionados pelos profissionais 

do SAMU de Florianópolis (SC) foi a chuva. Em função de não disporem de equipamentos de 

proteção individuais e coletivos para protegê-los desse tipo de intempérie, ficavam, então, 

obrigados a trabalhar com roupas molhadas, sem a devida impermeabilização, o que favorecia 

o desenvolvimento de diversas patologias. 

No que se refere aos riscos químicos, estes são representados pelo uso de numerosos 

compostos, que podem levar os trabalhadores a apresentar várias reações. Segundo a NR-9, 

que trata do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), consideram-se agentes 

químicos os compostos ou produtos que possam penetrar no organismo pela via respiratória, 

na forma de poeiras, fumaças, névoas, neblinas, gases ou vapores, ou que, pela natureza das 

atividades de exposição, possam entrar em contato ou serem absorvidos pelo organismo 

através da pele ou ingestão (COSTA, 2009).  

No setor de saúde, os riscos químicos relacionam-se com os anestésicos, esterilizantes, 

desinfetantes, solventes, agentes de limpeza, antissépticos, detergentes e medicamentos 

diversos, manipulados diariamente pelos profissionais. Muitos desses compostos merecem 

atenção especial pelo fato de poderem causar efeitos sistêmicos, irritantes, asfixiantes, 

alergizantes, teratogênicos, carcinogênicos e abortogênicos (SOARES 2006; TAKEDE, 

2002). 
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O risco à exposição de medicamentos está relacionado à inalação, à absorção e à 

ingestão de gotículas, ou ocorre durante a quebra e/ou reconstituição de ampolas, e punção 

(MENDES, 2006). 

Os anexos de n° 11 a 13 da NR-15, que trata de atividades e operações insalubres, 

estipulam as situações em que os agentes químicos caracterizam insalubridade de graus 

máximo, médio ou mínimo (GONÇALVES, 2008). 

Alguns autores relatam que os trabalhadores lotados em unidades móveis, como o 

SAMU, lidam regularmente com o hipoclorito de sódio, ao efetuarem a desinfecção desse 

veículo, principalmente os condutores, e, além disso, inalam os agentes químicos 

provenientes da combustão dos automóveis, o que lhes pode ocasionar problemas de saúde 

(TAKEDA, 2002).  

Quanto aos riscos mecânicos, os agentes produtores desse evento podem ocasionar 

lesões em decorrência da manipulação de objetos cortantes ou penetrantes, as quedas que 

geram contusões, traumatismos e fraturas devido às condições de piso do local (BULHÕES, 

1994). Gonçalves (2008) e Soares (2006) acrescentam que estes também são conhecidos 

como riscos de acidentes, podendo colocar o trabalhador em situação de vulnerabilidade, 

sendo descritos como relacionados a máquinas e equipamentos sem proteção e à 

probabilidade de incêndio e explosão.  

No APH o risco de acidentes percutâneos pode ser aumentado quando os profissionais 

realizam procedimentos com a ambulância em movimento, como já falamos, tendo em vista 

que não isso oferece segurança nem ao executor, nem ao usuário que recebe o atendimento. 

Assim, se por um lado há um risco ocupacional para os trabalhadores que executam o 

procedimento, para aqueles que recebem o atendimento o risco está em receber uma atenção 

inadequada (SOARES, 2006). 

Soares (2006) acrescenta que, no APH, deve-se ter todo o cuidado ao transportar as 

vítimas, pois as remoções nem sempre são feitas em condições favoráveis, necessitando de 

ajuda de outras pessoas. Observa-se que o relevo das ruas e avenidas, por vezes, é íngreme, 

escorregadio, podendo causar algias lombares, posturas incorretas, quedas e outros tipos de 

acidentes. O mesmo autor ressalta que a alta velocidade da ambulância, principalmente no 

deslocamento em código vermelho, se torna um agravante em dias de chuva, com neblina, ou 

à noite. Nesse sentido, os riscos para os trabalhadores nessas condições são as escoriações, 

luxações, ferimentos, fraturas (fechadas ou abertas). Em alguns casos, podem ser fatais, ou 

podem deixar lesões irreversíveis (SOARES, 2006). 
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Assim, os motoristas do SAMU deveriam ser capacitados e treinados com direção 

defensiva, para conduzirem as ambulâncias com segurança, independente do tipo de clima ou 

gravidade da ocorrência, uma vez que o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) diz que a 

velocidade máxima de uma via relaciona-se às questões de segurança, como a construção, tipo 

de pavimento, curvas, cálculo da distância de frenagem, largura da pista, escapes e áreas de 

risco, como escolas. Segundo o CTB, nos artigos 29 e 43, não há forma segura de se 

ultrapassar o limite de velocidade, assim o código não autoriza uma ambulância a transgredir 

o limite de velocidade da via (BRASIL, 1997a). 

Somado a tudo isso, em muitas situações os condutores colocam a equipe em risco por 

não obedecerem às normas da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (ABMT).  A 

ABMT (2005) estabelece a distância para a primeira sinalização, usando a velocidade máxima 

permitida para a via como referência (Quadro 1). Dessa maneira, os mesmos sujeitos que 

atuam na perspectiva de salvar vidas, quando acidentados, veem suas vidas serem colocadas 

em risco, ao realizarem esse tipo de atendimento sem a sinalização adequada. 

 

QUADRO 1 -   Distância do Acidente para a sinalização da Ambulância 

Tipo de via Velocidade 

máxima 

permitida 

Distância para 

início de sinalização 

(pista seca) 

Distância para 

início de sinalização 

(pista molhada) 

Vias locais   40 km/h   40 passos longos   80 passos longos 

Avenidas   60 km/h   60 passos longos 120 passos longos 

Vias de fluxo rápido   80 km/h   80 passos longos 160 passos longos 

Rodovias 100 km/h 100 passos longos 200 passos longos 
Fonte: Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (DENATRAN), 2005. 

 

Ressalta-se, ainda, que a falta de manutenção adequada das ambulâncias expõe ainda 

mais aos riscos mecânicos. Com base em Dantas et al. (2009), dentre os desafios encontrados 

pelos profissionais do SAMU Metropolitano/RN no momento da pesquisa, encontra-se o mau 

estado de conservação das ambulâncias. Destacamos, porém, que esse fato não deveria 

acontecer, pois o MS, por intermédio do Fundo Nacional de Saúde (FNS), deve realizar 

repasses regulares, automáticos e mensais de recursos aos respectivos fundos de saúde, para 

manutenção das equipes efetivamente implantadas. Segundo a Portaria n
o
.
 
1.864/2003, esses 

recursos correspondem a R$ 12.500,00 por equipe de suporte básico e R$ 27.500,00 de 

suporte avançado (BRASIL, 2003b).  
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Em relação aos riscos ergonômicos, são aqueles de natureza biopsicossocial, 

classificados de acordo com a Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO) em: físicos, 

organizacionais e cognitivos (ABERGO, 2010). Os riscos ergonômicos físicos estão 

relacionados com as características da anatomia humana, antropometria, fisiologia e 

biomecânica da atividade física laboral. Dentre os fatores relevantes estão incluídos a postura 

no trabalho, manuseio de materiais, movimentos repetitivos, distúrbios musculoesqueléticos 

(ABERGO, 2010). Como consequências desse tipo de risco observam-se o cansaço, fadiga, 

desgaste dos discos vertebrais responsáveis por hérnia, lombalgia, varizes, cifose e escoliose; 

identificam-se ainda, no aparelho locomotor, as miosites, bursites, artroses, entre outros tipos 

de doenças viscerais, de órgãos genitais, do sistema circulatório e de pressão arterial 

(BULHÕES, 1994; MARZIALE; RODRIGUES, 2002). 

Nesse sentido, a Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn), em um documento 

elaborado para essa categoria, a ―Cartilha do trabalhador de Enfermagem: saúde, segurança e 

boas condições de trabalho‖, ressalta que as lombalgias encontram-se entre as principais 

causas de absenteísmo do pessoal de enfermagem em todo o mundo. Pesquisa realizada com 

3.912 enfermeiras inglesas revelou que elas faltaram 750.000 dias em um ano, devido a essa 

causa. Porém, no Brasil, não existem registros acerca deste problema (ABEn, 2006). 

No que se refere aos riscos ergonômicos organizacionais, eles incluem a relação do 

homem com as estruturas organizacionais, políticas e de processos de trabalho. Assim, são 

considerados riscos ergonômicos organizacionais o relacionamento entre trabalhadores e 

chefia, gerenciamento de recursos, organização temporal e más condições de trabalho 

(ABERGO, 2010).  

Soares (2006) acrescenta que a desorganização do trabalho parece ser uma esfera das 

mais preponderantes na determinação desses agravos. Segundo o autor, o trabalho sob forte 

pressão e cobrança, com fragilidade de vínculo trabalhista e representação sindical, e em 

condições precárias podem acarretar fadiga física e mental, estresse, predisposição a ATs e 

doenças em geral, incluindo sentimento de insegurança e manipulação.  

Em relação às más condições de trabalho, alguns autores relatam que, devido aos 

baixos salários dos profissionais de enfermagem, estes se veem obrigados a ter mais de um 

vínculo empregatício, ultrapassando o limite semanal de 60 horas trabalhadas, tornando-se 

mais susceptíveis aos ATs (FREITAS; FUGULIN; FERNANDES, 2006; LIMA; PINHEIRO; 

VIEIRA, 2007). 

Em relação aos riscos ergonômicos cognitivos, estes se referem aos processos mentais, 

tais como percepção, memória, raciocínio e resposta motora, conforme afetem as interações 
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entre seres humanos e outros elementos de um sistema. Incluem-se nessa categoria a carga 

mental de trabalho, tomadas de decisão, desempenho especializado, relacionamento 

interpessoal e do homem com a máquina, além do estresse laboral (ABERGO, 2010). 

Campos (2005), Nicolete (2001) e Bezerra (2000) referem que as tensões, fadigas, 

tristezas, medos, apatias, desmotivação, estresse, supervisões punitivas, consciência de 

periculosidade, insalubridade e insatisfação, têm sido reforçadas a partir de situações laborais. 

Esses autores dizem que o trabalho em turnos noturnos e em turnos alternados provocam 

distúrbio do sono, irritabilidade, agressividade, diminuição da atenção, erros de 

procedimentos, lentidão do pensamento, depressão e necessidade de tratamento psicológico 

ou psiquiátrico.  

Nicolete (2001) destaca que, quanto mais prolongada for uma jornada de trabalho, na 

qual o profissional necessita concentrar sua atenção, maior será o cansaço físico, mental e 

emocional, tornando impossível distinguir a fadiga e o estresse ocupacional físico e mental. 

Segundo essa autora, quando o cansaço passa de fisiológico a patológico, e o repouso e o sono 

habituais não são capazes de superá-lo, surge a fadiga crônica. Como resultado do cansaço 

acumulado, a fadiga patológica constitui-se em uma síndrome, cujas características e sintomas 

são: sensação de cansaço, distúrbios de sono, mal-estar que não cede ao repouso, desânimo, 

perda da disposição, isolamento social, alienação profunda da realidade familiar e social. 

Em relação à interação interpessoal, Farias et al. (2010) trazem a violência 

ocupacional como fator de risco para a ocorrência de ATs entre profissionais de saúde. Morais 

Filho (2009) colabora quando, em seu estudo sobre violência ocupacional, diz que a maioria 

dos profissionais de saúde (86,53%) considera que os acompanhantes dos pacientes são fontes 

primordiais de violência para com esses profissionais e, por consequência, produtores de ATs. 

Na assistência pré-hospitalar, a agressividade, instabilidade mental ou surtos 

psiquiátricos do paciente, aliada à falta de capacidade da família e dos demais circunstantes 

para enfrentar a situação de forma racional podem tornar a ocorrência uma situação de risco 

para os profissionais desse serviço (PHTLS, 2007).  

No entanto, Jardim (2008) enfatiza que os profissionais também apresentam um 

despreparo pessoal, emocional e profissional na atuação junto ao paciente psiquiátrico, via de 

regra, vígil, temerosa, controladora e repressora. Segundo o autor, o atendimento ao paciente 

psiquiátrico ainda está atrelado à lógica manicomial, voltada para o silenciamento da loucura 

e manutenção da ordem e disciplina. 

Em relação à família e os circunstantes, esses indivíduos podem pensar que o tempo 

de resposta da equipe foi muito longo, ficando muito sensíveis às palavras ou ações e 
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compreendendo mal a abordagem ―normal‖ da avaliação do paciente. Ambientes hostis, como 

em ocorrências que envolvem ferimento por arma de fogo ou arma branca, podem ser fatores 

de risco para violência ocupacional e ATs para a equipe do APH (PHTLS, 2007). 

Assim, como consequência do estresse ocupacional crônico, o trabalhador pode chegar 

a desenvolver a síndrome de Burnout. A primeira descrição sistemática dessa síndrome foi 

realizada pelo psiquiatra Herbert J. Freudenberg, em 1974, e, posteriormente, pela psicóloga 

social Cristina Maslach (FERNANDES, 2005). 

Nesse sentido, Freudenberg definiu o burnout como experiências de esgotamento, 

decepção e perda de interesse pela atividade de trabalho que surgem em profissionais que 

trabalham em contato diário direto com pessoas na prestação de serviços. Esses sintomas 

resultariam da persistência de um conjunto de expectativas inalcançáveis, dessa forma a 

etiologia da doença teria como causas aspectos individuais. Entretanto, Cristina Maslash 

abrangeu muito mais esse conceito e atribuiu ao burnout um aspecto psicossocial, 

empregando o termo para referir-se a uma situação que afeta com maior frequência aquelas 

pessoas que, em decorrência de sua profissão, mantêm um contato direto e contínuo com 

outros seres humanos (FERNANDES, 2005). 

Segundo Borges et al. (2002), a psicóloga Cristina Maslash foi responsável pela mais 

influente definição de burnout, que consiste em um constructo constituído pelas dimensões: 

exaustão emocional, diminuição da realização pessoal e despersonalização. A exaustão 

emocional caracteriza-se por um forte sentimento de tensão emocional que produz uma 

sensação de esgotamento, de falta de energia e de recursos emocionais próprios para lidar com 

rotinas da prática profissional, devido ao contato diário com problemas (BORGES et al., 

2002). 

A diminuição da realização pessoal no trabalho caracteriza-se como uma tendência 

que afeta habilidades interpessoais relacionadas com a prática profissional, o que influi 

diretamente na forma de atendimento e contato com as pessoas usuárias do trabalho, bem 

como com a organização (BORGES et al., 2002). 

Em relação à despersonalização, esta é o resultado do desenvolvimento de sentimentos 

e atitudes negativas, por vezes indiferentes e cínicas, em torno daquelas pessoas que entram 

em contato direto com o profissional, que são sua demanda e objeto de trabalho; consiste em 

um fator de proteção, mas pode representar um risco de desumanização (BORGES et al., 

2002). 

Entretanto, Fernandes (2005) ressalva que burnout não é o mesmo que estresse 

ocupacional, e que esse último pode ser visto como seu determinante, no momento em que 
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assume um caráter desmedido e sem possibilidade de solução. Sendo assim, burnout é um 

processo que, embora possa compartilhar com o estresse ocupacional algumas características, 

é considerado como um quadro clínico mental extremo do estresse ocupacional. 

Dessa forma, esses riscos ocupacionais não são somente consequências desses 

ambientes, pois estão inseridos em processos de trabalho, particularmente, com a sua 

organização, visto que esta se relaciona ao treinamento, à divisão de tarefas, à cobrança de 

produtividade, à intensificação do trabalho, aos mecanismos de coerção e punição, à 

terceirização (PORTO, 2005). 

Após o entendimento dos riscos aos quais estão expostos os profissionais da saúde, em 

especial aqueles que trabalham no serviço pré-hospitalar, seguiremos com a discussão dos 

aspectos epidemiológicos e legais dos acidentes de trabalho.  

 

3.2.1 Acidentes de trabalho entre profissionais de saúde: aspectos epidemiológicos e     

legais 

 

Os Acidentes de trabalho (ATs), como já descrevemos, são fenômenos que acontecem 

subitamente durante a atividade laboral, provocando lesão corporal ou perturbação funcional 

que cause a morte, perda ou redução da capacidade para o trabalho, permanente ou 

temporária. Os ATs, tradicionalmente, são classificados em acidentes tipo ou típicos (os 

ocorridos no ambiente de trabalho e/ou durante a jornada), acidentes de trajeto (os ocorridos 

no trajeto da residência para o trabalho e vice-versa) e as doenças relacionadas ao trabalho 

(BRASIL, 2006a). 

Esses eventos são bem definidos no tempo e no espaço, podem apresentar 

consequências imediatas na maioria das vezes, permitindo que se estabeleça o nexo causal 

com o trabalho. Assim, o trabalhador acidentado frequentemente os encara como resultado da 

falta de sorte, da infelicidade de um momento, ou do seu próprio descuido (BINDER; 

ALMEIDA, 2005). 

Entretanto, em quase todos os casos, os fatores desencadeantes dos ATs já estavam 

presentes no contexto do processo de trabalho, muito tempo antes da ocorrência, e mantêm-se 

presentes mesmo depois do evento, mostrando tratar-se de fenômenos previsíveis, passíveis 

de prevenção por meio de sua eliminação, ou mesmo neutralização, evitando-se, assim, o seu 

acontecimento (BINDER; ALMEIDA, 2005). 

Nesse contexto, para termos noção da dimensão desse problema, o Committee on 

Quality of Health Care in América informa que, no mundo, a área da saúde é a oitava no 
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ranking dos setores de maior índice de mortes, pois a cada ano são registradas cerca de 98 mil 

mortes em hospitais, e o custo financeiro presumido fica entre 17 e 29 bilhões de dólares. A 

OIT estima que o custo total com ATs é em torno de 4% do Produto Nacional Bruto (PNB) de 

um país (SHALINI, 2009). No Brasil, dados oficiais indicam o setor saúde como o primeiro 

na lista de registros desses eventos, com 23.108 notificações em 2003, ultrapassando até 

mesmo áreas consideradas de alto risco, como a da construção civil (ABEn, 2006).  

Complementando esses dados, em 2004, do total de 458.956 acidentes notificados, 

30.161 corresponderam ao setor saúde (ABEn, 2006). Entre janeiro de 2005  e maio de 2008, 

quase dois milhões de ATs foram provenientes das atividades de atenção à saúde (ANENT, 

2008). Entretanto, poucos estudos investigaram a incidência desses acidentes no Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Estudos pontuais, como o realizado por Oliveira, 

Lopes e Paiva (2009) com a equipe multiprofissional de APH de Belo Horizonte/MG, 

determinaram uma incidência em relação a ATs por exposição a material biológico, 

constataram uma incidência de 20,6%, sendo que 40,8% foram ocasionados por 

perfurocortantes e 49,0% por fluidos corporais. 

Soerensen et al. (2008) detectaram a frequência de exposições aos riscos no APH 

móvel de uma empresa privada do interior paulista. Os autores constataram que a maioria dos 

acidentes nesse serviço eram mecânicos (64,8%), seguidos dos ergonômicos (16,7%), 

biológicos (9,3%), físicos (5,6%) e químicos (3,6%). 

Destaca-se ainda que, dentre os profissionais da área de saúde, os ATs atingem mais 

os trabalhadores de enfermagem. Segundo a ABEn (2006),  de janeiro de 1997 a dezembro de 

2004 houve mais de 15 mil notificações sobre ATs com material biológico, sendo essa 

categoria a mais atingida. Ainda nesse contexto, a Secretaria de Inspeção do Trabalho do Rio 

de Janeiro (RJ) relata que o setor saúde registra crescente número de acidentes e doenças 

relacionadas ao trabalho: 1.361 em 2001; 1.534 em 2002; 1.586 em 2003; e, mais uma vez, a 

equipe de enfermagem foi a mais vitimada (51,1%) por acidentes causados por material 

perfurocortante; a segunda categoria mais atingida foi a dos trabalhadores de limpeza (8,9%) 

(ABEn, 2006).  

Diante desse quadro, deve-se salientar que todos os ATs que atingem o trabalhador 

com carteira assinada ou qualquer outro tipo de vínculo com o Regime Geral da Previdência 

Social deve, necessariamente, ser notificado ao INSS, por meio da Comunicação de Acidente 

de Trabalho (CAT), instrumento legal para a sua devida documentação (SECCO, 2006). 

Empresas previdenciárias privadas ou vinculadas ao serviço público também têm 

utilizado esse sistema para os seus registros de ATs. A CAT fornece informações referentes à 
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identificação do acidentado, ocupação, sobre a empresa empregadora, tipo de atividade 

econômica, horário de ocorrência do acidente, agente causador da lesão, além de breve 

descrição de como se deu o evento. Também disponibiliza espaço para o médico informar 

sobre a unidade que prestou assistência, descrever a lesão, sua natureza, diagnóstico provável 

com o respectivo código de acordo com a Classificação Internacional de Doenças (CID) e a 

necessidade de afastamento da atividade laboral (SECCO, 2006).  

Nesse sentido, considera-se que o acidente pode ter como consequência o afastamento 

simples do trabalhador, a perda ou redução da sua capacidade para o trabalho ou a morte. O 

INSS, por meio da perícia médica, analisa a situação e disponibiliza, de acordo com o Decreto 

3.048/99, alguns benefícios ao segurado, como reabilitação profissional, auxílio doença, 

auxílio acidente, aposentadoria por invalidez e pensão ao dependente por morte do 

profissional (BRASIL, 1999). 

Em particular, faz-se necessária a definição de alguns desses benefícios. Segundo esse 

decreto, o auxílio doença é um benefício previdenciário aos enquadrados com incapacidade 

laborativa em curto prazo. Enquanto que o auxílio acidente é a concessão atribuída ao 

segurado quando existe sequela definitiva decorrente do acidente (BRASIL, 1999).  

Em se tratando de aposentadoria por invalidez, esta acontece quando o segurado é 

considerado incapacitado para o trabalho e impossibilitado de exercer atividade que lhe 

garanta a subsistência (BRASIL, 1999). 

A legislação trabalhista estabelece, como já foi dito, que a empresa deve comunicar ao 

INSS o acidente por meio da comunicação de acidente de trabalho, até o primeiro dia útil 

seguinte ao da ocorrência, e, em caso de morte, isso deve ser feito imediatamente (BINDER; 

ALMEIDA, 2005; BRASIL, 1999). Caso a empresa negue a emissão da CAT, a ocorrência 

poderá ser registrada pelo acidentado, dependentes, médico, sindicato ou qualquer autoridade 

pública. O acidente deve ser registrado independente de vínculo empregatício, da gravidade 

do acidente e do local de atendimento hospitalar (SOERENSEN, 2008; ABEn, 2006). 

 Os servidores públicos titulares de cargos efetivos, civis e militares, embora não 

estejam vinculados ao INSS, estão filiados aos regimes próprios de previdência, contidos no 

Regime Jurídico Único do Servidor Público, regidos pela Lei 8.112 de 1990. Esses servidores 

estão instituídos e organizados pelos respectivos municípios, estados ou União, cujos 

preceitos legais que controlam esses regimes possuem fundamento no Art. 40 da Constituição 

Federal, e são diferentes daqueles aplicados ao Regime Geral da Previdência Social 

(BRASIL, 1990). Sendo assim, os servidores públicos não participam das estatísticas oficiais 
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dos ATs, assim como os profissionais que não contribuem com o INSS (BINDER; 

ALMEIDA, 2005).  

Segundo Secco (2006), as estatísticas da Previdência Social não refletem a realidade 

dos ATs no Brasil. Conforme o autor, esse fato acontece porque os dados emitidos pela 

Previdência apresentam tão somente os trabalhadores que são contribuintes e assegurados 

pelo Seguro de Acidente de Trabalho (SAT), com base na CAT e no Sistema Único de 

Benefícios. O autor acrescenta ainda que o mau preenchimento da CAT também contribui 

para a subnotificação dos ATs. Contudo, o autor ressalta que, apesar desses fatores, as 

estatísticas devem ser consideradas, levando-se em conta que possibilitam o conhecimento da 

realidade de uma parcela expressiva dos trabalhadores, bem como das repercussões dos 

infortúnios sofridos por eles. 

Nesse contexto, Mendes (2006) enfatiza que as consequências dos agravos à saúde dos 

trabalhadores podem ser não somente imponderáveis como também irreversíveis e 

impagáveis. São identificadas como imponderáveis aquelas de natureza essencialmente 

subjetiva, de difícil caracterização, como os casos de fadiga, da Síndrome do Esgotamento 

Profissional (Síndrome de Burnout), do estresse e dos danos morais. Entre os danos 

impagáveis, por sua vez, estão as incapacidades permanentes, decorrentes de graves lesões 

físicas e/ou casos de danos funcionais como sequelas neurológicas, amputações, cegueira, 

entre outros, e os casos extremos, como a morte do acidentado. 

Nessa perspectiva, é grande o desafio dos profissionais de saúde em conhecerem a 

realidade e, sobretudo, saberem como atuar sobre este problema, buscando sanar ou diminuir, 

tanto quanto possível, os impactos da insalubridade do trabalho no corpo e na mente do 

trabalhador de saúde. 

Diante desse quadro, a Organização Internacional do Trabalho (OIT), discorrendo 

sobre o trabalho da enfermagem hospitalar e a ergonomia, desde os anos de 1940, tem atuado 

em relação ao problema das inadequadas condições de trabalho das instituições hospitalares, 

apresentando recomendações sobre a higiene e a segurança no trabalho (MARZIALE; 

ROBAZZI, 2000). 

A Norma Regulamentadora 32 (NR-32) de Segurança e Saúde no Trabalho em 

estabelecimentos de assistência à saúde apresenta uma proposta positiva para estabelecer 

procedimentos e medidas protetoras relacionadas às condições de trabalho, uma vez que não 

existe legislação específica que trate dos problemas de segurança e saúde na área (ROBAZZI; 

MARZIALE, 2004; ROBAZZI; BARROS JR., 2005). 
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A NR-32 foi instituída por meio da Portaria n.º 485, de 11 de novembro de 2005, e 

estabelece os requisitos mínimos e as diretrizes básicas para implementar as medidas de 

proteção a profissionais da área de saúde. Abrange todos os que trabalham em hospitais, 

clínicas, laboratórios, ou em sua formação, e também no ensino e pesquisa desenvolvidos em 

universidades e nos serviços médicos ocupacionais existentes dentro das empresas (COSTA, 

2009). Para a prevenção e controle do risco biológico, a NR-32 salienta a necessidade do 

cumprimento das seguintes Normas Regulamentadoras: NR-07, NR-09 e NR-15 (COSTA, 

2009). 

A NR-07 trata do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e 

estabelece a obrigatoriedade de elaboração e implementação, por parte de todos os 

empregadores, do PCMSO dos empregados (COSTA, 2009). A NR-09 estabelece que são 

obrigatórias a elaboração e implementação, por parte de todos os empregadores, do Programa 

de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA). Para efeito desta Norma, consideram-se riscos 

ambientais os agentes físicos, químicos e biológicos existentes nos ambientes de trabalho 

que, em função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, sejam 

capazes de causar danos à saúde do trabalhador (COSTA, 2009).  

A NR-15 caracteriza as atividades ou operações insalubres, assegurando ao 

trabalhador a percepção de adicional, incidente sobre o salário mínimo da região, equivalente 

a 40% para insalubridade de grau máximo, 20% para insalubridade de grau médio e 10% para 

insalubridade de grau mínimo. Nesta NR, os trabalhos e operações em contato permanente 

com pacientes ou com material infectocontagioso, como os realizados em hospitais, serviços 

de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos 

destinados aos cuidados da saúde humana são considerados como tendo insalubridade de grau 

médio (COSTA, 2009).  

Costa (2009) acrescenta que o trabalho em contato permanente com pacientes em 

isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como com objetos de seu uso não 

previamente esterilizados são considerados como serviços com insalubridade de grau máximo 

Em caráter complementar, têm-se ainda a NR-06, que trata dos Equipamentos de 

Proteção Individual, e a NR-17, que versa sobre ergonomia (COSTA, 2009). 

O Controle de Infecção Hospitalar também dispõe de legislação específica, que é a Lei 

9.431, de 6 de janeiro de 1997, a qual determina que os hospitais mantenham um Programa de 

Controle de Infecções Hospitalares (PCIH) e criem uma Comissão de Controle de Infecções 

Hospitalares (CCIH) (BRASIL, 1997b). 
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Diante da realidade exposta, apreende-se que a temática sobre ATs é complexa e 

envolve uma gama de variáveis, sendo de fundamental importância que o trabalhador saiba o 

que fazer diante de um acontecimento como esse, além dos direitos que lhe são assegurados 

(BRASIL, 2009).  

Nesse contexto, acreditamos que o entendimento de todas as esferas que possam 

influenciar no fenômeno dos ATs fornece subsídios para o melhor dimensionamento e 

compreensão do impacto desses eventos sobre a saúde pública, além de contribuir para a 

formulação de programas de promoção e de prevenção para o setor saúde. Sendo assim, 

discutiremos, a seguir, um pouco mais sobre essa temática, inserindo o profissional 

enfermeiro na mudança dessa realidade. 

 

3.3  PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO 

MÓVEL DE URGÊNCIA – ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO 

 

A prevenção dos acidentes de trabalho para profissionais de saúde, em especial para 

aqueles que trabalham no serviço de APH móvel, é de extrema relevância. Nesse sentido, 

abordaremos neste capítulo as normas de precauções padrão e a atuação do enfermeiro na 

minimização dos riscos desse fenômeno mundial. 

Vários autores vêm estudando sobre o risco de esses profissionais adquirirem 

infecções durante o desenvolvimento de suas atividades (MEDEIROS, 2010; OLIVEIRA; 

LOPES; PAIVA, 2009; MOREIRA et al., 2009; SÊCCO et al., 2008; PAIVA, 2007; 

BREVIDELLI, CIANCIARULLO, 2006; CAIXETA; BARBOSA-BRANCO, 2005; REIS et 

al., 2004; SIMÕES, 2003; SÊCCO et al., 2002; CANINI et al., 2002; NICOLETE, 2001; 

BRANDÃO JÚNIOR, 2000; BEZERRA, 2000; CAMPOS, 1999; BULHÕES, 1994).  

Diante dessa realidade, o Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 

instituição de importância mundial na área de prevenção e controle de infecções hospitalares, 

de Atlanta (EUA), publicou, em 1987, recomendações de adoção de medidas de proteção para 

profissionais de saúde conhecidas como Precauções Universais (PU), que posteriormente 

foram reformuladas e classificadas como precauções padrão (PP) (CDC, 1987; CDC, 1988; 

CDC, 1996).  

Diferentes das PUs, que orientavam medidas específicas para doenças transmitidas 

pelo sangue, as PPs contêm recomendações e medidas mais práticas, pois incluem também 

medidas preventivas relacionadas ao contato com todos os fluidos corpóreos, que devem ser 

tomadas para contatos com todos os tipos de pacientes, independentemente de infectados ou 
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não. As recomendações também incluem instruções sobre o uso de equipamentos de proteção, 

práticas seguras e sobre como agir na ocorrência de um incidente envolvendo material 

biológico (CDC, 1996). 

As novas recomendações do CDC para as precauções padrão são: lavar as mãos antes 

e após contato com o paciente, e entre dois ou mais procedimentos realizados no mesmo 

paciente, após a retirada das luvas e no contato com equipamentos. O uso da luva é 

recomendado caso haja possibilidade de contato com sangue ou outros líquidos 

potencialmente infectantes,  ao lidar com mucosas e pele com lesões, e sempre que praticar 

punções venosas ou outros procedimentos vasculares (CDC, 2007). 

Outros EPIs, como máscara, óculos e protetor facial, devem ser usados sempre que 

houver possibilidade do procedimento gerar gotículas de sangue, ou outro fluido orgânico que 

possa atingir as mucosas da boca, nariz e olhos; e os aventais são importantes quando se trata 

de procedimentos que possam provocar borrifamento de sangue e/ou outros fluidos (CDC, 

2007). 

Em relação aos EPIs, a NR-06 complementa essas recomendações, quando estabelece 

como responsabilidade do empregador dispor EPI para todo profissional e adquirir aqueles 

mais adequados para cada tipo de atividade. Deve-se também exigir seu uso de maneira 

adequada, orientar e treinar os trabalhadores para sua conservação, substituir quando 

danificados ou extraviados, e exigir responsabilidade pela higienização e manutenção 

periódica (COSTA, 2009).  

Em contrapartida, a mesma NR-06 estabelece, como responsabilidade do empregado, 

que os EPIs devam ser usados apenas para a finalidade a que se destinam, responsabilizando-o 

pela sua guarda e conservação, devendo comunicar ao empregador qualquer alteração que os 

torne impróprios para utilização, assim como cumprir as determinações do empregador sobre 

o uso adequado dos referidos equipamentos (COSTA, 2009). 

Nesse sentido, um estudo realizado por Freire (2005), em Natal/RN, sobre a prevenção 

das pneumonias nosocomiais, constatou que 100% dos profissionais de saúde não utilizaram 

os EPIs durante o procedimento de intubação. Porém, quando analisada a utilização dos EPIs 

separadamente, detectou-se que todos utilizavam luvas, nove (52,94%) utilizaram máscara, 

nenhum utilizou óculos de proteção e um (5,88%) utilizou avental. 

Outra pesquisa realizada em um hospital de Natal/RN, envolvendo uma intervenção 

educativa para profissionais de saúde na prevenção de pneumonia associada à ventilação 

mecânica, relata que, antes da intervenção, apenas 25% utilizaram óculos durante a intubação, 

porém o uso de máscaras (75%) e de luvas estéreis (100%) foram mais expressivos. Após a 
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intervenção educativa, o autor constatou que os óculos continuaram não sendo utilizados 

(100%), a máscara foi utilizada em 50% das oportunidades, e as luvas estéreis foram usadas 

em 100% das observações (MELO, 2008). 

Percebe-se, então, que a utilização dos EPIs é de fundamental importância, uma vez 

que os profissionais de saúde, principalmente os de enfermagem, se opõem ao seu uso, 

subestimando o risco de se infectarem durante o trabalho de assistência direta e contínua ao 

paciente e de sofrerem um acidente de trabalho (LIMA; PINHEIRO; VIEIRA, 2007). Nesse 

sentido, conforme observado por Melo (2008), o uso de máscaras e óculos, mesmo após 

intervenção educativa, continua sendo de difícil adesão. 

Retomando as medidas do CDC (2007), recomenda-se que, para prevenção de 

acidentes com materiais perfurocortantes, deve haver educação quanto ao seu uso e descarte. 

O reencape é proibido e não se deve quebrar ou manipular agulhas usadas, devendo ser 

descartadas em caixas rígidas, impermeáveis e resistentes a perfurações, sendo seu destino 

final locais adequados, visíveis e de fácil acesso, e transportadas com cuidado.  

Em relação à pré-exposição, a imunização é considerada como uma das medidas 

preventivas mais importantes para a prevenção do vírus da hepatite B (HBV), com eficácia de 

90% a 95%. Quanto à pós-exposição ao HBV, no caso do profissional não vacinado é 

recomendada a imunoglobulina hiperimune contra hepatite B (IGHAHB), que confere 75% de 

efetividade na prevenção dessa infecção (BONINI et al., 2009). 

Para exposições envolvendo pacientes positivos para o vírus da imunodeficiência 

humana adquirida (HIV), existe a recomendação de quimioprofilaxia com antirretrovirais 

(CDC, 2001). No caso do vírus da hepatite C (HCV), as medidas se restringem à utilização 

das precauções padrão, uma vez que até o momento não existe outra medida eficaz para 

reduzir o risco de sua transmissão (SIEGEL, 2007). 

No serviço de APH móvel, algumas normas de PP são particularizadas. Segundo 

normas do MS, elaboradas para um curso de capacitação nacional dos profissionais de APH 

móvel, os trabalhadores desse serviço devem utilizar uniformes fechados, do tipo macacão, 

padronizados segundo manual de identidade visual elaborado pelo MS, gorro ou boné, e 

sapatos fechados, além de aventais para proteção quando da possibilidade de entrar em 

contato com secreções. Segundo o MS, esses macacões devem ser feitos com material 

refletivo, para melhor visualização em ambientes externos e escuros (BRASIL, 2010a; 

BRASIL, 2010b). 

Em relação aos macacões, o protocolo do PHTLS acrescenta que os socorristas devem 

ter uniformes que possibilitem estarem mais protegidos do que os trabalhadores que sinalizam 
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o tráfego em locais de obras. Recomenda que obedeçam pelo menos aos padrões de classe 

dois ou três do American National Standards Institute (ANSI) da National Fire Protection 

Association e Occupation Safety and Health Administration (OSHA) dos EUA, para os trajes 

refletores usados em estradas de alta velocidade (PHTLS, 2007).  

Outras particularidades são discutidas pelo MS quando diz que, devido às dificuldades 

de lavagem das mãos antes e após o atendimento ao paciente, esse procedimento pode ser 

substituído pelo uso do álcool gel a 70%. Práticas seguras, com a utilização adequada dos 

EPIs, como luvas emborrachadas, óculos, avental, gorro e propé, devem ser adotadas por 

todos os profissionais do SAMU ao recolher todo o lixo (luvas, gazes, cateteres, seringas, 

agulhas), limpar as superfícies (ambulância e materiais) que foram tocadas no atendimento 

após cada ocorrência, e na limpeza da ambulância conforme o protocolo do serviço (BRASIL, 

2010a).  

O uso das PPs constitui-se, portanto, prevenção primária da exposição ocupacional a 

material biológico, sendo considerada uma maneira segura e necessária para reduzir a 

exposição ocupacional a sangue e outros fluidos orgânicos (CDC, 2007). 

Nesse sentido, a adesão a medidas preventivas tem sido considerada a melhor 

estratégia para minimizar a ocorrência dos acidentes de trabalho. Os programas preventivos 

devem ser realizados por meio de intervenções educativas e estarem centrados na prevenção 

primária, efetuada por meio da análise das práticas de trabalho. Nessa análise deve-se abordar 

a identificação dos riscos e o controle de engenharia e de ergonomia voltados aos 

instrumentos e materiais construídos para impedir lesões percutâneas, pois estas são uma das 

principais causas de acidentes com exposição à material biológico REINHARDT; FISCHER, 

2009; ZAPAROLLI, 2009; CUNHA; QUEIROZ; TAVARES, 2009; THOMSON O'BRIEN 

et al., 2008; KELLER et al., 2005; HUANG et al., 2002; MUKTI et al., 2000; ROBERTS, 

2000).  

Ressalta-se, ainda, a elaboração de estratégias educativas de reorientação do 

comportamento dos profissionais para a adoção de práticas seguras de trabalho, como adesão 

às normas de PP (REINHARDT; FISCHER, 2009; ZAPAROLLI, 2009; CUNHA; 

QUEIROZ; TAVARES, 2009; THOMSON O'BRIEN et al., 2008; KELLER et al., 2005; 

HUANG et al., 2002; MUKTI et al., 2000; ROBERTS, 2000). 

O CDC (2007) e a Portaria 2.048/2002 do MS consideram de extrema relevância a 

educação permanente da equipe que presta assistência nas diferentes áreas da saúde. 

Reforçam que a educação da equipe de saúde é uma das medidas que assegura a competência 
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profissional, envolve a equipe na implementação de intervenções preventivas para a sua 

biossegurança e melhora a qualidade das técnicas e práticas assistenciais (BRASIL, 2002). 

Dentre as evidências que confirmam o postulado de que a educação é essencial para a 

prevenção e melhorias da adesão às medidas de PP, estão as encontradas por Reinhardt e 

Fischer (2009), Zaparolli (2009); Cunha, Queiroz e Tavares (2009); Thomson O'brien et al. 

(2008), Keller et al. (2005),  Lymer, Richt e Isaksson (2004), Huang et al. (2002), Mukti et al. 

(2000). Desses artigos, três têm força de recomendação alta (A ou B) na hierarquia de 

evidências e todos identificaram que a intervenção educativa melhorou significativamente a 

adesão às normas de PP, minimizando os riscos de ATs, mas recomendam utilizar outras 

estratégias associadas para aumentar a eficácia dessa ação.  

Diante dessa realidade, trazemos à tona o papel do enfermeiro integrante de uma 

equipe de saúde que, segundo Lei Federal nº 7.498, de 25 de junho de 1986, que rege o 

Exercício Profissional da Enfermagem, deve ter responsabilidade com o processo de educação 

e participação no planejamento, execução e avaliação da programação de saúde (COFEn, 

1986). 

No Brasil, o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem vigente (nº. 311/2007) 

não descreve as responsabilidades específicas para os profissionais que desenvolvem 

educação permanente. Porém, são feitas algumas ressalvas, embora de forma genérica, ao 

papel educativo do enfermeiro, o que implica em uma conquista dos profissionais, como um 

direito a esse espaço (COFEN, 2007). 

 Algumas das responsabilidades educativas do enfermeiro juntamente com a equipe do 

Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SEESMT) 

também são visualizadas na NR-32. Dentre elas, destacam-se a capacitação dos trabalhadores 

para adotar mecânica corporal correta na movimentação de paciente ou de materiais e 

orientação sobre medidas a serem tomadas diante de paciente com distúrbios de 

comportamento (COSTA, 2009). 

Complementando essa lei, na área de APH móvel, a Portaria nº 2.048, de 5 de 

novembro de 2002, traz que, dentre as atribuições e competências do enfermeiro nesse 

serviço, está a participação nos programas de treinamento e aprimoramento de pessoal de 

saúde, particularmente, na educação permanente; atuação acerca do controle de qualidade do 

serviço nos aspectos inerentes à sua profissão; e subsidiar os responsáveis pelo 

desenvolvimento de recursos humanos para as necessidades de educação continuada da 

equipe multiprofissional, principalmente de enfermagem (BRASIL, 2002). 
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Assim, o enfermeiro que atua no SAMU, amparado pela Lei do Exercício Profissional, 

pelo Código de Ética, pela NR-32, e pela Portaria nº 2.048/2002, deve buscar estratégias que 

possam contribuir para a prevenção dos ATs e a promoção à saúde do trabalhador do APH 

móvel. Essas estratégias devem ser institucionalizadas e trabalhadas com o fortalecimento dos 

Núcleos de Educação em Urgência (NEU), assim como de todas as demais estruturas 

organizacionais que se encarreguem de educação e vigilância em saúde nas instituições, como 

as Comissões Internas de Prevenção de Acidentes (CIPA).  

O NEU funciona como dispositivo do SUS, para promover mudanças tanto nas 

práticas quanto na educação em saúde, funcionando como rodas de debate e de construção 

coletiva (BRASIL, 2002). Tais núcleos devem se organizar como espaços de saber 

interinstitucional de formação, capacitação, habilitação e educação continuada de recursos 

humanos para as urgências. São definidos programas (temas, conteúdos, habilidades), com 

cargas horárias mínimas para a habilitação e certificação dos profissionais da área de 

Atendimento às Urgências e Emergências, incluindo a temática de biossegurança para a 

equipe. 

Assim, a educação permanente no sentido de evitar novas ocorrências de ATs é um 

desafio para todos os envolvidos e demanda esforços intensos de formação e informação. Para 

Ceccim (2004), a educação permanente em saúde constitui estratégia fundamental para 

transformações do trabalho no setor de atendimento pré-hospitalar, para que venha a ser um 

lugar de atuações críticas, reflexivas, propositivas, compromissadas e tecnicamente 

competentes. 

Ceccim (2004), assim como Meira (2007) e Reinhardt e Fischer (2009), referem que a 

abordagem educativa é uma das ferramentas mais importantes para a qualidade na prestação 

de serviços de saúde direcionada aos profissionais e aos vários setores da sociedade, na 

perspectiva da capacitação ética e técnica, para ações eficazes de gestão, promoção, 

prevenção, assistência e formação profissional. Portanto, neste momento, tanto a área da 

saúde quanto da educação buscam caminhos para construir um sujeito em estado permanente 

de aprendizado, aprendendo a aprender, aprendendo a ensinar e ensinando a aprender. O 

adulto apreende aquilo que faz, sendo ele o sujeito de sua aprendizagem e construtor de seu 

próprio conhecimento a partir do já existente (MEIRA, 2007). 

Entretanto, Reinhardt e Fischer (2009) afirmam que algumas situações podem ser 

desfavoráveis em relação aos programas educativos, tais como: intervenção sem boa base 

teórica e não integrada à gestão do serviço como um todo; falhas em avaliar a eficácia das 

intervenções; falta de compromisso da gestão com as intervenções; falhas na comunicação; 
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programas e intervenções baseados exclusivamente na mudança comportamental dos 

trabalhadores. Assim, o comprometimento institucional e a conscientização do trabalhador 

quanto à responsabilidade por sua própria educação e saúde são fatores cruciais para que se 

tenha um programa eficiente de educação permanente. 

Destaca-se também a importância desse trabalhador participar na busca de alternativas 

de prevenção que venham minimizar os problemas decorrentes da exposição ocupacional e 

dos ATs. Assim, deve ser assegurada a participação com responsabilidade no processo de 

decisão sobre sua própria saúde e vida, e na construção do seu direito constitucional 

(CHAMMÉ, 1997). 

Ainda sobre essa temática, Pimont (1977) diz que a educação é parte integrante do 

processo de conquista, e, para tanto, é importante compreender que a responsabilidade pela 

educação em saúde é compartilhada por três níveis: individual, familiar e da comunidade. 

Para esse autor, são objetivos básicos da educação: fazer com que o indivíduo tenha 

consciência de si mesmo, do meio em que vive e das relações que estabelece com esse meio. 

Em saúde isso significa que a educação almeja permitir que o profissional, bem como os 

usuários compreendam que a saúde é um direito, e que para alcançá-lo é necessário entender 

seu significado, saber aonde são oferecidos seus serviços, como são utilizados e praticados. 

Contribuindo com esse pensamento, Freire (1987) afirma não entender a educação 

como uma experiência fria e distanciada da alma, onde sentimentos, emoções, desejos e 

sonhos de quem está participando desse processo devessem ser reprimidos. É a ideia do 

respeito ao saber do outro, de uma construção conjunta do conhecimento, a partir – sobretudo 

–, da realidade do sujeito, pois ninguém educa ninguém, nem educa a si mesmo, todos se 

educam entre si, mediatizados pelo mundo (FREIRE, 1987). Nesse sentido, a necessidade dos 

profissionais expressarem seus sentimentos, anseios, dúvidas e as possibilidades de mudança  

é grande e os mesmos precisam ser ouvidos, pois seus saberes são valiosos. 

Assim, à medida que os homens vão refletindo sobre si e sobre o mundo, vão 

aumentando o campo de sua percepção, vendo a realidade de forma como antes não 

percebiam, refletindo sobre ela, problematizando-a, e assim percebendo-a como um desafio a 

ser enfrentado. Vivendo um ciclo reflexivo, adquire-se consciência dos acontecimentos e com 

isso pode-se produzir mudanças. Essa reflexão envolve o conhecer-se a si mesmo (FREIRE, 

1987). 

Nesse sentido, Freire (1981) se refere à educação como o processo permanente de 

construção/desconstrução de conhecimentos e de desenvolvimento de habilidades essenciais à 

constituição da autonomia do cidadão e do processo de mudança social. Esse autor enfoca que 
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ensinar vai muito além da mera transmissão de conhecimento, incluindo o real compromisso 

com a criatividade, a produção e a construção da vida. 

Desse modo, torna-se fundamental refletir sobre o processo de trabalho, destacando as 

discordâncias geradas e todos os seus desafios. Essa percepção de insuficiência de 

conhecimento tem que ser intensa, vivida, percebida pelos membros da equipe. A vivência 

sobre as práticas é que pode provocar divergências e a disposição para mudar por meio de 

alternativas práticas ou teóricas que possibilitem enfrentar o desafio de produzir 

transformações (FEUERWERKER, 2003). 

A concepção de biossegurança como ação educativa implica também em uma ruptura, 

pois, assim, se ultrapassa a ideia de simples normalização de formas de trabalhar seguras, que, 

em determinadas situações, representam apenas uma prevenção simbólica. Conceber 

biossegurança como ação educativa significa considerar e respeitar o saber dos trabalhadores, 

propondo soluções a partir do conhecimento empírico sobre os riscos no seu ambiente de 

trabalho, que se constitui em um dos pressupostos da ideia de uma saúde do trabalhador, ao 

invés de relacionada, pertencente ao próprio trabalhador (NEVES; CORTEZ; SILVA, 2006). 

Portanto, dependendo da visão que o enfermeiro tiver dos processos educativos, estes 

podem ser utilizados como força propulsora de mudanças. Assim, quando a opção for a de 

capacitar indivíduos para serem agentes de mudanças, a educação será utilizada como 

instrumento para transformar o processo de trabalho. Nesse sentido, a educação permanente 

deve ser considerada como parte de uma política de qualificação que tem como centro as 

necessidades de transformação da prática (MELO, 2006). 

 Assim, identificar os indicadores que sirvam para a reflexão sobre a realidade dos 

riscos ocupacionais a que estão expostos os trabalhadores do serviço do SAMU pode 

estimular a atuação do enfermeiro na educação permanente, realizando discussões sobre a 

adoção das normas de PP, propondo estratégias criativas e inovadoras para estimular a sua 

equipe na adoção dessas medidas, com isso melhorando a segurança e saúde do trabalhador. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

É preciso escolher um caminho que não tenha fim, mas, ainda 

assim, caminhar sempre na expectativa de encontrá-lo. 

 

Geraldo Magela Amaral 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

 

 O estudo é do tipo exploratório descritivo, com abordagem quantitativa e dados 

prospectivos. De acordo com Cervo, Bervian e Da Silva (2007), os estudos exploratórios são 

utilizados quando se deseja definir objetivos e buscar maiores informações sobre um 

determinado assunto. Possibilitam maior familiarização com certo fenômeno, bem como a 

obter uma nova percepção, além de realizar descrições precisas da situação e das relações 

existentes entre seus elementos. 

O estudo descritivo visa promover investigações com o objetivo de elaborar questões 

de forma a criar hipóteses, deixando o pesquisador a par do ambiente ou fenômeno em estudo, 

para que seja realizada uma pesquisa coerente e eficaz (MARCONI; LAKATOS, 2007). 

O enfoque quantitativo permite a coleta de dados numéricos. Isto de maneira 

sistemática, onde a análise das informações é feita através de estatísticas (POLIT; BECK; 

HUNGLER, 2004). 

 

4.2 LOCAL DO ESTUDO 

 

A pesquisa foi realizada no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência da Região 

Metropolitana de Natal (SAMU Metropolitano). Esse serviço está localizado às margens da 

BR-304, número 298, bairro Ferreiro Torto, em Macaíba, sendo o primeiro SAMU do país da 

rede 192 implantado em rodovia.  

O SAMU Metropolitano oferece um atendimento de urgência 24 horas para a 

população de oito municípios que compõem a região da Grande Natal, beneficiando cerca de 

500 mil habitantes dos Municípios de Parnamirim, Macaíba, Monte Alegre, Extremoz, São 

José de Mipibu, São Gonçalo do Amarante, Nísia Floresta e Ceará Mirim, como também 

atende aos principais acessos da malha rodoviária federal e estadual (BRs 101, 226, 406 e 

304), excluindo a capital, cujos atendimentos são realizados pelo SAMU Natal. Realiza uma 

média de 800 atendimentos mensais (BRASIL, 2009).  

Esse serviço conta com uma estrutura formada por 12 viaturas de suporte básico 

(USB), sendo uma equipada com material de resgate de vítimas presas em veículos, e duas do 

tipo suporte avançado de vida (USA), e seis ambulâncias de reserva. Conta ainda com uma 

equipe de 75 condutores socorristas, 55 técnicos de enfermagem, 12 enfermeiros, 22 médicos, 
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um farmacêutico, seis auxiliares de farmácia, cinco operadores de frota, cinco operadores de 

rádio, 11 telefonistas auxiliares de regulação médica e pessoal de apoio. 

A sede é própria e sua estrutura física é composta por uma sala de regulação, setor de 

administração, setor de informação, farmácia, cozinha, refeitório, duas salas de coordenação 

(médica e enfermagem), três repousos (médico, enfermagem e apoio) e seis banheiros. Na 

parte externa (pátio) existe uma área para passagem do plantão, três garagens, uma sala dos 

operadores de frota, setor de lavagem para as ambulâncias, um banheiro e um repouso 

(condutores). 

 

4.3 POPULAÇÃO  

 

 Conforme Polit, Beck e Hungler (2004), a população refere-se ao número total de 

casos que preenchem um conjunto de critérios especificados. 

Assim, a população-alvo estudada foi composta por toda a equipe de enfermagem, 

médica e os condutores socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência da Região 

Metropolitana de Natal/RN. A equipe multiprofissional desse serviço estava composta de 12 

enfermeiros, 55 técnicos de enfermagem, 22 médicos e 75 condutores socorristas, totalizando 

164 profissionais.  

Entretanto, foram excluídos da pesquisa o pesquisador, que também é enfermeiro 

dessa instituição, e um médico que teve seu contrato rescindido por esse serviço antes do 

início da coleta de dados. Assim, a população estudada totalizou 162 profissionais. 

 

4.4 VARIÁVEIS DO ESTUDO 

 

Variável é definida como uma classificação ou medida, uma quantidade que pode ser 

alterada, um conceito operacional que contém ou apresenta valores, aspecto, propriedade ou 

fator, discernível em um objeto de estudo e passível de mensuração (MARCONI; LAKATOS, 

2007; CERVO; BERVIAN; DA SILVA, 2007). 

 

4.4.1 Variável dependente 

 

Polit, Beck e Hungler (2004) conceituam variáveis dependentes como aquelas que o 

pesquisador tem interesse em explicar, compreender e prever. 
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Assim, neste estudo, a variável dependente é a ocorrência de acidentes de trabalho na 

equipe multiprofissional do SAMU Metropolitano/RN. 

Definição teórica: é um fenômeno que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da 

empresa, com o segurado empregado, trabalhador avulso, bem como com o segurado especial no 

exercício de suas atividades, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a 

perda ou redução, temporária ou permanente, da capacidade para o trabalho. Os ATs, 

tradicionalmente, são classificados em acidentes tipo ou típicos (os ocorridos no ambiente de 

trabalho e/ou durante a jornada), acidentes de trajeto (os ocorridos no trajeto da residência 

para o trabalho e vice-versa) e as doenças relacionadas ao trabalho (BRASIL, 2006a). 

Definição operacional: as variáveis dependentes representam a presença ou não de 

acidente de trabalho, o tipo de acidente sofrido, assim como as medidas adotadas após a 

ocorrência do acidente.  

 

4.4.2 Variável independente 

 

 

Variável independente é aquela que influencia, determina ou afeta outra variável; é o 

fator determinante, condição ou causa para determinado resultado, efeito ou consequência 

(MARCONI; LAKATOS, 2007). 

As variáveis independentes, neste estudo, incluem os riscos pessoais e profissionais, 

conhecimento sobre normas de precauções padrão, de segurança e dos riscos ocupacionais. 

Essas variáveis serão apresentadas nos Quadros 2, 3, e 4 a seguir: 

 

QUADRO 2  -  Distribuição das variáveis independentes quanto aos riscos pessoais. 

Macaíba/ Rio Grande do Norte, 2010 

 

VARIÁVEIS  ESCALAS / CRITÉRIOS 

Riscos pessoais  

Idade Em anos 

Sexo Masculino/Feminino 

Procedência Local de residência 

Grau de escolaridade Ensino fundamental completo/Ensino médio 

completo e incompleto/Ensino superior completo 

e incompleto 

Estado conjugal Casado - União consensual/Solteiro/Separado-

Divorciado/ Viúvo 

Tem filhos Sim/Não 

Quantos filhos Selecionar uma opção específica 
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QUADRO 3  -  Distribuição das variáveis independentes quanto aos riscos 

profissionais. Macaíba/Rio Grande do Norte, 2010 

 

VARIÁVEIS  ESCALAS / CRITÉRIOS 

Riscos profissionais   

Formação profissional Enfermeiro/Médico/Técnico de enfermagem/ 

Condutor socorrista 

Tempo de formado Em anos 

Formação complementar Especialização/Mestrado/Doutorado/Outros 

Tempo de serviço na instituição Em anos 

Tempo de serviço na urgência Em anos 

Salário Mensal Em número de salários mínimos 

Recebe benefício de insalubrida-

de/periculosidade 

Sim/Não 

Unidade atual de trabalho USB/USA/UR 

Jornada de trabalho semanal no 

SAMU Metropolitano 

Tempo em horas 

Possui outro emprego Sim/Não 

Jornada semanal de trabalho Tempo em horas 

 

QUADRO 4  -  Distribuição das variáveis independentes quanto ao conhecimento 

sobre normas de precauções padrão, segurança e riscos ocupacionais. 

Macaíba/Rio Grande do Norte, 2010 

 

VARIÁVEIS  ESCALAS / CRITÉRIOS 

Conhecimento sobre normas de 

precauções padrão, segurança e 

riscos ocupacionais 

 

Sabe o que é acidente de trabalho Sim/Não 

Conceito de acidente de trabalho Evento ocorrido em qualquer espaço do ambiente 

de trabalho/Evento ocorrido durante a jornada 

de trabalho/Evento ocorrido no trajeto da 

residência para o trabalho e do trabalho para a 

residência/ São as doenças relacionadas ao 

trabalho 

Conhece as normas de acidentes de 

trabalho  

Sim/Não 

Onde adquiriu essa informação Em curso/ palestra/na graduação/outros 

(especificar) 

Conhece as precauções padrão Sim/Não 

Precauções padrão que tem conheci-

mento  

Aberta 

Importância das precauções padrão Identificar a pertinência da resposta de acordo 

com o MS 



                                                                                                       Metodologia 74 

 

QUADRO 4 -  

 

Distribuição das variáveis independentes quanto ao conhecimento 

sobre normas de precauções padrão, segurança e riscos ocupacionais 

(Cont.).  Macaíba/Rio Grande do Norte, 2010 

 

VARIÁVEIS ESCALAS / CRITÉRIOS 

Conhecimento sobre normas de 

precauções padrão, segurança e 

riscos ocupacionais 

 

Recebeu intervenção educativa neste 

serviço sobre biossegurança 

Sim/Não 

Última vez que recebeu essa 

intervenção 

Há 6 meses/Há 1 ano/Há 2 anos/Há 3 anos/Há 

mais de 3 anos 

Contribuição dessas intervenções na 

prevenção de acidentes 

Muito importante/Pouco 

importante/Importante/Sem importância 

Abordagem do tema riscos 

ocupacionais e acidentes de trabalho 

no seu trabalho 

Muito importante/Pouco 

importante/Importante/Sem importância 

O que sugere como tentativa para 

diminuir o número de acidentes 

Inclusão deste tema nos cursos de formação pro-

fissional/ orientação sobre o tema no seu local de 

trabalho/ Participação em cursos de atualização 

profissional sobre o tema/ Vacinação contra 

Hepatite tipo B/ Vacinação contra o 

tétano/Participação em palestras que abordem 

este tema/ Outro (especificar) 

Risco físico mais importante Chuva/Frio-umidade/Ruídos/Calor/Choque 

elétrico/      

Iluminação inadequada/Ventilação inadequada 

Risco químico mais importante Gases-fumaça/Produtos químicos/Poeira/Medica-

mentos 

Risco biológico mais importante Contato com pacientes com doenças infecciosas/ 

Contato com sangue/Contato com demais fluidos 

corporais  

Risco mecânico mais importante Risco de quedas, contusões, fraturas, luxações no 

transporte-remoção/Risco de capotamento, 

colisão e acidentes com perfurocortantes devido à 

velocidade da ambulância/Risco de acidentes 

devido à manutenção das ambulâncias/ Risco de 

acidentes devido à estrutura física inadequada 

Risco ergonômico mais importante Repetitividade de movimentos-transporte e 

remoção/ Tensão no cuidados de pacientes 

graves, psiquiátricos ou agressivos/Supervisão 

punitiva/  

Condições precárias de trabalho/ Violência 

ocupacional 

Sentimento de segurança no 

ambiente de trabalho 

Escala de zero a 10 
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4.5 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Para a coleta de dados, utilizamos um questionário contendo questões abertas e 

fechadas, dividido em cinco partes. A primeira parte abordou a caracterização pessoal, com 

questões relacionadas à idade, sexo, procedência, grau de escolaridade, estado conjugal e 

filhos. 

 Na segunda parte, investigamos aspectos referentes à caracterização profissional, 

como formação profissional, tempo de formado, formação complementar, tempo de serviço 

na instituição, na urgência, salário mensal recebido neste serviço, beneficio de 

insalubridade/periculosidade, unidade de atuação, jornada de trabalho semanal, se possui 

outro vínculo empregatício e a jornada semanal no outro serviço. 

A terceira parte contém questões relativas ao conhecimento sobre normas de 

precauções padrão, segurança e riscos ocupacionais. Nesta parte constam itens sobre a 

conceituação do acidente de trabalho, normas, como adquiriu essa informação, se conhece as 

precauções padrão, em caso afirmativo, quais precauções que conhece, sua importância, se 

recebeu intervenção educativa neste serviço sobre biossegurança, última vez que recebeu esse 

tipo de intervenção, as contribuições dessas intervenções, abordagem desse tema no ambiente 

de trabalho, sugestões para diminuir o número de acidentes. 

Na terceira parte, pretendemos ainda identificar o conhecimento sobre os principais 

fatores de risco ocupacionais. Neste item os riscos foram separados em grupos específicos, 

para que o pesquisado escolhesse, dentro de cada grupo, o principal fator de risco responsável 

pela ocorrência de acidentes de trabalho no pré-hospitalar.  

O primeiro grupo refere-se aos riscos físicos, contém fatores como: chuva, 

frio/umidade, ruídos, calor, choque elétrico, iluminação e ventilação inadequadas. O segundo 

grupo é relativo aos riscos químicos, inclui: gases/fumaça, produtos químicos, poeira e 

medicamentos.  

O grupo de riscos biológicos (terceiro grupo) contém questões referentes ao contato 

com doenças infecciosas, sangue e demais fluídos. O quarto grupo contém os fatores de riscos 

mecânicos, como: riscos de quedas, contusões, fraturas, luxações no transporte/remoção; risco 

de capotamento, colisão e acidentes com perfurocortante devido à velocidade da ambulância; 

risco de acidentes devido à manutenção das ambulâncias; risco de acidentes devido à estrutura 

física inadequada/realização de procedimentos em espaço reduzido. O quinto grupo buscou os 

possíveis riscos ergonômicos e inclui: repetitividade de movimentos – transporte e remoção; 

tensão/estresse no cuidado de pacientes graves, psiquiátricos/agressivos; supervisão punitiva; 
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condições precárias de trabalho e violência ocupacional. Ao final da terceira parte, incluímos 

um item sobre o sentimento de segurança neste ambiente de trabalho, em uma escala tipo 

Likert de 0 a 10. 

A quarta parte contém dados acerca dos acidentes de trabalho ocorridos, que 

incluem aspectos sobre a ocorrência do acidente de trabalho e quantos foram notificados. No 

caso dos não notificados, se deveria especificar o motivo, atividade exercida na ocasião do 

acidente, local do acidente, turno de trabalho, escala de serviço, tipo de lesão sofrida, região 

corpórea atingida e o agente causador. 

Na quinta parte procuramos investigar a evolução do acidente de trabalho, com 

questões sobre a necessidade de afastamento do serviço e tempo, se resultou em sequelas e o 

tipo, necessidade de reabilitação e mudança de ocupação pós-acidente.    

 

4.6 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Para que esse processo acontecesse, antes de coletar os dados foram adotados os 

seguintes procedimentos: enviamos ofícios à Coordenação de Enfermagem do Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência da Região Metropolitana de Natal/RN, informando sobre a 

pesquisa, solicitando autorização para a sua realização e utilização formal do nome da 

instituição no relatório final da investigação (APÊNDICE A e B). 

Após essa autorização, o projeto foi enviado para ser analisado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa (CEP) da UFRN. Mediante aprovação do CEP, sob o Parecer de n
o
 319/2010, 

Protocolo 147/10 CEP/UFRN (ANEXO), iniciamos a primeira etapa da coleta de dados, que 

se constituiu no pré-teste do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e do 

instrumento de coleta de dados com 10% da população (16 profissionais) a ser estudada no 

SAMU Natal, com a finalidade de avaliar a sua aplicabilidade e necessidade de alterações. 

 Logo após essa etapa, começamos a coleta dos dados propriamente dita, que foi 

realizada nos meses de novembro e dezembro de 2010 (manhã, tarde e noite), incluindo os 

finais de semana, conforme escalas de serviços dos profissionais. No início de cada turno de 

trabalho, abordamos o profissional, de modo individual, explicamos nossos objetivos e 

solicitamos a sua contribuição participando da pesquisa. Àqueles que aceitaram, pedimos para 

que lessem e assinassem o TCLE (APÊNDICE C). Nesse momento esclarecemos que sua 

participação seria voluntária, que poderia sair da pesquisa a qualquer momento se assim 

julgasse necessário, conforme a Resolução n
º
. 196/96 do CNS (BRASIL, 2000).  
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Salientamos ao profissional que ele não receberia nenhum benefício imediato, no 

entanto, explicamos que, com sua participação nesta pesquisa, ele estaria cooperando para o 

conhecimento sobre os riscos e acidentes ocupacionais no seu local de trabalho, contribuindo 

assim para formulação de ações ou políticas que venham favorecer a diminuição desse 

fenômeno e  trazer uma melhoria na sua qualidade de vida. 

Desse modo, após a assinatura do TCLE, entregamos o questionário (APÊNDICE D), 

em um envelope lacrado, sendo identificado apenas por um número de acordo com o total de 

participantes, pois isso possibilitava o anonimato dos sujeitos. Nesse instante, ressaltamos ao 

profissional a importância do preenchimento completo das questões. O instrumento foi 

recolhido ao final do turno de trabalho. Em algumas situações, o profissional respondeu o 

instrumento ainda no início do seu plantão, entregando de imediato ao pesquisador. 

Salientamos que o preenchimento do questionário durante o turno de trabalho tornou-se 

possível, pois esses profissionais trabalhavam em regime de plantão de 24 horas, e seu 

trabalho era intermitente, ficando com certo tempo livre enquanto aguardavam um chamado 

para a realização de atendimentos.  

Para a coleta dos dados, fizemos uma lista com o nome de todos os profissionais e um 

check list de entrega e devolução do questionário.  

 

4.7 PROCESSAMENTO DOS DADOS 

 

Os dados foram categorizados e processados eletronicamente em um banco de dados 

por meio de digitação em planilha no software Microsoft-Excel XP 2007. 

 

4.8 TRATAMENTO ESTATÍSTICO 

 

Inicialmente, com o auxílio do Software Microsoft Excel 2007, foi feita uma análise 

descritiva das observações de forma a proporcionar uma visão organizada, sumarizada e 

inteligível dos dados. 

 Em seguida, os dados foram exportados e analisados no programa estatístico 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) para realização de todo o tratamento 

inferencial. Optou-se, pela utilização da Análise de Regressão Logística, que tem sido 

mencionada por alguns autores, Hosmer e Lemeshow (2000) e Ebrahim (2001), como uma 

ferramenta bastante poderosa de modelagem estatística, geralmente apropriada para variáveis 

categóricas.  
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Segundo os autores citados, essa análise consiste em relacionar, através de um modelo, 

a variável resposta categórica com as variáveis explanatórias que influenciam a ocorrência de 

determinado evento. A variável resposta é geralmente dicotômica (codificada com 0 ou 1), 

mas pode ser politômica, isto é, ter mais do que dois níveis de respostas, podendo ser nominal 

ou ordinal. Sustentando esta variável resposta binária está uma probabilidade, por exemplo, 

P(sucesso) ou P(falha). Uma análise de regressão logística explora a relação de um conjunto 

de variáveis independentes com esta probabilidade (variável dependente). 

Assim, segundo Azevedo (1997), o modelo logístico é baseado na função logística, 

cuja relação é dada por:  

 

 

 

   

 

 

 

Onde: 

x : uma constante conhecida 

β
0 

 e β
 1    são os parâmetros  

 

Segundo Azevedo (1997), uma das grandes vantagens da regressão logística é que 

cada coeficiente estimado fornece uma estimativa do logaritmo natural (ln) do odds ratio 

(OR) ajustado para todas as variáveis do modelo, permitindo a estimação direta do odds ratio 

através da exponenciação do coeficiente  β 1: 

 

 

OR= e 
β1

 

 

 

 

Pelas mesmas linhas, um intervalo de confiança para OR pode ser construído através da 

seguinte fórmula: 
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Devemos deixar claro que a razão de chance (OR) ou Odds Ratio é definida como a 

probabilidade de que um evento ocorra dividido pela probabilidade de que ele não ocorra 

(MARGOTTO, 2002). Segundo esse autor, a razão de chance é calculada da seguinte forma:  

 

Exposição Resultado 

 Evento Não evento 

Sim A b 

Não C d 

 

OR = axd/ bxc 

 

Utilizando o mesmo grupo de dados, o valor obtido para a medida de associação pela 

fórmula da OR é geralmente maior do que aquele que se obtém através da fórmula tradicional 

do risco relativo (RR). Do mesmo modo que o RR, avalia-se a variabilidade amostral da OR 

através do cálculo do intervalo de confiança, e a interpretação é a mesma do RR, ou seja, se o 

intervalo de confiança da OR contiver a unidade, isso significa ausência de associação 

(MARGOTTO, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A Enfermagem é uma arte; e para realizá-la como arte, requer 

uma devoção tão exclusiva, um preparo tão rigoroso, quanto a 

obra de qualquer pintor ou escultor; pois o que é tratar da tela 

morta ou do frio mármore comparado ao tratar do corpo vivo, o 

templo do espírito de Deus? É uma das artes; poder-se-ia dizer, a 

mais bela das artes! 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Neste capítulo, abordaremos os resultados e discussões iniciando pela apresentação 

dos dados de caracterização sociodemográfica dos profissionais quanto a sexo, idade, 

procedência, escolaridade, estado conjugal e filhos. Em seguida, apresentaremos os dados da 

caracterização profissional, como tempo de experiência na profissão, na instituição e na 

urgência, benefício de insalubridade, unidade atual de trabalho, carga horária semanal de 

trabalho no SAMU e em outro emprego.  

Posteriormente, traremos dados referentes ao conhecimento dos profissionais sobre o 

que é acidente de trabalho, normas de acidentes de trabalho e onde adquiriram as 

informações, conhecimento sobre as normas de precaução padrão, sua importância, 

recebimento de intervenção educativa sobre biossegurança neste serviço, contribuição dessas 

intervenções, abordagem do tema no ambiente de trabalho e sugestões para diminuir o 

número de acidentes de trabalho no serviço. Ainda nesta parte, apresentaremos informações 

sobre o conhecimento dos profissionais sobre os principais fatores de risco para acidentes e o 

seu sentimento de segurança neste ambiente de trabalho, em uma escala tipo Likert de 0 a 10. 

Em seguida, traremos à tona os acidentes de trabalho ocorridos com a equipe, se estes 

foram notificados, o motivo para a não notificação, atividade, local, turno e escala de serviço 

no momento do acidente, tipo de lesão, região corpórea atingida e o agente causador do 

acidente. 

Na quinta parte, abordaremos sobre a evolução do acidente de trabalho ocorrido, 

quanto à necessidade de afastamento do serviço e por quanto tempo, se o evento resultou em 

algum tipo de sequela, necessidade de reabilitação e mudança de ocupação após o acidente. 

Por fim, traremos as variáveis que tiveram associação estatisticamente significativa com a 

ocorrência de acidentes. 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO PESSOAL E PROFISSIONAL DA EQUIPE 

MULTIPROFISSIONAL DO SAMU METROPOLITANO/RN 

 

A população estudada foi composta por 162 profissionais, sendo 21(12,96%) médicos, 

11 (6,79%) enfermeiros, 55 (33,95%) técnicos de enfermagem e 75 (46,29%) condutores 

socorristas. O Quadro 5 apresenta a caracterização sociodemográfica da população estudada, 

no que se refere a sexo, idade, procedência, escolaridade, estado conjugal e filhos. 
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QUADRO 5 -    Distribuição dos profissionais de saúde segundo o sexo, faixa etária, 

procedência, escolaridade, estado conjugal e filhos. SAMU 

Metropolitano, Macaíba/Rio Grande do Norte, 2010 

VARIÁVEIS 
    MÉD.       ENF. TEC.ENF.   CONDUT.      TOTAL 

N    % N   % N     % N % N   % 

Sexo 
Masculino 14 66,66 04 36,36 28 50,90 75 100,00 121 74,70 

Feminino 07 33,33 07 63,63 27 49,09 00 00,00 41 25,30 

Total 21 100,00 11 100,00 55 100,00 75 100,00 162 100,00 

Faixa Etária 

21├ ┤30 anos 09 42,86 07 63,64 03 05,45 27 36,00 46 28,40 

31├ ┤40 anos 09 42,86 01 09,09 24 43,64 36 48,00 70 43,21 

41├ ┤50 anos 03 14,29 03 27,27 24 43,64 09 12,00 39 24,07 

51├ ┤60 anos 00 00,00 00 00,00 04 07,27 02 02,67 06 03,70 

61 anos├ 00 00,00 00 00,00 00 00,00 01 01,33 01 00,62 

Total 21 100,00 11 100,00 55 100,00 75 100,00 162 100,00 

Procedência 

Natal 20 95,24 05 45,45 36 65,45 52 69,33 113 69,75 

Grande Natal 00 00,00 02 18,18 05 09,09 16 21,33 23 14,20 

Interior do Estado 00 00,00 02 18,18 10 18,18 02 02,67 14 08,64 

Outros Estados 01 04,76 02 18,18 04 07,27 05 06,67 12 07,41 

Total  21 100,00 11 100,00 55 100,00 75 100,00 162 100,00 

Escolaridade 

Ens. médio incomp.* 00 00,00 00 00,00 00 00,00 03 04,00 03 01,85 

Ens. médio completo 00 00,00 00 00,00 36 65,45 45 60,00 81 50,00 

Ens. superior inc.* 00 00,00 00 00,00 16 29,09 22 29,33 38 23,46 

Ens. superior compl. 21 100,00 11 100,00 03 05,45 05 06,67 40 24,69 

Total 21 100,00 11 100,00 55 100,00 75 100,00 162 100,00 

Estado 

Conjugal 

Casado/União c.** 09 42,86 07 63,64 35 63,64 44 58,67 95 58,64 

Solteiro 10 47,62 04 36,36 10 18,18 26 34,67 50 30,86 

Separado/divorciado 02 09,52 00 00,00 09 16,36 05 06,67 16 09,88 

Viúvo 00 00,00 00 00,00 01 01,82 00 00,00 01 00,62 

Total 21 100,00 11 100,00 55 100,00 75 100,00 162 100,00 

Filhos 
Sim 10 47,62 04 36,36 45 81,82 54 72,00 113 69,75 

Não 11 52,38 07 63,64 10 18,18 21 28,00 49 30,25 

Total 21 100,00 11 100,00 55 100,00 75 100,00 162 100,00 

Fonte: Própria da pesquisa 

*incompleto/** consensual 

 

Observamos, no Quadro 5, que, dos 162 profissionais, 121 (74,70%) eram do sexo 

masculino e 41 (25,30%) do sexo feminino. Considerando as categorias profissionais 

separadamente, vemos que na equipe médica houve um predomínio do sexo masculino, com 

14 (66,66%), em relação ao feminino, com sete (33,33%). Entre os condutores socorristas, 

todos os 75 (100%) eram do sexo masculino. No entanto, em relação à equipe de enfermagem 
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(enfermeiros e técnicos de enfermagem), 34 (51,51%) eram do sexo feminino e 32 (48,49%) 

do sexo masculino.  

Analisando quanto ao sexo dos profissionais de saúde em geral, dados semelhantes aos 

nossos são discutidos em vários estudos realizados no ambiente pré-hospitalar móvel. Nesse 

contexto, em uma pesquisa no SAMU de Florianópolis/SC, Stumm et al. (2009) detectaram 

um predomínio do sexo masculino, 21 (51,20%). Oliveira, Lopes e Paiva (2009) e Lopes et al. 

(2008), estudando o serviço de APH de Belo Horizonte/MG, observaram que 159 (66,8%) dos 

profissionais eram desse sexo. Silva et al. (2009), no SAMU de Fortaleza/CE, encontraram 55 

(61,8%) profissionais homens. Zapparoli e Marziale (2006), estudando os riscos ocupacionais 

no SAMU de Ribeirão Preto/SP, encontraram 27 (67,50%) profissionais do sexo masculino.  

Aasa et al. (2005) e Barnekow-Bergkvist et al. (2004), pesquisando sobre aspectos 

psicossociais do trabalho em ambulâncias que prestam socorro de urgência na Suécia, 

observaram em suas pesquisas um predomínio do sexo masculino, sendo 953 (80%) no 

primeiro estudo e 890 (78,2%) no segundo. Nirel et al. (2008), pesquisando o estresse 

ocupacional entre paramédicos do Serviço de Emergência Médica de Israel, encontraram que 

286 (87,19%) pesquisados eram do sexo  masculino. 

Algumas pesquisas nacionais e internacionais realizadas com profissionais de saúde 

que trabalhavam no âmbito hospitalar mostram resultados diferentes dos nossos. Um estudo 

realizado no Rio de Janeiro (RJ), com 1.550 profissionais de várias categorias, 1.061 (68,5%) 

eram do sexo feminino e 488 (31,5%) do sexo masculino (PALÁCIOS et al., 2008). Em Boa 

Vista/RR, em uma pesquisa com 235 profissionais de saúde de um hospital, foi identificado 

que 179 (76,2%) pertenciam ao sexo feminino (LIMA; FARIAS, 2008). Em Kingston 

(Jamaica), os pesquisadores Jackson e Ashley (2005) fizeram um estudo com profissionais de 

saúde, e também encontraram uma população composta predominantemente, pelo sexo 

feminino, 635 (76,3%).  

Quando analisamos as categorias profissionais isoladamente (Quadro 5), observamos 

que os condutores são exclusivamente do sexo masculino, 75 (100%).  Vários autores 

confirmam a predominância masculina na condução de veículos de urgência (WILLIAMS et 

al. 2010; SILVA et al., 2009; PAIVA, 2007; SILVA, 2007; SILVA; ALCHIERI, 2007; 

ZAPPAROLI; MARZIALE, 2006; AASA et al., 2005).  

Destacamos que não existe nenhum impedimento legal para que mulheres assumam 

esse cargo, e esse fato pode ser comprovado pela descrição dos requisitos gerais para o 

profissional condutor apresentados na Portaria 2.048/2002. Nesse documento, apenas 

especifica-se que o condutor deve ter mais de 21 anos, ter disposição pessoal para a atividade, 



                                                                                      Resultados e Discussão 

 

87 

equilíbrio emocional e autocontrole, habilitação como motorista de veículos de transporte de 

pacientes e capacidade para trabalhar em equipe (BRASIL, 2002). 

No entanto, devemos ressaltar que a literatura traz algumas considerações negativas 

sobre a condução de veículos por homens. Segundo alguns autores, a conduta do sexo 

masculino no volante reflete o comportamento competitivo no qual foram educados, eles são 

muito agressivos no trânsito, fazem manobras mais arriscadas. Ao contrário das mulheres, 

porque a grande maioria é mais prudente, lida mais facilmente com as emoções no trânsito e 

sabe esperar para entrar com segurança numa via (SILVA; ALCHIERI, 2007; BARROS, 

2008; TEBALDI; FERREIRA, 2004; DUARTE, 2000). 

Quando analisamos a equipe médica (Quadro 5), vimos que os resultados são 

coerentes com os dados do Conselho Federal de Medicina (CFM), quanto à predominância do 

sexo masculino na profissão. Nesse sentido, segundo dados desse Conselho, no Brasil existem 

357.008 profissionais ativos, dos quais 215.830 (60,45%) são do sexo masculino. No Estado 

Rio Grande do Norte, existem 4.117 médicos com inscrição ativa, sendo 2.406 (58,44%) do 

sexo masculino e 1.711 (41,56%) do sexo feminino (CONSELHO FEDERAL DE 

MEDICINA, 2011). 

Entretanto, divergente desses achados, na população estudada por Santos Júnior e Dias 

(2005) foi observada uma predominância do sexo feminino nessa equipe. Essa pesquisa foi 

realizada com médicos de quatro serviços de urgência, em Belo Horizonte/MG, sendo 

observado que 83 (51,2%) profissionais eram do sexo feminino. 

Assim, atribuímos a predominância do sexo masculino no serviço de atendimento 

móvel de urgência ao esforço físico que esses profissionais realizam ao desenvolver as 

atividades cotidianas, a exemplo da movimentação de macas e de peso excessivo.  

Em relação à equipe de enfermagem, observa-se que a feminização é um fenômeno 

histórico e socialmente determinado, fato estimulado com a enfermagem moderna, criada por 

Florence Nightingale a partir das escolas de enfermagem em que somente admitiam mulheres, 

que, após a formação recebiam a denominação de nurses ou ladys nurses (XIMENES NETO, 

2009). 

Desse modo, observa-se que a feminização é uma marca do setor de saúde em todo o 

Brasil, com mais de 70% do total dos profissionais do sexo feminino (WILLIAMS et al. 

2010). Algumas profissões são compostas majoritariamente por profissionais do sexo 

feminino, dentre elas, enfermagem, nutrição, psicologia e serviço social. Acredita-se que esse 

cenário deva-se, principalmente, às representações construídas em relação a essas áreas: 
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profissões de cuidar, ajudar e acalentar, dando a elas o estereótipo de profissões femininas 

(LIMA JUNIOR, ALCHIERI; MAIA, 2009).  

Almeida (2003) e Magagnini (2008) chamam a atenção para um dado importante 

sobre a participação das mulheres nas profissões da saúde, associada às outras atividades que 

desempenham socialmente, como as responsabilidades domésticas, as quais demandam uma 

sobrecarga de trabalho. Essa dupla jornada contribui significativamente para o desgaste físico 

e mental maior do que o dos homens, e, além disso, a atividade de trabalho em mais de uma 

instituição deixa a mulher vulnerável a risco de todos os âmbitos. 

No entanto, devemos ressaltar a importância da presença das mulheres nos serviços de 

urgência, pois estas sabem lidar melhor com o estresse do que os homens e apresentam menos 

doenças dele decorrentes, pelo fato de verbalizarem seus sentimentos e problemas no dia a dia 

(STUMM et al. 2009).  

Dados pesquisados no banco de cadastro do Conselho Regional de Enfermagem do 

Rio Grande do Norte (COREN/RN) sobre o predomínio do sexo feminino na categoria de 

enfermagem confirmam essa predominância e revelam que, no RN, existem cerca de 19.543 

profissionais de enfermagem ativos. Destes, 87,4% são do sexo feminino e 12,6% do sexo 

masculino (COREN, 2011).  

Campos (2005), estudando a satisfação profissional na equipe do SAMU Natal (RN), 

encontrou também uma discreta predominância do sexo feminino, com 33 (54,9%), em 

detrimento do masculino, com 27 (45,1%). Medeiros (2010), realizando um estudo sobre 

acidentes de trabalho entre os profissionais da urgência e terapia intensiva de um hospital de 

referência em traumatologia da mesma cidade, identificou a prevalência do sexo feminino, 

com 148 (84,09%). O mesmo foi observado por Botarelli (2010), Dantas (2009), Morais Filho 

(2009), Lima Junior, Alchieri e  Maia (2009), Freire (2005), Freire, Farias e Ramos (2006).  

Em estudo quase experimental realizado em um hospital da cidade de São Paulo e um 

hospital da cidade de Ribeirão Preto/SP, com 60 profissionais de enfermagem, 85% 

trabalhadores eram do sexo feminino (MARZIALE et al., 2010). Em Boa Vista/RR, em 

pesquisa realizada com 235 profissionais de saúde de um hospital, foi identificado que 179 

(76,2%) pertenciam ao sexo feminino (LIMA; FARIAS, 2008). Investigação desenvolvida 

por Camerino et al. (2008), em oito países da União Europeia, verificou que 30.457 (89,3%) 

profissionais da equipe de enfermagem eram mulheres.  

Porém, Botarelli (2010) destaca que, apesar do predomínio do sexo feminino na 

enfermagem, tem-se observado nos últimos anos, nas universidades, o surgimento de um 
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número maior de homens que se interessam pela enfermagem, no entanto, este interesse dos 

homens pela enfermagem tem sido insuficiente para mudança significativa neste perfil. 

Na literatura pesquisada, encontramos apenas a pesquisa de Paiva (2007) sobre adesão 

às precauções padrão no SAMU de Belo Horizonte/MG que revelou que a maioria dos 

profissionais de enfermagem 52,89% era do sexo masculino. 

No que se refere à variável idade (Quadro 05), observamos que os profissionais 

estudados eram jovens, sendo a maior frequência na faixa etária entre 31 e 40 anos, com 70 

(43,21%) profissionais, seguida de 21 a 30 anos, com 46 (28,40%). Quando analisamos 

separadamente, observamos que a equipe médica teve nove (42,86%) na faixa entre 21 e 30 

anos e nove (42,86%) entre 31 e 40 anos. Os enfermeiros apresentaram a maior frequência de 

profissionais na faixa etária entre 21 e 30 anos, com sete (63,64%), seguida da faixa de 41 e 

50 anos, com três (27,27%). Os técnicos de enfermagem apresentaram maior frequência nas 

faixas entre 31 e 40 anos, com 24 (43,64%); e 41 e 50 anos, também com 24 (43,64%) 

profissionais. Similar à equipe médica, os condutores se concentraram na faixa entre 31 e 40 

anos, com 36 (48,00%); seguida da faixa de 21 a 30 anos, com 27 (36,00%). 

 Dados semelhantes aos da pesquisa ora apresentada foram encontrados por Stumm et 

al. (2009), sobre a qualidade de vida dos profissionais que trabalhavam no SAMU de 

Florianópolis/SC. Os autores detectaram que a faixa etária predominante foi de 30 a 40 anos, 

com 22 (53,66%). Zapparoli e Marziale (2006), pesquisando sobre riscos ocupacionais no 

SAMU de Ribeirão Preto/SP, detectaram que 25 (62,50%) profissionais se encontravam na 

faixa etária de 18 a 38 anos. 

Esses resultados também são confirmados por Tam e Yeung (2006) e Nirel et al. 

(2008). Os primeiros realizaram um estudo com 38 profissionais de enfermagem e condutores 

que trabalhavam em ambulâncias do maior hospital de Hong Kong (China), e observaram que 

a média de idade dos profissionais foi de 40,47 anos. Nirel et al. (2008), avaliando o estresse 

ocupacional, burnout, sobrecarga de trabalho e satisfação em paramédicos do Serviço de 

Emergência Médica de Israel, encontraram que 265 (45,42%) profissionais encontravam-se na 

faixa etária entre 20 e 39 anos. 

Estudando especificadamente os condutores de uma Central de Ambulâncias que 

presta cuidados a pacientes graves em uma cidade do interior Paulista, Takeda e Robazzi 

(2007) constataram que nove (40,9%) profissionais se encontravam na faixa etária entre 36 e 

40 anos. 

Aasa et al. (2005), estudando as diferenças de sexo entre a equipe de enfermagem e os 

condutores que trabalhavam em ambulâncias na Suécia, encontraram que, dos 1.500 sujeitos 
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escolhidos aleatoriamente, 678 (45,23%) estavam na faixa etária entre 30 e 45 anos. Nesse 

estudo, a média de idade das técnicas de enfermagem foi de 37,3 anos e das enfermeiras 36,9 

anos. Em relação ao sexo masculino, a média de idade dos técnicos de enfermagem foi de 

41,2 anos e a dos enfermeiros 36,8 anos. 

Ainda em relação à faixa etária dos profissionais da enfermagem, Mafra et al. (2008) e 

Campos, Farias e Ramos (2009) encontraram resultados diferentes dos nossos. O primeiro, 

sobre a percepção dos enfermeiros do SAMU de Sete Lagoas/MG em relação à importância 

do uso dos EPIs para riscos biológicos, revelou que cinco (41,6%) enfermeiros possuíam uma 

idade mais avançada, na faixa etária de 41 a 50 anos. O segundo, sobre satisfação profissional 

da equipe de enfermagem do SAMU de Natal/RN, encontrou que 36 (60,8%) indivíduos 

estavam na faixa etária de 36 a 45 anos. 

Em geral, percebemos que, apesar das variações de acordo com os locais onde foram 

realizados os estudos, a grande maioria dos profissionais encontrava-se na faixa etária entre 

21 e 40 anos de idade, correspondendo à faixa etária em que a população está relativamente 

jovem e na faixa produtiva. Nesse sentido, concordamos com Campos, Farias e Ramos 

(2009), quando dizem que o serviço realizado no SAMU exige a presença de pessoas jovens e 

ágeis, pois a idade é um fator que intervém positivamente no que se espera ser a qualidade da 

assistência nesse setor.  

Dando continuidade à análise do Quadro 5, observamos que, em relação à  

procedência, 113 (69,33%) profissionais  residiam em Natal/RN, seguidos de 23 (14,20%) da 

Grande Natal, 14 (8,64%) do interior do estado e 12 (7,41%) de outros estados. Aqui, estamos 

considerando o local de procedência como o local de moradia dos trabalhadores, em relação à 

sua localidade de trabalho. 

Essa predominância de residência em Natal manteve-se em todas as categorias 

profissionais, pois 20 (95,24%) médicos, cinco (45,45%) enfermeiros, 36 (65,45%) técnicos 

de enfermagem e 52 (69,33%) condutores residiam na capital do estado. Em relação às 

demais procedências, observamos que apenas um (4,76%) médico residia em outro estado. 

Dos enfermeiros, dois (18,18%) moravam na Grande Natal e a mesma quantidade no interior 

do estado e em outros estados. Em relação aos técnicos de enfermagem, 10 (18,18%) residiam 

no interior do estado, seguidos de cinco (9,09%) na Grande Natal e quatro (7,27%) em outros 

estados. Dos condutores, 16 (21,33%) residiam na Grande Natal, cinco (6,67%) em outros 

estados e dois (2,67%) no interior do estado.  

Diante desses resultados, nos questionamos por que essas pessoas se deslocavam de 

seu espaço de origem para outro? O que a literatura traz em relação a essa questão? Sendo 
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assim, percebemos que alguns autores dizem que a motivação para que pessoas viajem horas e 

horas, enfrentando estradas perigosas rotineiramente, passem dias longe de suas famílias, 

quase sempre está relacionada com o desejo de melhorar de vida e está substancialmente 

relacionada à busca por trabalho e ocupação que lhes garanta estabilização no emprego ou um 

mínimo de renda (RIBEIRO, 2004; PESSOA, 2005; REZENDE; SANTOS, 2007).  

Neste sentido, Golgher (2004) comenta que as pessoas que se submetem a esse tipo de 

deslocamento são indivíduos jovens com certo nível de instrução, que buscam melhorar a 

posição no mercado de trabalho, onde terão melhores chances de realização de suas 

aspirações pessoais. O mesmo autor enfatiza que essa situação pode trazer consequências 

positivas e negativas. Positivamente, pode propiciar a vivência em um ambiente social, 

econômico, político e físico-cultural melhor do que o seu local de origem. Por outro lado, isso 

pode significar o rompimento de relações sociais passadas e dificuldade de construção de 

novas, que podem decorrer de um longo processo de luta e conquista. 

Os dados do último Censo Demográfico publicado em 2000 revelaram que, no Brasil, 

7,4 milhões de pessoas trabalhavam ou estudavam em municípios diferentes daqueles onde 

residiam. Esse tipo de deslocamento era realizado, principalmente, por residentes nos estados 

de São Paulo e Rio de Janeiro, que registraram 2,1 milhões (29,2%) e 980 mil (13,2%), do 

total do país, respectivamente (INSTITUTO, 2000).  

Em relação à região metropolitana de Natal, a relativa distância entre os municípios e 

Natal torna essa cidade o principal destino de deslocamento, o que corresponde 37,57% da 

população do Estado do RN (INSTITUTO, 2000).  

Todavia, devemos ressaltar que está aumentando o fenômeno de migração para o 

interior do estado, onde as pessoas procuram as cidades interioranas que estão em franco 

crescimento, para melhorar suas condições de vida e de trabalho. Nesse sentido, observa-se 

que as cidades do nosso estado, como Mossoró, Caicó, Currais Novos, Santa Cruz, Assú, Pau 

dos Ferros onde as universidades estão se instalando, vêm sendo locais de destino de 

deslocamento da população metropolitana, principalmente para aqueles que procuram 

ascensão profissional próximo à região onde moram, ou quando não a encontram na capital do 

estado.  

Quanto à variável escolaridade, o Quadro 5 mostra que metade, 81 (50%) dos 

profissionais, possui apenas o ensino médio completo, seguida de 40 (24,69%) com ensino 

superior completo, 38 (23,46%) com ensino superior incompleto e três (1,85%) com ensino 

médio incompleto. O fato de identificarmos que 40 (24,69%) dos profissionais possuíam o 

ensino superior completo se justifica pelo número de enfermeiros e médicos que participaram 
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da nossa pesquisa, uma vez que para essas categorias este é um dos requisitos para obtenção 

do título acadêmico.  

No entanto, observamos que esse número excede nossa população de médicos e 

enfermeiros (32 profissionais) e justifica-se pela presença de técnicos de enfermagem e 

condutores que já haviam concluído o ensino superior, mas continuavam trabalhando como 

profissionais de nível médio ou técnico. 

 Ressaltamos ainda o número significativo de técnicos de enfermagem e condutores 

que estavam cursando o ensino de nível superior, 38 (29,23%), que buscavam uma ascensão 

profissional e melhorias na sua qualidade de vida. 

Diante dessa realidade, concordamos com o relatório do MS de 2004 sobre os recursos 

humanos em saúde, quando afirma que, nos dias atuais, o aumento da oferta de cursos de 

graduação em enfermagem pelas instituições privadas tem facilitado o ingresso de 

profissionais do nível médio nos cursos de nível superior, uma vez que eles aspiram por 

melhores condições de trabalho e renda. Para tanto, os mesmos autores identificaram que, no 

período de 1995 a 2003, os cursos de enfermagem aumentaram de 108 para 334 em todo o 

Brasil, perfazendo um crescimento de 209,3% (BRASIL, 2004). 

No RN, de 2003 a 2010, esse número elevou-se de um para cinco cursos de 

instituições privadas que oferecem a graduação em enfermagem com cinco anos de duração e 

com carga horária média de 4.050 horas/aula. A pesquisa toma como referência as mudanças 

produzidas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que favoreceram a criação 

de cursos e a privatização do ensino, em virtude da maior autonomia concedida às instituições 

de ensino superior (BRASIL, 1996). 

Assim, diante dos resultados da nossa pesquisa, alguns estudos mostram também 

resultados semelhantes, como Medeiros (2010), que, ao estudar os acidentes de trabalho nos 

setores de urgência de um hospital de Natal/RN, identificou que 96 (55,68%) profissionais 

tinham apenas o ensino médio, seguidos de 53 (28,97%) com superior completo e 27 

(15,34%) com o superior incompleto.  

Outra pesquisa, realizada por Lima (2007), identificou uma porcentagem maior da 

população, 108 (45,9%) profissionais, que possuía apenas a conclusão do ensino médio, 

seguida dos profissionais que já haviam concluído o ensino superior, 90 (38,3%). A análise 

feita por categoria profissional identificou que 49 (26,1%) dos auxiliares e técnicos possuíam 

o ensino médio completo e 15 (8%) estavam em fase de conclusão do ensino superior. 

Em relação aos condutores, concordamos com Tebaldi e Ferreira (2004), quando 

afirmam que, quanto menos escolaridade, mais os condutores se consideram bons motoristas e 
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acabam realizando manobras arriscadas, colocando a si próprios e aos passageiros em 

situações de risco. Segundo os autores, essa falsa segurança pode ser devido ao déficit de 

conhecimento, pois a educação proporciona sensibilização sobre segurança no trânsito, 

atualizações sobre os agravos implícitos numa direção de risco, conhecimento sobre outras  

culturas  e,  principalmente, outras pessoas e trabalhos.  

Nesse sentido, para ser bom motorista é preciso muito mais do que saber colocar o 

veículo em movimento, é preciso respeitar as regras, ser educado, usar o veículo com 

segurança e respeito, usar corretamente os equipamentos do veículo, procurar alternativas no 

trânsito, caminhos diferentes sempre que houver possibilidades, entender que todos no 

trânsito têm seus problemas, seus horários, por isso não dirigir agressivamente, conhecer e 

praticar a direção defensiva (TEBALDI; FERREIRA, 2004).  

 No que se refere ao estado civil (Quadro 5), vemos que 95 (58,64%) eram casados e 

50 (30,86%), solteiros. Essa predominância manteve-se em quase todas as categorias 

profissionais, excetuando-se a categoria dos médicos, onde ocorreu uma inversão entre essas 

duas variáveis. Nesse sentindo, sete (63,64%), 35 (63,64%) e 44 (58,67%) dos enfermeiros, 

técnicos de enfermagem e condutores, respectivamente eram casados, e quatro (36,36%), 10 

(18,18%) e 26 (34,67%) eram solteiros, respectivamente. No entanto, 10 (47,62%) médicos 

eram solteiros e nove (42,86%) eram casados. 

 Várias pesquisas encontraram resultados coerentes com os nossos no que se refere ao 

estado civil dos profissionais. Nesse sentido, num estudo sobre os riscos ocupacionais no 

SAMU de Ribeirão Preto/SP, os autores identificaram que 19 (47,5%) trabalhadores eram 

casados e 15 (37,5%) solteiros (ZAPPAROLI; MARZIALE, 2006). Stumm et al. (2009), 

avaliando a qualidade de vida dos profissionais do SAMU de Florianópolis/SC, observaram 

que 24 (58,8%) profissionais eram casados, seguidos daqueles que eram solteiros, 15 (36,6%). 

No estudo realizado por Jackson e Ashley (2005) com profissionais da saúde de Kingston 

(Jamaica), foi encontrado que 453 (55%) trabalhadores eram casados ou viviam com o 

companheiro. A mesma realidade também foi observada nos estudos de Dantas (2009), 

Morais Filho (2009), Lima (2007) e Mackenzie e Laird (2009). 

 Pesquisas com a equipe de enfermagem também confirmam essa realidade. Em estudo 

realizado com a equipe de enfermagem do SAMU de Natal/RN sobre satisfação profissional, 

os autores identificaram que 30 (58,8%) profissionais eram casados, seguidos de 15 (25,5%) 

solteiros (CAMPOS; FARIAS; RAMOS, 2009). Nesse estudo, os autores detectaram que os 

profissionais casados estavam mais satisfeitos do que os solteiros, e que profissionais 
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satisfeitos trabalhavam com mais atenção e eram menos propensos à ocorrência de acidentes 

de trabalho.  

Ergun e Karadakovan (2005) realizaram uma pesquisa com a equipe de enfermagem 

em Izmir, Turquia, em um serviço de emergência, e encontram que 41 (62,2%) enfermeiros 

eram casados; 22 (33,3%), solteiros; e 3 (4,5%), separados ou divorciados. 

Assim, o casamento representa um aspecto importante para os enfermeiros, que 

influencia direta ou indiretamente na prática profissional, principalmente, no que diz respeito 

à concepção errônea do caráter de submissão da profissão. Existe, na mente dos profissionais 

de enfermagem menos esclarecidos, a concepção de que a enfermagem deve ser submissa aos 

médicos, como a mulher deve ser submissa ao homem (SANTOS, 1992). 

Em relação aos homens, Barros (2009) acrescenta que a ausência de uma 

esposa/companheira e/ou filhos pode influenciar no comportamento masculino, fazendo com 

que os homens solteiros se preocupem menos com suas próprias vidas. 

Em relação às mulheres, Santana et al. (2003) e Manhães (2009) dizem que a dupla 

jornada de trabalho para esse sexo, ou seja, o trabalho doméstico e o trabalho remunerado fora 

de casa, é um fator importante para a ocorrência de acidentes de trabalho. Segundo esses 

autores, isso se torna ainda mais agravante quando a mulher é mãe e divorciada/separada, uma 

vez que não tem com quem dividir as tarefas domésticas e acaba se sobrecarregando. Isso 

parece significar maior cansaço e aumento no número de acidentes como expressão desse 

desgaste.  

Assim, Manhães (2009) ressalta que os riscos aos quais o profissional é submetido 

promovem um processo de envelhecimento precoce para a trabalhadora, juntamente com 

aquele inerente ao trabalho. Porém, a possibilidade de independência financeira e de ascensão 

profissional fazem com que a mulher não desista diante das adversidades. 

Após falarmos sobre o estado conjugal, consideramos importante apresentar dados em 

relação à prole dos participantes. Em nosso trabalho, quando buscamos identificar essa 

variável, tivemos alguns resultados significativos. Em relação aos médicos e enfermeiros, a 

maioria deles respondeu que não tinha filhos, 11 (52,38%) e sete (63,64%), respectivamente. 

Quanto aos técnicos de enfermagem e condutores, a maioria respondeu que tinha filhos, sendo 

45 (81,82%) e 54 (72,00%). 

Sobre esse aspecto, Haidar, Nascimento e Oliveira (2001) e Viera (1994) ressaltam 

que escolaridade e renda estão associadas com a presença de menor quantidade ou ausência 

de filhos. Segundo os autores, o número de filhos maior que três pode ser decorrente de falta 

de informação ou falta de acesso aos serviços de saúde. Acrescentam que as mulheres com 
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maior escolaridade têm uma chance três vezes maior de terem até dois filhos ou de não ter 

filhos, quando comparadas com aquelas com ensino fundamental incompleto.  

Nesse sentido, um estudo sobre trabalho, gênero e saúde de profissionais de nível 

superior, analistas de sistema, revelou que, entre as mulheres, 148 (65,8%) não tinham filhos 

(ROCHA; DEBERT-RIBEIRO, 2001). Esse fato é justificado pela sobrecarga e superposição 

de responsabilidades às quais a mulher se submete, permanecendo sob sua responsabilidade o 

cuidado com a casa e a família, paralelamente à participação no mercado de trabalho.  

Concordando com esses resultados, a pesquisa de Lino (2004) encontrou dados em 

que a maioria das enfermeiras não tinha filhos, e interpreta que, na sociedade atual, existe 

uma ênfase no desenvolvimento profissional das mulheres, o que implicou em um aumento da 

idade média para o estabelecimento de relações conjugais e, consequentemente, para a 

maternidade. 

Em contrapartida, Campos (2005) e Stumm et al. (2009) observaram resultados 

diferentes dos nossos. Campos (2005), avaliando a satisfação da equipe de enfermagem do 

SAMU/Natal/RN, identificou que 49 (82,40%) pessoas possuíam filhos. Stumm et al. (2009), 

estudando a qualidade de vida dos profissionais do SAMU de Florianópolis/SC, identificaram 

que 25 (61,00%) dos profissionais possuíam filhos. 

Os dados de caracterização profissional, que incluem tempo de formado, formação 

complementar, tempo de serviço na instituição e na urgência, salário, benefício de 

insalubridade e unidade atual de trabalho, serão apresentados a seguir no Quadro 6. 

 

QUADRO 6 -    Distribuição dos profissionais de saúde segundo o tempo de formado, 

formação complementar, tempo de serviço na instituição, tempo de 

serviço na urgência, salário, benefício de insalubridade e unidade 

atual de trabalho. SAMU Metropolitano, Macaíba/Rio Grande do 

Norte, 2010 

 

VARIÁVEIS 
 MÉDICO ENF. TEC.ENF. CONDUT.    TOTAL 

N    % N   % N     % N % N   % 

Tempo de 

formado 

        ┤1 ano 02 09,52 00 00,00 00 00,00 00 00,00 02 01,23 

  1 ├┤  4 anos  07 33,33 06 54,55 06 10,91 57 76,00 76 46,91 

  5 ├┤  9 anos 05 23,81 01 09,09 00 00,00 11 14,67 17 10,49 

10 ├┤ 14 anos 04 19,05 00 00,00 15 27,27 01 01,33 20 12,35 

15 ├┤ 20 anos 02 09,52 03 27,27 28 50,91 04 05,33 37 22,84 

21 anos├ 01 04,76 01 09,09 06 10,91 02 02,67 10 06,17 

Total 21 100,00 11 100,00 55 100,00 75 100,00 162 100,00 
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QUADRO 6 -    Distribuição dos profissionais de saúde segundo o tempo de formado, 

formação complementar, tempo de serviço na instituição, tempo de 

serviço na urgência, salário, benefício de insalubridade e unidade 

atual de trabalho (Cont.). SAMU Metropolitano, Macaíba/Rio Grande 

do Norte, 2010 
 

 

VARIÁVEIS 
MÉDICO ENF. TEC.ENF. CONDUT.    TOTAL 

 
N    % N   % N     % N % N   % 

Formação 

complementar 

Especialização comp.* 12 57,14 03 27,27 00 00,00 00 00,00 15 09,25 

Especialização inc.** 04 19,05 02 18,18 00 00,00 00 00,00 06 03,70 

Mestrado completo 00 00,00 03 27,27 00 00,00 00 00,00 03 01,85 

Atualização 02 09,52 02 18,18 24 43,63 72 96,00 100 61,73 

Nenhuma 03 14,29 01 09,09 31 56,36 03 04,00 38 23,46 

Total 21 100,00 11 100,00 55 100,00 75 100,00 162 100,00 

Tempo de 

serviço na 

instituição 

      ┤1 ano 04 19,05 02 18,18 03 05,45 08 10,67 17 10,49 

1 ├┤2 anos 09 42,86 05 45,45 05 09,09 30 40,00 49 30,24 

3 ├┤4 anos  08 38,10 04 36,36 47 85,45 37 49,33 96 59,25 

Total  21 100,00 11 100,00 55 100,00 75 100,00 162 100,00 

Tempo de 

serviço na 

urgência 

        ┤1 ano 03 14,29 01 09,09 02 03,64 05 06,67 11 06,79 

  1 ├┤ 4 anos  10 47,62 05 45,45 15 27,27 58 77,33 88 54,32 

  5 ├┤ 9 anos  05 23,81 01 09,09 09 16,36 06 08,00 21 12,96 

10 ├┤14 anos 02 09,52 02 18,18 18 32,73 01 01,33 23 14,20 

15 ├┤ 20 anos  01 04,76 01 09,09 08 14,55 03 04,00 13 08,02 

21 anos├ 00 00,00 01 09,09 03 05,45 02 02,67 06 03,70 

Total 21 100,00 11 100,00 55 100,00 75 100,00 162 100,00 

Salário 

  1 ├┤ 2 salários 00 00,00 00 00,00 08 14,55 64 85,33 72 44,44 

  3 ├┤ 5 salários 00 00,00 07 63,64 43 78,18 11 14,67 61 37,65 

  6 ├┤ 10 salários 13 61,90 03 27,27 04 07,27 00 00,00 20 12,35 

11 salários├ 08 38,10 01 09,09 00 00,00 00 00,00 09 05,56 

Total 21 100,00 11 100,00 55 100,00 75 100,00 162 100,00 

Insalubridade 
SIM 04 19,05 02 18,18 49 89,09 72 96,00 127 78,40 

NÃO 17 80,95 09 81,82 06 10,91 03 04,00 035 21,60 

Total 21 100,00 11 100,00 55 100,00 75 100,00 162 100,00 

Unidade de 

trabalho 

USA 21 100,00 11 100,00 00 00,00 09 12,00 041 25,30 

USB 00 00,00 00  00,00 48 87,27 62 82,67 110 67,90 

UR 00 00,00 00 00,00 07 12,73 04 05,33 011 06,79 

Total 21 100,00 11 100,00 55 100,00 75 100,00 162 100,00 

Fonte: Própria da pesquisa. 

*completa/ **incompleta 
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Ao observamos o Quadro 6, detectamos que, em relação ao tempo de formação 

profissional, 76 (46,91%) tinham entre 1 e 4 anos de formação, seguidos de 37 (22,84%) com 

de 15 a 20 anos. Ao analisarmos por categoria, vemos que sete (33,33%) médicos tinham 

entre 1 e 4 anos, seguidos de cinco (23,81%) com de 5 a 9 anos. Em relação aos enfermeiros, 

seis (54,55%) possuíam entre 1 e 4 anos, seguidos de três (27,27%) com de 15 a 20 anos. 

Quanto aos técnicos, 28 (50,91%) e 15 (27,27%) tinham entre 15  e 20 anos e de 10 a 14 anos 

de formados, respectivamente. Quanto aos condutores, a maioria, 57 (76,00%), tinha entre 1 e 

4 anos de formada, seguida de 11 (14,67%) com 5 a 9 anos. 

Alguns estudos encontraram resultados semelhantes aos nossos, como o de Paiva 

(2007), sobre a adesão dos profissionais às medidas de precaução padrão do SAMU de Belo 

Horizonte/MG, que identificou que 94 (54,70%) profissionais tinham menos que 7 anos de 

formados. Também ocorreu na pesquisa realizada por Ergun e Karadakovan (2005) com a 

equipe de enfermagem do serviço de emergência em Izmir (Turquia), na qual foi identificado 

que cerca de um terço (23; 34,80%) dos participantes eram relativamente novos na profissão, 

com de zero a 5 anos, e 18 (27,3%) tinham de 6 a 10 anos, com uma média de 8,36 anos.  

Diferente dos nossos resultados, a pesquisa sobre satisfação profissional da equipe de 

enfermagem do SAMU de Natal/RN detectou uma equipe mais experiente, com a maioria, 16 

(27,5%), com 11 a 15 anos de formada (CAMPOS, 2005). 

Quando analisamos separadamente as categorias, observamos que sete (33,33%) 

médicos e seis (54,55%) dos enfermeiros tinham menos de 5 anos de formados, sendo dois 

(9,52%) médicos recém-formados.  

Diante desses resultados, nos questionamos: as Universidades estão preparando 

acadêmicos de medicina e enfermagem para que esses profissionais recém-formados atuem 

em situações de Urgência com qualidade? Ou o conceito de que a teoria é adquirida pela 

prática clínica prevalece?  

Nesse sentido, partimos, primeiramente, para a pesquisa sobre presença do conteúdo 

de Urgência, na grade curricular, incluindo a ementa, dessas duas categorias profissionais em 

algumas universidades públicas e particulares do Brasil. Na Região Nordeste, tomando como 

referência a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na área de medicina destacamos 

que existe uma disciplina específica para atuação em urgências com carga horária de 90 horas, 

no 7
0
 período. Constatamos também que, no último período de formação acadêmica, os 

alunos são submetidos ao internato de medicina de urgência, com carga horária de 315 horas 

(UFRN, 2011).  
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Em relação ao curso de graduação em enfermagem, com a nova estrutura curricular 

instituída em 2009, na mesma universidade observamos que não existe uma disciplina 

específica para a atuação na Urgência. Entretanto, esse conteúdo é estudado de maneira 

transversal e de forma integral nas disciplinas de Atenção integral à saúde I, II e III, com 345 

horas, 405 horas e 420 horas, respectivamente. Além disso, a prática clínica em urgência faz 

parte da ementa do estágio supervisionado na rede hospitalar, no último período do curso. 

Ainda na Região Nordeste, tomando como referência uma instituição particular, 

observamos que na Universidade Potiguar (UNP) não existe, em sua grade curricular de 

medicina e enfermagem, uma disciplina de Urgência. Observamos ainda que as disciplinas 

são voltadas, em sua maioria, para o cuidado ao paciente na atenção básica de saúde (UNP, 

2011).   

Na Região Norte, de maneira aleatória, observamos que, na Universidade Estadual do 

Amazonas, os alunos de medicina não têm uma disciplina de Urgência, mas, no último ano do 

curso, eles vivenciam um estágio em pronto socorro (UEA, 2011a). Ainda numa situação 

mais precária está o curso de enfermagem da mesma universidade, pois no currículo não 

consta uma disciplina teórica ou prática na área de urgência (UEA, 2011b).  

Nessa mesma Região, no Estado de Tocantins, o Instituto Tocantinense Presidente 

Antônio Carlos (ITPAC), de cunho privado, fornece aos alunos do curso de medicina algumas 

atividades no setor de urgência durante os estágios nos hospitais conveniados. 

Diferentemente, o curso de enfermagem traz em sua grade curricular disciplinas teórico-

práticas em atendimento de enfermagem no ambiente pré-hospitalar e pronto socorro (ITPAC, 

2010).  

Na Região Centro Oeste, observamos, na Universidade de Brasília (UNB), uma 

instituição de cunho federal e renome nacional, e na Universidade Católica de Brasília (UCB), 

de origem privada, a inexistência de uma disciplina teórico prática específica de Urgência nos 

cursos de medicina (UNB, 2011a; UCB, 2011). No curso de graduação em enfermagem da 

UNB, os acadêmicos vivenciam as disciplinas de urgência pediátrica e adulta, além de 

estágios integrados (UNB 2011b). Enquanto que na UCB existem as disciplinas de cuidados a 

pacientes críticos e socorro de urgência, sendo esta última vista apenas como disciplina 

complementar (UCB, 2011).  

No Sudeste, na Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), o currículo de 

medicina apresenta uma real valorização da modalidade de Urgência nesse curso. No 

currículo de 2011, estão disponíveis várias disciplinas na área de urgência, como: suporte 

básico de vida e primeiros socorros; unidade de cuidados intensivos em pediatria; 
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emergências em pediatria; atendimento pré-hospitalar do trauma; curso integrado de medicina 

de urgência baseado em evidências e aprendizado baseado em problemas; medicina de 

urgência; pronto socorro de cirurgia e suporte avançado de vida em cardiologia. Vale salientar 

que todas essas disciplinas têm carga horária teórica e prática (UNIFESP, 2011).  

O currículo de enfermagem da UNIFESP também não é muito diferente do de 

medicina, inclui disciplinas teórico-práticas de suporte básico e avançado de vida e 

enfermagem em emergência (UNIFESP, 2011). Ainda na Região Sudeste, analisamos a 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, universidade privada, que inclui disciplina 

específica de Urgência somente no currículo de medicina (PUCSP, 2011a; PUCSP, 2011b). 

Na Região Sul do Brasil, observamos o currículo de medicina e enfermagem da 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), e detectamos apenas uma disciplina optativa 

de suporte avançado de vida no currículo de medicina e primeiros socorros no de enfermagem 

(UFSC, 2011a; UFSC, 2011b).  

Em relação à Universidade Estadual de Londrina, no currículo de medicina 

observamos a presença várias disciplinas teóricas de Urgência, com ênfase na prática 

supervisionada em vários setores, como pronto socorro médico e cirúrgico na fase adulta e 

pediátrica (UEL, 2010). O currículo da enfermagem também não diverge muito. Os 

acadêmicos estudam, já no primeiro ano, os cuidados em situações de urgência e emergência 

pré-hospitalar (primeiros socorros) e suporte básico de vida infantil e adulto. Os acadêmicos 

dessa universidade continuam tendo esse conteúdo no último ano do curso, a organização do 

sistema de saúde nas urgências e emergências e os protocolos internacionais dessa disciplina, 

como o Advanced Cardiac Life Support (ACLS), Advanced Trauma Life Support (ATLS), e o 

Pediatric Advanced Life Support (PALS) (UEL, 2010).  

Ainda na Região Sul, observamos que, na Universidade Luterana do Brasil (RS), de 

cunho privado, também estão presentes disciplinas e práticas de urgência no currículo de 

medicina e de enfermagem, sendo, no currículo deste último curso, mais valorizadas 

(ULBRA, 2011). 

Nesse sentido, após essa análise, observamos que ainda existem muitas universidades, 

federais, estaduais e privadas, que não oferecem disciplinas teórico-práticas específicas de 

urgência/emergência, tampouco aquelas que abordem o ambiente pré-hospitalar. Sabe-se que 

essas modalidades tão importantes para atuação no SAMU vêm sendo pouco priorizadas 

nesses cursos, deixando os profissionais recém-formados despreparados para lidar em 

situações de risco. 
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Acrescentamos ainda que, no Estado de São Paulo, num exame aplicado em recém-

formados pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp), 76% dos 

formandos em medicina erraram questão básica de emergência (YAMAMOTO, 2009). O 

autor comenta ainda que, se uma criança chegasse a um pronto socorro com traumatismo, 

suas chances de ser atendida por um profissional que não está totalmente seguro sobre o que 

fazer seriam de 76%.  

Diante disso, concordamos com Teixeira (2009), quando diz que o atendimento de 

emergências constitui-se num desafio para esses profissionais com poucos anos de formação, 

pois exige conhecimento de diversas especialidades e habilidades específicas para a 

abordagem dos pacientes. Conforme Ribeiro (2004), a incerteza encontra-se presente em 

todos os níveis da prática médica. Estima-se que um médico atuando na prática clínica é 

submetido, em média, a duas ou três dúvidas por dia.  

Ainda sobre esse assunto, Nobre, Bernardo, Janete (2003) destacam que as dúvidas 

sobre quais os procedimentos mais indicados existem em todas as fases da vida profissional 

do médico. Quando recém-formado, a insegurança está presente nesta fase da vida 

profissional, desaparecendo à medida que se acumula experiência. Porém, mais tarde, o 

profissional percebe que parte dessas dúvidas permanecem, apesar da experiência acumulada. 

Em relação ao aprendizado para o ambiente pré-hospitalar, devemos salientar que 

parte do conhecimento científico adquirido nas disciplinas específicas de urgência e em outras 

disciplinas básicas (farmacologia, fisiologia, patologia, anatomia) abordadas na formação 

acadêmica do médico e do enfermeiro são de uso e aplicação no atendimento pré-hospitalar. 

Porém, apesar de utilizar os mesmos conceitos e alguns dos procedimentos contidos nas 

disciplinas, o ambiente pré-hospitalar determina diferenças marcantes, que acabam por 

transformar a atuação desses profissionais de forma totalmente diversa do trabalho 

diariamente visto dentro de unidades hospitalares. 

No cenário do atendimento pré-hospitalar móvel, é imperativo que os profissionais 

tenham conhecimento em várias áreas e sejam orientados para a visão da realidade. Por esse 

motivo, têm-se a importância de se trabalhar a partir da definição de áreas de competência, 

possibilitando a integração de diferentes saberes e conhecimentos, e a interação 

multiprofissional, contribuindo para a formação de um profissional que agregue aptidões para 

a tomada de decisões, comunicação, liderança e gerenciamento (SILVA; SENA, 2006).  

Desse modo, essas devem ser as características do profissional que atua no ambiente 

pré-hospitalar, pois permanentemente se depara com situações que exigem aptidões, além do 

conhecimento técnico. É necessário saber lidar com situações nas quais devem estar sempre 
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presentes a criatividade, o espírito de observação e a tomada de atitude. Para isso, o processo 

ensino-aprendizagem deve responder a essas necessidades, adequando-se à complexidade e à 

imprevisibilidade, características do processo de trabalho em saúde (CICONET; LIMA; 

MARQUES, 2008). 

Detectamos também, em nossa pesquisa (Quadro 67), que havia ainda um número 

significativo de profissionais com tempo de formado acima de 21 anos. Desses, um (4,76%) 

era médico; um (09,09%), enfermeiro; seis (10,91%), técnicos de enfermagem; e dois 

(02,67%), condutores. Essa realidade poderia ser justificada, em especial na categoria de 

técnicos de enfermagem, pela resistência em querer aposentar-se, no sentido de manter o 

padrão de vida mais elevado, uma vez que, quando se aposentam, perdem muitos benefícios, 

como gratificações que não são incorporadas no momento da aposentadoria. 

Nesse contexto, segundo Formiga et al. (2003), o tempo de formado pode ser um 

indicativo de tempo de experiência do profissional no mercado de trabalho e de relativa 

maturidade na profissão. Murofuse, Marziale, Gemelli (2005), em pesquisas sobre a 

ocorrência dos acidentes de trabalho, detectaram que é possível alcançar maior destreza e 

habilidade técnica com o decorrer do tempo de exercício profissional. 

Porém, Campos (2005) e Botarelli (2010) advertem que esses profissionais com mais 

experiência podem cair no comodismo e não se interessar em se atualizar e aprimorar os seus 

conhecimentos, optando pelo domínio de rotinas. Em contrapartida, aqueles profissionais que 

possuem pouco tempo de formados procuram suprir as lacunas existentes pela falta de 

experiência através da busca constante de conhecimentos, atualizando-se em congressos e 

especializando-se nas diversas áreas pelos cursos de pós-graduação latu sensu (CAMPOS, 

2005; BOTARELLI, 2010).  

Em relação à formação complementar, observamos no Quadro 6 que existiu um 

predomínio de cursos de atualização com 100 (61,73%), seguidos de 38 (23,46%) sem 

nenhuma formação complementar e 15 (09,25%) com especialização completa. Quando 

analisamos separadamente, na categoria médica houve um predomínio de 12 (57,14%) com 

especialização completa, quatro (19,05%) com especialização incompleta e três (14,29%) sem 

nenhuma formação complementar. Quanto aos enfermeiros, a maioria tinha ou especialização 

completa ou mestrado completo, ambas as variáveis com três (27,27%) indivíduos cada, 

seguido de dois (18,18%) com especialização incompleta. Em relação aos técnicos de 

enfermagem, 31 (56,36%) informaram não ter nenhuma formação complementar, seguidos de 

24 (43,63%) com cursos de atualização. Quanto aos condutores, a maioria apresentou cursos 

de atualização 72 (96%), e três (4%) informaram não ter nenhuma formação complementar. 
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Em relação aos condutores, esse resultado justifica-se, devido à necessidade, para a 

entrada neste serviço, de cursos de atualização em primeiros socorros impostos pela gestão, e 

também pela busca ativa desses profissionais por cursos, congressos, palestras que possam 

estar habilitando-os cada vez mais no serviço. 

Quanto aos demais profissionais, alguns estudos foram semelhantes aos nossos, como 

o de Morais Filho (2009), pesquisando violência ocupacional em um hospital de referência 

em trauma em Natal/RN, onde detectou que 108 (87,10%) médicos e 18 (69,23%) 

enfermeiros tinham pós-graduação. Segundo o mesmo estudo, entre os auxiliares/técnicos, 74 

(79,70%) tinham apenas o ensino médio completo. 

Lima et al. (2009) e Melo (2008), realizando uma ação educativa com profissionais de 

saúde de uma UTI, no intuito de minimizar a pneumonia associada à ventilação mecânica em 

um hospital privado de Natal/RN, encontraram que cinco (16,1%) profissionais  tinham pós-

graduação em nível de especialização; e três (9,7%), mestrado. 

 Lima e Farias (2008) identificaram que 230 (97,6%) dos profissionais que 

participaram da pesquisa tinham pelo menos uma pós-graduação em nível de especialização 

lato sensu; e cinco (0,78%), stricto sensu. 

Stumm et al. (2008) trazem resultados semelhantes aos nossos em relação aos 

enfermeiros do SAMU de Porto Alegre. Nesse estudo, dos 14 enfermeiros que participaram 

da pesquisa, nove (61,5%) eram especialistas, três (23,4%), apenas graduados, e dois (15,4%), 

mestres, o que demonstra a valorização do aperfeiçoamento profissional para atuar em 

emergência. A qualificação é primordial para o sucesso e desenvolvimento dos trabalhadores, 

bem como das organizações em que atuam. 

Em pesquisa sobre capacitação de enfermeiros em atendimento pré-hospitalar, na 

cidade de São Paulo/SP, 21 (84,0%) entrevistados informaram ter especialização; cinco 

(20%), mestrado; e dois (8,0%), doutorado (GENTIL; RAMOS; WHITAKER, 2008). 

Outro estudo, realizado com enfermeiros de um hospital de ensino em São Paulo, 

observou que 36 (57%) profissionais tinham cursos de aprimoramento em enfermagem 

cardiovascular-modalidade residência; e 15 (23%), especialização. Identificou-se também a 

existência de oito (13%) enfermeiros com pós-graduação stricto sensu mestrado, um (2%) 

com doutorado e três (5%) mestrandos (MARTINS et al., 2006). 

Diferente dos nossos resultados, Dantas (2009), em sua pesquisa de mestrado sobre 

violência urbana em Natal/RN, detectou que, dentre os profissionais de saúde pesquisados, 

houve um predomínio de profissionais com cursos de especialização, 102 (54,3%); seguidos 

daqueles de atualização, 70 (37,2%); mestrado, sete (3,7%); e três (1,6%) com doutorado.  
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Nesse contexto, fazendo uma análise da formação complementar em outros países, 

observamos que a área de conhecimento em urgência, na França, Inglaterra, Canadá e Estados 

Unidos, é consolidada com conhecimentos consensuais sobre os procedimentos padronizados, 

publicados e compartilhados entre os profissionais da área, muitas vezes disponibilizados em 

manuais de bolso (DORAN et al., 2007).   

Especificadamente na França, país que é referencia do atual modelo de SAMU 

implantado no Brasil, o sistema de atendimento às urgências, Services d´Aide Medicale 

Urgente, é composto por enfermeiros especializados em anestesiologia. A aquisição de 

competência em atendimento às urgências pelo enfermeiro francês se inicia no curso de 

graduação em enfermagem, em unidades de cuidados intensivos e em práticas de suporte 

avançado de vida (FRANCE, 2004). 

No Brasil, as informações e protocolos nessa área são fragmentados, havendo poucos 

consensos, rotinas ou protocolos nacionais. Em virtude disso, muitas informações e 

conhecimentos disponíveis sobre condutas de atendimento se encontram publicadas em 

idiomas estrangeiros, o que dificulta a consolidação dessa especialidade no país. Por esse 

motivo, os cursos de especialização em emergência ou em atendimento pré-hospitalar (APH) 

ainda são recentes. Diferente dos enfermeiros americanos e franceses, o enfermeiro brasileiro 

vem se qualificando nessa área por meio de cursos de especialização (lato sensu) em 

emergência ou APH, atendendo as diretrizes do Ministério da Educação e do Conselho 

Federal de Enfermagem (CONSELHO, 2005). 

Sobre essa temática, podemos dizer que, com a criação do Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência (SAMU-192), o Ministério da Saúde (MS) vem incentivando a 

consolidação de Núcleos de Educação em Urgência (NEUs) que estimulam o surgimento de 

consensos na área de emergência no Brasil, e determina que esse serviço se responsabilize 

pela formação em urgência dos demais profissionais de saúde (BRASIL, 2006b).   

Assim, a formação complementar representa para o profissional o domínio de 

conhecimentos específicos que resultam de formação, treinamento, experiência para que 

possam exercer determinada função, e quanto mais bem capacitado for o profissional, maior é 

a probabilidade de ser competente no exercício de suas funções (MARTINS et al., 2006). 

Em relação ao tempo de serviço na instituição, vemos no Quadro 6 que a maioria dos 

profissionais tinham de 3 a 4 anos de tempo de serviço no SAMU Metropolitano/RN, com 96 

(59,25%) dos participantes, seguidos de 49 (30,24%) de 1 a 2 anos e 17 (10,49%) com menos 

de 1 ano. Analisando os profissionais separadamente, em relação aos médicos, nove (42,86%) 

tinham de 1 a 2 anos, seguidos de oito (38,10%) com 3 a 4 anos e quatro (19,05%) com 
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menos de 1 ano no serviço. Quanto aos enfermeiros, esses seguiam o mesmo padrão dos 

médicos, a maioria tinha de 1 a 2 anos, com cinco (45,45%) profissionais, seguidos de quatro 

(36,36%) com de 3 a 4 anos e dois (18,18%) com menos de 1 ano no serviço. Os técnicos de 

enfermagem e condutores eram mais antigos na instituição, pois 47 (85,45%), cinco (9,09%) e 

três (5,45%) dos técnicos de enfermagem tinham de 3 a 4 anos, de 1 a 2 anos e menos de 1 

ano, respectivamente. Os condutores tinham 37 (49,33%), 30 (40%) e oito (10,67%) 

indivíduos com de 3 a 4 anos, de 1 a 2 anos e menos de 1 ano, respectivamente. 

Quanto ao tempo de trabalho no SAMU Metropolitano/RN inferior a 5 anos, esse fato 

pode ser explicado pela criação desse serviço em dezembro de 2006. Vale ressaltar que o 

SAMU, como componente da Política Nacional de Urgência, só foi instituído na Região 

Metropolitana de Natal a partir de 2003, com a Portaria 1.864/2003, apesar de funcionar no 

Brasil desde os anos de 1980 através de um acordo bilateral, assinado entre o Brasil e a 

França, por solicitação do Ministério da Saúde (CAMPOS, 2005). 

Analisando separadamente a categoria de médicos e enfermeiros, o pouco tempo de 

serviço desses profissionais na instituição deve-se ao fato de esse serviço ter se iniciado com 

muitos dos profissionais dessas categorias não vinculados ao Estado, e sim por contratos 

terceirizados. Com o tempo, os contratos foram acabando e os profissionais sendo 

substituídos pelos aprovados nos recentes concursos que houve no nosso estado, nos anos de 

2008 e 2010.    

Nesse sentido, vários estudos mostram resultados semelhantes aos nossos. Silva et al. 

(2009) identificaram que, no SAMU de Fortaleza/CE, o tempo de trabalho na instituição 

predominou entre 1 e 5 anos (43,8%).  A média para o tempo de trabalho no SAMU foi de 7,6 

anos, com desvio-padrão de ± 4,9. Zapparoli e Marziale (2006) também detectaram que, no 

SAMU de Ribeirão Preto/SP, 26 (65%) profissionais tinham tempo de serviço inferior a 5 

anos. 

O estudo de Lopes et al. (2008) sobre adesão às precauções padrão pela equipe do 

SAMU de Belo Horizonte/MG detectou que 139 (58,4%) profissionais tinham pouco tempo 

de exercício na instituição, sendo igual ou inferior a 2 anos.  

Entretanto, um trabalho realizado em Portugal, em nível nacional, avaliando o estresse 

em profissionais de emergência médica pré-hospitalar, mostrou que o tempo de serviço médio 

dos profissionais nas instituições pré-hospitalares pesquisadas era de 6,45 anos (AMARO; 

JESUS, 2008).  

Santos Jr., Oliveira e Araujo (2010), estudando a ergonomia dos profissionais do 

SAMU de Recife/PE, também encontraram que 65 (65%) destes tinham mais que 5 anos de 
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trabalho na instituição estudada; para os autores, esse fato aumenta os riscos de 

desenvolverem algum tipo de lesão relacionada aos esforços repetitivos e pelo manejo na 

remoção de paciente.  

Quanto ao tempo de serviço em urgência, observamos (Quadro 6) que 88 (54,32%) 

profissionais tinham de 1 a 4 anos de experiência na urgência, seguidos de 23 (14,20%) com 

10 a 14 anos e 21 (12,96%) com de 5 a 9 anos. Ao analisarmos as categorias profissionais 

separadamente, a maioria dos médicos, enfermeiros e condutores tinham entre 1 e 4 anos de 

experiência na urgência, com 10 (47,62%), cinco (45,45%), 58 (77,33%) indivíduos, 

respectivamente. Enquanto que os técnicos de enfermagem apareceram com mais anos de 

experiência na urgência, com o predomínio na faixa de 10 a 14 anos, com 18 (32,73%) 

profissionais. 

Resultados semelhantes aos nossos foram identificados com profissionais de 

enfermagem de um serviço de urgência em Izmir (Turquia). Os autores dessa pesquisa, Ergun 

e Karadakovan (2005), encontram que 47 (71,2%) enfermeiras tinham entre zero e 5 anos de 

experiência no serviço de urgência e 11 (16,7%) entre 6 e 10 anos, com uma média de 5,6 

anos. 

 Em uma pesquisa, realizada por Jackson e Ashley (2005) na Jamaica (África), com 

profissionais da saúde, e em outra realizada na Irlanda (Europa) por Maguire e Ryan (2006), 

com a equipe de enfermagem do serviço de emergência, foi identificado, em ambas, que 44% 

dos profissionais tinham entre 1 e 10 anos de trabalho na área da saúde. 

A pesquisa de Heick et al. (2009), com profissionais de saúde do serviço de 

emergência médica dos EUA,  também identificou que a maioria dos pesquisados tinha em 

média 10 anos de experiência em urgência. 

Em relação ao maior tempo de experiência profissional na urgência da equipe de 

enfermagem em relação aos demais, esse resultado pode ser justificado pelo próprio 

regulamento técnico deste serviço, a Portaria 2.048/2002. Nessa Portaria, exige-se da equipe 

de enfermagem experiência prévia em algum serviço de atendimento de urgência, 

diferentemente da categoria médica. Nesse sentido, Tomaz e Lima (2000) acreditam que um 

mínimo de 3 anos na assistência em serviços de emergência seriam suficientes para habilitar o 

profissional em determinadas situações e procedimentos. 

Nos EUA, a formação, a experiência e as habilidades exigidas do enfermeiro para 

atuar no APH variam de estado para estado, sendo os cursos geralmente extensos e com 

conteúdo diversificado. A obtenção de licença para atuar em APH inclui experiência de, no 

mínimo, 1 a 3 anos de prestação de assistência em serviços de emergência ou a pacientes 
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críticos, incluindo a certificação em cursos específicos para desenvolvimento de habilidades 

(GENTIL; RAMOS; WHITAKER, 2008). 

Porém, a prática da enfermagem e da medicina no ambiente pré-hospitalar envolve 

não apenas habilidade bem treinada, experiência hospitalar e competência no cuidado do 

paciente nas diversas circunstâncias e situações, mas também o preparo para enfrentar os 

desafios que não são encontrados na prática hospitalar (THOMAS; LIMA, 2000). 

Desse modo, para tentar reverter essa problemática, estão atualmente disponíveis 

vários tipos de cursos que têm como objetivo colocar o enfermeiro e o médico frente a 

situações de urgência, e que exigem alto nível de resolubilidade para o cuidado. Dentre eles 

estão o Advanced Cardiac Life Support (ACLS), Advanced Trauma Life Support (ATLS), 

Prehospital Trauma Life Support (PHTLS), Basic Life Support (BLS), Manobras Avançadas 

de Suporte ao Trauma (MAST), Pediatric Advanced Life Support (PALS).  Apesar disso, 

alguns desses cursos refletem uma estrutura artificial, de prática laboratorial semelhante à 

realidade de uma sala de pronto socorro, onde existe um suporte de equipamentos, materiais, 

exames subsidiários e recursos humanos diferente da realidade vivenciada no ambiente pré-

hospitalar.  

Ainda nesse sentido, concordamos com Formiga et al. (2003), quando dizem que a 

experiência profissional, o envolvimento institucional e a estabilidade, adquiridos pelo tempo 

de serviço, são fatores que estimulam a permanência em uma organização. Além do mais, o 

tempo de trabalho em uma instituição pode estar associado à proposta de trabalho e satisfação. 

Em relação à variável Salário (Quadro 6), vemos que 72 (44,44%) profissionais 

recebiam de 1 a 2 salários, seguidos de 61 (37,65%) que recebiam de 3 a 5 salários, 20 

(12,35%) de 6 a 10 salários e 09 (05,56%) com mais de 10 salários. Ao analisarmos 

separadamente, observamos que, para os médicos, 13 (61,90%) recebiam de 6 a 10 salários. 

Em relação aos enfermeiros e técnicos de enfermagem, a maioria recebia entre 3 e 5 salários, 

sete (63,64%) e 43 (78,18%), respectivamente, enquanto que, dentre os condutores, 64 

(85,33%) recebiam entre 1 e 2 salários. Devemos salientar que na época da coleta de dados o 

salário mínimo era de R$ 510,00. 

Acreditamos que a pequena diferença salarial do técnico de enfermagem para o 

enfermeiro é consequência do maior tempo de serviço dos primeiros no serviço público 

estadual, como discutido anteriormente; de acordo com o Regime Jurídico Único do servidor 

público do RN, a cada 5 anos no serviço o funcionário tem um aumento de 5% no salário 

base, até o limite de 7 quinquênios (BRASIL, 2007).  
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Em relação ao salário, Karl Marx, em sua obra O Capital, afirma que o salário do 

operário aparece como o preço do trabalho e que é determinado pelo valor dos meios de 

subsistência dos operários (MARX, 1982). Sendo assim, os valores recebidos pelos 

profissionais do SAMU Metropolitano/RN assemelham-se ao que o capital oferece ao 

trabalho operário, sendo irrisórios e incompatíveis com a categoria e os riscos vivenciados no 

dia a dia.  

Diante dessa comparação, vale a pena trazer à tona a realidade salarial da população 

brasileira. Segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o 

rendimento médio do trabalhador brasileiro foi de R$ 1.499,00 em setembro de 2010, o que 

equivale a 2,9 salários mínimos (salário mínimo = R$ 510,00). O valor é 1,3% maior do que o 

registrado em agosto desse mesmo ano (R$ 1.480,18) e 6,2% mais alto do que o rendimento 

de setembro de 2009 (R$ 1.411,10). Entre os setores da economia, educação, saúde e 

administração pública foi registrado o maior valor do rendimento médio: R$ 2.078,10 

(aproximadamente 4,0 salários mínimos) (BRASIL, 2010). Portanto, os nossos resultados se 

encontram baixos, porém semelhantes à realidade da média nacional. 

Em relação ao setor de saúde, a questão salarial desses profissionais deve receber uma 

atenção especial por parte dos gestores da saúde. O salário, além de ser o fundamento de sua 

vida econômica, reflete o próprio valor do trabalhador. É uma variável extremamente 

importante dentro de uma instituição, funcionando como um dos fatores de motivação e 

participação, determinante no funcionamento de um serviço (CAMPOS, 2005).  

Segundo informações da atual presidente do COREN/RN, Alzirene Nunes de 

Carvalho, não existe nenhum registro sobre a temática, e um auxiliar de enfermagem no 

Estado do Rio Grande do Norte ganha em média 2,5 salários mínimos, o técnico de 

enfermagem 3 salários e o enfermeiro de 5 a 6 salários mínimos (COREN/RN, 2011). De 

acordo com essas informações, os técnicos de enfermagem do SAMU estão sendo 

remunerados um pouco acima da média salarial do Estado do RN, enquanto que os 

enfermeiros, a maioria ainda está abaixo da média salarial do estado.  

Devemos ressaltar que, apesar de não existir um piso salarial para os profissionais de 

enfermagem, existe um projeto de lei, o PL 4924/09, que tenta fixar um piso salarial para a 

categoria. Segundo esse projeto, o enfermeiro deveria receber R$ 4.500,00, cabendo aos 

técnicos de enfermagem 50% desse valor, R$ 2.250, e para os auxiliares 40%, R$ 1.800,00 

(VASCONCELLOS, 2010). 

No entanto, concordamos com Lunardi Filho (1997) em que o salário recebido pela 

enfermagem é extremamente baixo e injusto, pelo tipo de atividade e responsabilidade que 
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esses profissionais têm, pelas restrições à vida pessoal que a profissão impõe, não garantindo 

condições decentes de sobrevivência, constituindo-se em fator de sofrimento no trabalho. 

Ximenes Neto et al. (2009) encontraram que o valor do salário do técnico de 

enfermagem no SAMU de Sobral/CE, em junho de 2007, era de R$ 500,00, referente a 1,31 

salários mínimos nacionais daquele ano (R$ 380,00).  

Na pesquisa de Campos, Farias e Ramos (2009) no SAMU de Natal/RN, os autores 

encontraram resultados diferentes dos nossos. Em relação à remuneração dos enfermeiros, 11 

(90,9%) informaram receber de 5 a 10 salários mínimos, enquanto que os técnicos de 

enfermagem, 33 (70%) informaram receber de 2 a 5 salários mínimos. 

Numa pesquisa sobre mercado de trabalho do enfermeiro, o autor revela que 46,3% 

dos enfermeiros no Brasil recebem entre 5 e 15 salários mínimos. Segundo o mesmo autor, 

esse dado, se comparado com a média de salário de algumas das ocupações de saúde, como 

médico, cirurgião dentista, veterinário/zootecnista, farmacêutico e nutricionista, entre janeiro 

de 2004 e 2005, que fica em torno de 5,4 salários, indica que os enfermeiros tendem a estar 

um pouco acima da média (VARELLA, 2006).   

Em relação ao salário pago ao enfermeiro em outros países, percebe-se que o salário 

na Austrália e no Canadá (aproximadamente R$ 8.100 por 40h) é cerca de 25 vezes maior que 

o de Zâmbia, 14 vezes maior que o de Gana e o dobro do verificado na África do Sul 

(VUJICIC, 2004). 

Em relação aos médicos, uma pesquisa sobre renda e inserção profissional dos 

médicos brasileiros no SUS constatou que a média salarial em um único emprego de vínculo 

público é em torno de R$ 4.251,00 (8,3 salários mínimos) (LUIZ; BAHIA, 2009). Segundo o 

mesmo estudo, a renda média dos médicos brasileiros é em torno de 8,7 vezes maior do que o 

produto interno bruto (PIB) per capita do país. 

A disparidade entre os rendimentos dos médicos em relação aos demais segmentos 

populacionais não é uma regra no mundo. Segundo a Organisation for Economic Co-

operation and Development (OECD), a renda dos médicos em relação ao restante da 

população é bastante variável (máximo de 8,5 para os médicos especialistas da Holanda em 

2005 e mínimo de 1,6 para os especialistas da Noruega). Nos países com sistemas universais 

de saúde, como a Suécia, em 2002, e Reino Unido, em 2004, os rendimentos dos médicos 

especialistas foram 2,5 e 4,8 superiores ao PIB per capita, e o dos generalistas, 2,2 e 3,8, 

respectivamente (LUIZ; BAHIA, 2009). 

Falando especificadamente dos médicos que trabalham em setores de urgência, uma 

pesquisa sobre transtornos mentais constatou que, apesar desses profissionais ganharem 
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melhores salários (mais de 12 salários mínimos), são os que apresentam maiores índices de 

doenças psiquiátricas (CABANA et al., 2007). 

Em relação à insalubridade (Quadro 6) podemos ver que 127 (78,40%) dos 

profissionais recebiam esse benefício, enquanto que 35 (21,60%) alegavam não receber. 

Analisando as categorias separadamente, 17 (80,95%) médicos e nove (81,82%) enfermeiros 

não tinham esse direito incluído no seu salário. Porém, a maioria dos técnicos de enfermagem, 

49 (89,09%), e dos condutores, 72 (96,00%), recebiam insalubridade. Devemos destacar que o 

motivo pelo qual alguns profissionais não recebem insalubridade é devido ao limite 

prudencial do Estado do Rio Grande do Norte, impossibilitando o pagamento deste benefício.  

Costa (2009) ressalta que o adicional de insalubridade é um direito trabalhista 

constitucional, regido pelo art. 192 da Consolidação das Leis Trabalhistas e regulamentado 

pela NR-15. Essa norma caracteriza as atividades ou operações insalubres, assegurando ao 

trabalhador o valor de adicional, incidente sobre o salário mínimo da região, equivalente a 

40% para insalubridade de grau máximo, 20% para a de grau médio e 10% para a de grau 

mínimo. Nessa NR, os trabalhos e operações que levam o profissional a ter contato 

permanente com pacientes ou com material infectocontagioso, como nos hospitais, serviços 

de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos 

destinados aos cuidados da saúde humana, são considerados como tendo insalubridade de 

grau médio. 

Um ponto importante que vale a pena mencionar é a súmula n
o
. 289 do Tribunal 

Superior do Trabalho (TST), que fala que o simples fornecimento do equipamento de 

proteção individual (EPI) pelo empregador não o exime do pagamento do adicional de 

insalubridade. Cabe-lhe, portanto, tomar medidas que conduzam à diminuição ou eliminação 

da nocividade, entre as quais aquelas relativas ao uso efetivo do equipamento pelo 

empregado. Entretanto, ressaltamos que a NR-15 deixa claro que a eliminação ou 

neutralização da insalubridade determinará a cessação do pagamento do adicional deste 

benefício (COSTA, 2009). 

Oliveira (2003) acrescenta que tem observado em diversas empresas de diferentes 

atividades que, nas categorias de trabalhadores em que o salário é muito reduzido, esses 

profissionais não abrem mão do referido adicional, uma vez que este faz parte considerável de 

seus ganhos, assim como as horas extras que venham a trabalhar. Nas categorias em que os 

salários são mais elevados, a luta pelo adicional de insalubridade associa-se à ideia de que se 

poderia, por meio dele, assegurar na Previdência Social a aposentadoria especial. 
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No entanto, concordamos com esse mesmo autor ao afirmar que, apesar do beneficio 

de insalubridade ser uma compensação aos trabalhadores em situações de risco no ambiente 

de trabalho, a monetarização da saúde não deveria, em hipótese alguma, por razões humanas e 

morais, ser objeto de negociações que não objetivassem sua supressão (OLIVEIRA, 2003).  

Nesse sentido, poucos trabalhos foram publicados avaliando o recebimento ou não 

desse benefício. A pesquisa de Santini et al. (2009) retrata uma realidade semelhante à nossa, 

quando fala da não existência de homogeneidade quanto à questão do pagamento de adicional 

de insalubridade. Os pesquisadores estudaram as condições de trabalho de profissionais de 

vários programas de saúde da família no Paraná e perceberam uma predominância de 

pagamento de insalubridade àqueles que atuavam na área da enfermagem, pois 25 (68,42%) 

auxiliares de enfermagem e 26 (75,75%) enfermeiros relataram receber esse benefício, o 

mesmo não acontecendo com 19 (70,37%) médicos, que relataram não receber tal adicional 

(SANTINI et al., 2009).  

No que se refere à variável unidade atual de trabalho (Quadro 6), isto é, USA, USB 

e UR, vemos que 109 (67,28%) dos funcionários trabalhavam na USB, seguidos de 45 

(25,93%) na USA e 11 (06,79%) na UR. Ao analisarmos por categorias, todos os 21 

(100,00%) médicos e os 11 (100,00%) enfermeiros trabalhavam na USA. Com relação aos 

técnicos de enfermagem, 48 (87,27%) trabalhavam na USB e sete (12,73%) na UR. Em 

relação aos condutores, 62 (82,67%) desenvolviam suas atividades na USB, nove (12%) na 

USA e quatro (5,33%) na UR.  

Nesse sentido, Paiva (2007) encontrou resultados semelhantes aos nossos, em pesquisa 

sobre adesão às medidas de precaução padrão no SAMU de Belo Horizonte/MG. O autor 

encontrou que 165 (69,7%) profissionais  estavam lotados em USB, enquanto que 72 (30,3%) 

estavam em USA. Oliveira, Lopes e Paiva (2009), Avelar e Paiva (2010) confirmam esses 

resultados. 

Essa distribuição está em consonância com o que preconiza a Portaria n
o
. 2.048/MS, 

que concentra os médicos nas Centrais de Regulação Médica e nas USA; os enfermeiros são 

distribuídos por USA e em supervisão direta de USB e UR, assim como responsáveis pela 

qualidade do serviço e educação continuada; técnicos/auxiliares de enfermagem são 

encontrados em maior proporção por estar em USB ou UR; e condutores estão lotados tanto 

em USB, UR, como em USA. 

 O Quadro 7, a seguir, traz resultados referentes à jornada semanal de trabalho no 

SAMU Metropolitano, assim como o trabalho em outra instituição e a jornada de trabalho 

nesse outro emprego.   
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QUADRO 7 -    Distribuição dos profissionais de saúde segundo a jornada semanal no 

SAMU, presença de outro emprego e jornada semanal no outro 

emprego. SAMU Metropolitano, Macaíba/Rio Grande do Norte, 2010 

VARIÁVEIS 
 MÉD.    ENF. TEC.ENF. CONDUT.    TOTAL 

N    % N   % N     % N % N   % 

Jornada 

semanal no 

SAMU 

≤ 30 horas 01 04,76 00 00,00 04 07,27 07 09,33 12 07,41 

31 a 40 horas 20 95,24 10 90,91 48 87,27 58 77,33 136 83,95 

≥ 40 horas 00 00,00 01 09,09 03 05,45 10 13,33 14 08,64 

Total 21 100,00 11 100,00 55 100,00 75 100,00 162 100,00 

Outro 

emprego 

NÃO 05 23,81 02 18,18 29 52,73 41 54,67 77 47,53 

SIM 16 76,19 09 81,82 26 47,27 34 45,33 85 52,47 

Total 21 100,00 11 100,00 55 100,00 75 100,00 162 100,00 

Jornada 

semanal no 

outro 

emprego 

≤ 30 horas 08 50,00 03 33,33 17 65,38 21 61,76 49 57,65 

31 a 40 horas 02 12,50 05 55,56 08 30,77 13 38,24 28 32,94 

≥ 40 horas 06 37,50 01 11,11 01 03,85 00 00,00 08 09,41 

Total  16 100,00 09 100,00 26 100,00 34 100,00 85 100,00 

Fonte: Própria da pesquisa. 

 

De acordo com o Quadro 7, a maioria dos profissionais, 136 (83,95%), tinha jornada 

no SAMU Metropolitano de 31 a 40 horas semanais, seguidos daqueles com mais de 40 

horas, com 14 (8,64%) dos indivíduos, e  12 (7,41%) com 30 ou menos horas semanais. Em 

relação a possuir outro emprego, 85 (52,47%) responderam positivamente a essa questão. 

Dos que tinham outro emprego, 49 (57,65%) possuíam jornada semanal menor ou igual a 30 

horas no outro vínculo, 28 (32,94%) entre 31 a 40 horas e oito (9,41%) mais que 40 horas. 

 Ao analisarmos por categoria profissional, observamos que, em relação aos médicos e 

enfermeiros, 16 (76,19%) e nove (81,82%) possuíam outro vínculo empregatício, 

respectivamente. Em relação a esse outro vínculo, oito (50%) médicos tinham 30 horas ou 

menos e havia seis (37,50%) com mais de 40 horas de jornada semanal no outro emprego; e, 

dentre os enfermeiros, cinco (55,56) tinham entre 31 e 40 horas semanais. Quanto aos 

técnicos de enfermagem e os condutores, 26 (46,27%) e 34 (45,33%), respectivamente, 

possuíam outro vínculo empregatício. Dos técnicos de enfermagem que possuíam outro 

vínculo, 17 (65,38%) tinham 30 horas ou menos; e, dos condutores,  21 (61,76%) tinham 30 

ou menos horas de jornada semanal.  

 Em relação a jornada semanal de 40 h, Medeiros (2000) estudando a força de trabalho 

em saúde, no serviço público de Natal/RN, reafirma nossos resultados, apesar de ter estudado 

esse aspecto há uma década atrás. 
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Entretanto, apesar da maioria dos profissionais pesquisados constituir-se de servidores 

públicos, os condutores são servidores terceirizados regidos pela CLT, que estabelece uma 

jornada máxima de 8 horas diárias e de 44 horas semanais de trabalho (NELSON, 2001). Em 

relação ao servidor público, o inciso XVI, do art. 37 da Constituição Federal revela que é 

proibida a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto para alguns profissionais, 

dentre eles os professores e profissionais de saúde, quando houver compatibilidade de 

horários (BRASIL, 1988).  

Nesse sentindo, percebemos que 14 (8,64%) profissionais pesquisados se encontravam 

com uma carga horária no SAMU Metropolitano de mais de 40 horas semanais e que 85 

(52,47%) possuíam outro vínculo empregatício que, totalizando, ultrapassam as 44 horas 

semanais previstas na CLT. 

Na enfermagem, a carga horária semanal de trabalho varia de 30 a 40 horas semanais, 

sendo mais comum a jornada de 36 h/semana. As jornadas diárias variam de 6, 8 e 12 por 36 

horas, ou, ainda, de quatro dias de 6 horas e um dia de 12 horas, conforme o contrato de 

trabalho (FREITAS; FUGULIM; FERNANDES, 2006). 

Diante desse contexto, salientamos que, segundo o art. 7.º da Constituição Federal 

(CF)/88, é um direito do trabalhador exercer jornada de 6 horas para o trabalho realizado em 

turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Nesse sentido, a negociação 

pode sim existir, e envolve acordo ou convenção. Esclarecemos, pois, que o acordo coletivo é 

o instrumento firmado entre uma ou mais empresas e uma categoria profissional, enquanto 

que a convenção coletiva é firmada por duas entidades sindicais (BRASIL, 1988; RIBEIRO, 

2002). Mediante esse entendimento, consideramos que nas instituições de saúde onde se 

desenvolvem atividades ininterruptas, as jornadas de 8 e 12 horas praticadas pelos 

profissionais encontram-se resguardadas nas convenções coletivas de trabalho. 

Contudo, muitos autores já discutiram os prejuízos das longas jornadas de trabalho e 

os efeitos nocivos que podem exercer sobre a vida do trabalhador. Uma dupla jornada de 

trabalho pode aumentar a sobrecarga laboral, e considerando que a maioria dos profissionais 

de enfermagem é mulher, a condição feminina ainda agrega outras atividades no lar, 

aumentando a carga horária laboral. Dessa forma, a exigência em excesso, fonte geradora de 

estresse, leva à distração na execução de tarefas e à ocorrência de um número maior de 

acidentes de trabalho, além da diminuição do rendimento e do tempo dispensado para o 

autocuidado e lazer (VASCONCELLOS, 2010; FREITAS; FUGULIM; FERNANDES, 2006; 

ARAÚJO; SARQUIS et al., 2004; AQUINO; MENEZES, 2003; MEDEIROS, 2000). 
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Vale ressaltar também que a enfermagem, em todo o Brasil, tem lutado pela aprovação 

do Projeto de Lei n
o
. 2295/2000, que regulamenta a jornada dos profissionais de enfermagem 

para 30 horas semanais, sem redução de salário. Nesse sentido, a Organização Internacional 

do Trabalho (OIT), a Organização das Nações Unidas (ONU) e a II Conferência Nacional de 

Recursos Humanos para a Saúde recomendam jornada de 30 horas para os trabalhadores da 

área da saúde, argumentando que é o melhor para pacientes e trabalhadores da saúde em todo 

o mundo (COFEN, 2011). Vasconcellos (2010) acrescenta ainda que a jornada de 30 horas 

pode diminuir os riscos inerentes à atividade ocupacional. 

Sobre esse aspecto, Medeiros (2000) diz que a redução da jornada de trabalho diária 

ou semanal, historicamente tem sido uma das mais importantes reivindicações do mundo do 

trabalho, contrapondo-se a extração do sobretrabalho pelo capital. 

Destacamos ainda que, a atual situação econômica e política brasileira, no que diz 

respeito ao consumismo exagerado, a busca por melhores condições de vida e moradia 

conduzem os profissionais de enfermagem a trabalharem em mais de um local, é a busca pelo 

multiemprego. Desse modo, o que se observa é que muitos saem de um plantão exaustivo e 

assumem outro, aumentando sua carga horária semanal de trabalho. Além disso, o cansaço e o 

esgotamento físico e mental fazem com que as possibilidades de ocorrerem acidentes laborais 

aumentem de forma considerável (VASCONCELLOS, 2010; PANIZZON; LUZ; 

FENSTERSEIFER, 2008; MEDEIROS, 2000). 

Diante desse contexto, Pafaro e Martino (2004), investigando sobre a dupla jornada de 

enfermeiros em Campinas/SP, observaram que, dentre os que trabalhavam com uma jornada 

semanal de trabalho acima de 40 horas, 17 (70,84%) apresentaram estresse; nove (37,50%), 

sintomas psicológicos; cinco (20,83%), sintomas físicos; e três (12,50%), sintomas físicos e 

psicológicos. Afirmam ainda que uma jornada semanal de trabalho muito extensa, para os 

trabalhadores de enfermagem, pode interferir em alguns aspectos referentes à qualidade de 

vida do trabalhador (PAFARO; MARTINO, 2004). 

Semelhante aos nossos resultados, Panizzon, Luz e Fensterseifer (2008), em um estudo 

sobre trabalhadores de enfermagem do setor de emergência, constataram que a grande 

maioria, 83 (84,7%), trabalhava até 40 horas semanais. No entanto, mais de 1/5 deles (21,4%) 

possuía outro vínculo empregatício, sendo que 64 (65,3%) trabalhadores tinham jornada 

semanal total entre 41 a 60 horas. O estudo verificou que a sobrecarga de trabalho era o 

principal fator de risco para o estresse nesses profissionais. 

Cabana et al., (2007), discutindo sobre o trabalho médico em unidades de emergência, 

encontraram que 24 (48,98%) médicos trabalhavam mais de 71 horas semanais, 35 (70,00%) 
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tinham entre três e quatro vínculos empregatícios, 45 (95,74%) disseram ter sensação de 

sobrecarga no trabalho e 31 (62%) afirmaram que ainda escolheriam a mesma profissão. 

Segundo os autores, os múltiplos vínculos de trabalho e a consequente longa jornada serviam 

como compensação aos baixos salários, sobretudo na rede pública de saúde, sendo motivo de 

insatisfação da categoria. A esse respeito, vários estudos apontam para a relação entre maior 

número de empregos, extensão da carga horária de trabalho como compensação aos baixos 

salários e desgaste associado ao trabalho médico (ARENAS-MONREAL et al., 2004; 

FELICIANO; KOVACS; SARINHO, 2005; CABANA et al., 2007) 

No estudo de Fehlberg, Santos e Tomasi (2001), objetivando investigar a ocorrência 

de acidentes do trabalho na zona rural e sua associação com alguns fatores de risco na cidade 

de Pelotas/RS, os autores detectaram que 43 (68,3%) profissionais que possuíam jornada 

semanal de trabalho acima de 48 horas foram vítimas de algum acidente de trabalho. 

Concordando com esse resultado, na pesquisa de Silva (2007) os profissionais de APH móvel 

com carga horária superior a 44 horas semanais tinham mais chances de sofrer acidentes de 

trabalho (OR 56,0). 

  

5.2 CONHECIMENTO SOBRE NORMAS DE PRECAUÇÕES PADRÃO, SEGURANÇA 

E RISCOS OCUPACIONAIS DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO SAMU 

METROPOLITANO/RN 

 

 

Neste tópico, apresentaremos os dados referentes ao conhecimento dos profissionais 

sobre normas de precaução padrão, segurança e riscos ocupacionais no SAMU Metropolitano. 

Discutiremos os resultados referentes à conceituação do acidente de trabalho, normas, 

conhecimento sobre as precauções padrão, importância, recebimento de intervenção educativa 

sobre biossegurança, as contribuições dessas intervenções, abordagem desse tema no 

ambiente de trabalho, sugestões para diminuir o número de acidentes.  
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GRÁFICO 1- Distribuição dos profissionais por categoria quanto ao 

conhecimento sobre o que é acidente de trabalho. SAMU 

Metropolitano, Macaíba/ Rio Grande do Norte, 2010 

 

Fonte: Própria da pesquisa.  

 

Antes de trazermos os resultados do Gráfico 1, tornam-se necessárias algumas 

considerações importantes. Em relação ao conceito de AT, vale a pena ressaltar que eles são 

classificados tradicionalmente como acidentes tipo ou típicos (os ocorridos no ambiente de 

trabalho e/ou durante a jornada), acidentes de trajeto (os ocorridos no trajeto da residência 

para o trabalho e vice-versa) e as doenças relacionadas ao trabalho (BRASIL, 2006a). Assim, 

enfatizamos que cada item dessa classificação foi objeto de uma alternativa de resposta no 

questionamento da variável conhecimento dos profissionais sobre acidente de trabalho, e 

foram consideradas respostas completas apenas aquelas em que os profissionais assinalaram 

todas as opções.  

Nesse sentindo, o Gráfico 1 traz dados sobre o conhecimento dos profissionais sobre 

acidente de trabalho. Podemos observar que, dos 162 profissionais, 161 (99,38%) sabiam o 

que era acidente de trabalho (AT) e apenas um (0,62%) não soube responder, estando 

representado por um condutor. Dos que souberam responder, 59 (36,42%) marcaram todas as 

alternativas e acertaram o conceito de AT, e 102 (62,96%) deixaram de marcar alguma 

alternativa, dando respostas incompletas. Analisando por categoria profissional, 14 (66,67%) 

médicos relataram respostas incompletas e sete (33,33%) responderam corretamente, 

enquanto que seis (54,55%) enfermeiros responderam corretamente e cinco (45,45%) deram 

respostas incompletas. As respostas dos técnicos de enfermagem e condutores foram 

semelhantes às dos médicos, sendo a maioria incompleta, com 29 (52,73%) e 54 (72,00%), 

respectivamente. 
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Analisando as questões levantadas sobre o conceito de AT, onde os profissionais 

poderiam marcar mais de uma alternativa, o quesito sobre doenças no trabalho foi o menos 

assinalado, com apenas 72 (44,44%) profissionais optando por essa opção; 123 (75,9%) 

responderam que também era acidente típico e 128 (79,01%), de trajeto.  

Sobre essa temática, Lima e Câmara (2002) realizaram uma pesquisa com 61 

adolescentes de duas escolas municipais do ensino fundamental do Município de Leopoldina, 

Estado de Minas Gerais, sobre uma metodologia para avaliar e ampliar o conhecimento sobre 

o conceito de acidentes de trabalho, e encontraram resultados diferentes dos nossos. Os 

autores constataram que, antes da intervenção educativa, 55 (83,3%) adolescentes marcaram a 

opção que tratava de acidentes típicos, 51 (81,8%) responderam que eram doenças do trabalho 

e apenas 29 (43,9%) optaram por marcar o quesito acidente de trajeto. Depois da intervenção 

educativa, 60 (98,3%) sujeitos acertaram doença do trabalho, 58 (95,1%) disseram que 

também era o acidente de trajeto e 52 (85,2%) afirmaram que eram acidentes típicos.  

Ainda em relação ao conhecimento sobre ATs, especificadamente sobre a variável 

conhecimento sobre normas de segurança de ATs, 120 (74,07%) responderam que 

conheciam as normas e 42 (25,93%) não sabiam. Analisando separadamente, 15 (71,43%) 

médicos, oito (72,73%) enfermeiros, 42 (76,36%) técnicos e 55 (73,33%) responderam 

positivamente esse questionamento, enquanto que seis (28,57%) médicos, três (27,27%) 

enfermeiros, 13 (23,64%) técnicos e 20 (26,67%) condutores disseram não conhecer essas 

normas. 

Semelhante aos nossos resultados, numa pesquisa realizada em Gotemburgo, na 

Suécia, com 120 profissionais de saúde de um hospital público, foi observado que 118 

(98,3%) profissionais sabiam o que era acidente de trabalho e 96 (80,0%) responderam 

conhecer alguma norma de segurança no trabalho (NILSSON; GUSTAFSSON, 2008). 

Medeiros (2010), pesquisando sobre ATs em um hospital público de referência em 

trauma em Natal/RN, encontrou que 167 (94,88%) profissionais afirmaram ter conhecimento 

sobre ATs. Especificamente com relação ao pessoal de enfermagem, 44 (100%) enfermeiros e 

123 (93,18%) técnicos/auxiliares afirmaram conhecer sobre a temática. Em relação a terem 

conhecimento de normas sobre o AT, 37 (84,09%) dos enfermeiros responderam que sim e 73 

(55,30%) dos técnicos/auxiliares disseram que não. 

Contribuindo com os dados de nossa pesquisa, autores como Galon, Robazzi, Marziale 

(2008), ao pesquisarem no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto (SP) os ATs ocorridos, 

encontraram que os profissionais afirmavam conhecer sobre os ATs e suas normas; porém a 
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adesão dos profissionais ao uso de barreiras de proteção muitas vezes não era condizente com 

as informações que eles disseram ter. 

Assim, Galon, Robazzi e Marziale (2008) percebem que os trabalhadores possuem 

essas informações, mas muitas vezes não agem preventivamente nem cumprem as normas 

relacionadas aos acidentes. Desse modo, os autores observam que muitos profissionais de 

enfermagem fazem uso dos EPIs, somente quando o paciente tem o diagnóstico de soro 

positividade para HIV. Os mesmos autores ressaltam que esse é um dos aspectos mais 

preocupantes, uma vez que a falsa segurança dos profissionais aumenta significativamente o 

risco de transmissão não somente do HIV como de outras doenças infecciosas.  

As diretrizes básicas da NR-32, voltadas para os riscos biológicos, químicos e as 

radiações ionizantes, recomenda que as instituições de saúde não apenas devam disponibilizar 

os EPIs necessários na execução de atividades que ofereçam risco. Acrescentam os autores 

que elas também são responsáveis por proporcionar meios sobre o conhecimento relacionado 

à utilização desses materiais, e obrigar o trabalhador a usá-los (GALON, ROBAZZI, 

MARZIALE, 2008).  

Entretanto, Sêcco et al., (2008) afirmam, em estudo desenvolvido na Região Sul do 

Brasil, que os trabalhadores sabem pouco sobre as normas de acidentes de trabalho, sendo 

necessário reorientá-los quanto à legislação vigente, com vistas a prevenir casos de 

subnotificação. A seguir, o Gráfico 2 retrata a distribuição dos profissionais por 

categoria, quanto ao modo como adquiriram o conhecimento sobre normas de acidente de 

trabalho.  

GRÁFICO 2 -   Distribuição dos profissionais por categoria quanto ao modo como 

adquiriram o conhecimento sobre normas de acidente de trabalho. 

SAMU Metropolitano, Macaíba/ Rio Grande do Norte, 2010 
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De acordo com o Gráfico 2, 56 (46,67%) profissionais adquiriram conhecimento 

sobre normas de acidente de trabalho em palestras, 44 (36,67%) em cursos de atualização 

e 20 (16,67%) em cursos de graduação. Analisando por categoria profissional, nove (60%) 

médicos afirmaram ter aprendido essa temática em cursos de graduação, quatro (26,67%) em 

palestras e dois (13,33%) em cursos. Quanto aos enfermeiros, quatro (50%) disseram que 

aprenderam em cursos de graduação, dois (25%) em palestras e dois (25%) em cursos. Em 

relação aos técnicos de enfermagem, 25 (59,52%) aprenderam em palestras, 14 (33,33%) em 

cursos e três (7,14%) em curso de graduação. Os condutores, em sua maioria, 26 (47,27%), 

afirmaram ter adquirido essas informações em cursos, além de 25 (45,45%) em palestras e 

quatro (7,27%) em curso de graduação. 

 Contribuindo com nossos resultados, Medeiros (2010) identificou que 43 (44,79%) 

profissionais de enfermagem de um hospital de referência em trauma em Natal/RN afirmaram 

ter adquirido estas informações em palestras sobre a temática.  

No entanto, Bezerra (2000) encontrou, em sua pesquisa sobre acidente de trabalho 

com a equipe de enfermagem de um Hospital Geral em Natal (RN), que 40 (59,70%) 

funcionários pesquisados adquiriram informações sobre os ATs em cursos, seguidos de 24 

(35,82%) em palestras.  

Em relação ao aprendizado em cursos de graduação, requisito que teve mais respostas 

entre médicos e enfermeiros, concordamos com Dias et al. (2006), quando eles dizem que na 

atualidade, independentemente da especialidade e do vínculo de trabalho ou nível de inserção 

no sistema de saúde, são exigidos de todos os médicos competências, conhecimentos, 

habilidade e atitudes para lidar com as relações trabalho-saúde-doença. Esse pensamento dos 

autores está substanciado na Resolução 1.488/98 do Conselho Federal de Medicina (CFM) e 

no Parecer 216 do Conselho Federal de Educação (CFE). O primeiro estabelece diretrizes 

quanto aos procedimentos técnicos e éticos a serem cumpridos por todos os médicos que 

atendem trabalhadores, seja qual for a sua especialidade. Enquanto que o CFE reconhece a 

importância do conteúdo de saúde do trabalhador, incluindo-o ao currículo mínimo dos cursos 

de medicina. 

Desse modo, é necessário que, no curso de graduação médica, os profissionais tenham 

adquirido competências mínimas que lhes permitam compreender as relações entre o trabalho 

e a saúde dos trabalhadores; obter a história da exposição ambiental e/ou ocupacional de seu 

paciente; reconhecer sinais e sintomas das doenças relacionadas ao trabalho, aspectos da 

epidemiologia e as fontes de exposição dos agentes ambientais e ocupacionais mais comuns; 

saber utilizar as fontes de informação, os recursos clínicos e laboratoriais necessários para o 
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diagnóstico e o estabelecimento das condutas médicas adequadas, bem como os 

procedimentos legais e previdenciários pertinentes (DIAS et al., 2006).  

Quanto à enfermagem, sabemos que o conteúdo de saúde do trabalhador deve ser visto 

com extrema importância durante o curso de graduação, pois o desenvolvimento de ações 

educativas voltadas à prevenção de acidentes é outra função atribuída aos enfermeiros. Isso 

reforça a necessidade de que práticas de ações preventivas sejam construídas ainda como 

atividade de cursos de graduação, envolvendo os acadêmicos, num processo contínuo de 

(re)conhecimento das diferentes situações de risco presentes no seu futuro ambiente do 

trabalho (AZAMBUJA; KERBER; KIRCHHO, 2007). 

Andrade e Sanna (2007) ainda afirmam que abordar a saúde do trabalhador como fator 

de prevenção desde o período de aprendizagem é de relevância ímpar, pois a atitude que cada 

indivíduo adota diante dos riscos do processo de trabalho dependerá do processo educativo a 

que ele foi submetido. Entretanto, estudos demonstram que a abordagem desse conteúdo 

durante o curso de graduação em enfermagem é discreta ou inexistente, muitas vezes 

restringindo-se à biossegurança (OLIVEIRA, 2010; ANDRADE; SANNA, 2007; DURAN, 

2006; CECCIM, 2004).  

Oliveira (2010), ao analisar a formação em saúde do trabalhador da faculdade de 

enfermagem da Universidade Federal de Mato Grosso (Cuiabá), observou que existe nessa 

universidade uma abordagem quanto à biossegurança no quarto semestre do curso, 

preparando o acadêmico para as primeiras práticas hospitalares. Através da análise dos 

documentos e das entrevistas daquela faculdade, o autor evidenciou que essa abordagem é 

restritamente em biossegurança e realizada apenas nesse momento, não abordando aspectos 

de saúde do trabalhador, como ações de prevenção, cargas de trabalho e desgaste-reprodução. 

Assim, acreditamos que as universidades que estão formando os enfermeiros que 

trabalham no SAMU Metropolitano do RN fogem da realidade nacional e estão dando 

subsídios sobre a saúde do trabalhador aos acadêmicos durante sua formação, uma vez que os 

profissionais desse serviço informaram, em sua maioria, que receberam informações sobre 

normas de ATs no curso de graduação. No entanto, como veremos a seguir, nem todo o 

conhecimento recebido em sala de aula é verdadeiramente apreendido, visto que não é 

colocado em prática, assim o conhecimento investigado neste trabalho ainda se encontra com 

importantes lacunas a serem preenchida.  

A Tabela 1 a seguir, traz dados referentes ao conhecimento dos profissionais sobre 

precauções padrão. 
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TABELA 1- Distribuição do conhecimento sobre as precauções padrão segundo as 

categorias profissionais. SAMU Metropolitano, Macaíba/Rio Grande do 

Norte, 2010 

PRECAUÇÕES PADRÃO 
MÉDICO ENFERM. TÉC. ENF. CONDUT. TOTAL 

N % N % N % N % N % 

EPI 07 33,33 04 36,36 35 63,64 40 53,33 86 53,09 

EPI /EPC 01 4,76 00 0,00 03 5,45 03 4,00 07 4,32 

EPI/ Lav. das mãos/álcool gel 03 14,29 04 36,36 03 5,46 02 2,67 12 7,41 

Descarte de perfurocortante 00 0,00 00 0,00 02 3,64 00 0,00 02 1,23 

Não conhece as PPs 10 47,62 03 27,27 12 21,82 30 40,00 55 33,95 

TOTAL 21 100,00 11 100,00 55 100,00 75 100,00 162 100,00 

Fonte: Própria da pesquisa. 

 

De acordo com a Tabela 1, em relação ao conhecimento sobre as precauções padrão 

(PPs), observamos que 86 (53,09%) profissionais disseram que conheciam apenas os EPIs, 

seguidos de 55 (33,95%) que afirmaram não conhecer nenhuma PP e 12 (7,41%) que citaram 

como sendo as PPs: o EPI, a lavagem das mãos e uso de álcool gel. Analisando as categorias 

profissionais isoladamente, 10 (47,62%) médicos afirmaram não conhecer as PPs, seguido de 

sete (33,33%) que conheciam somente os EPIs. Quanto aos enfermeiros, quatro (36,36%) 

informaram conhecer como PP somente os EPIs e quatro (36,36%) relataram que eram os 

EPIs, a lavagem das mãos e uso do álcool gel. Dos técnicos de enfermagem, 35 (63,64%) 

citaram conhecer como único meio de PP os EPIs e 12 (21,82%) não conheciam as PPs. Em 

relação aos condutores, 40 (53,33%) afirmaram conhecer os EPIs e 30 (40%) não conheciam 

as PPs. 

Ainda sobre esses resultados, chamamos a atenção para o fato de que nenhum 

profissional descreveu todas as PPs, além de não terem sido citadas as medidas educativas 

sobre uso de equipamentos de proteção, práticas seguras e sobre como agir na ocorrência de 

um incidente envolvendo material biológico. 

 Dados semelhantes aos nossos foram detectados por Florêncio et al. (2003), quando 

buscou a adesão das PPs pela equipe de resgate pré-hospitalar do Corpo de Bombeiros de 

Goiás. Segundo os autores, os profissionais manifestaram seu entendimento acerca de 

precauções padrão conceituando-as como a utilização de EPI ou medidas de proteção à saúde 

ou cuidados de proteção na realização do trabalho. Contudo, as medidas mencionadas pelos 

profissionais restringiram-se aos EPIs, sendo o uso de luvas de procedimento a mais 

mencionada, por 42 (95,45%).  

Outro estudo, realizado em uma instituição hospitalar localizada na cidade de 

Cascavel/PR, sobre o conhecimento do trabalhador hospitalar sobre riscos à saúde de seu 
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trabalho, os autores identificaram que 30 (32,61%) profissionais (de enfermagem, lavanderia, 

cozinha, zeladoria, manutenção, administração e laboratório) fizeram referência de forma 

direta ou indireta ao uso de EPI, como precaução para evitar acidentes de trabalho ou doenças 

ocupacionais. Em relação aos cuidados gerais, 13 (14,13%) sujeitos responderam que seria 

prestar atenção nas atividades que realizavam, lavagem das mãos antes de qualquer 

procedimento, preparar medicações com atenção, ter princípios de assepsia, cuidar para não 

escorregar, usando calçados apropriados, entre outros. Outros oito (8,70%) profissionais 

responderam que as precauções deveriam começar por treinamento por parte da empresa, no 

sentido de evitar os acidentes e doenças ocupacionais (OLIVEIRA; MUROFUSE, 2001). 

Acreditamos que, de fato, o conhecimento das precauções não é suficiente para 

garantir as medidas de prevenção, devendo fazer parte das estratégias educativas e de 

reflexões a respeito das mudanças de comportamento e das causas dos acidentes. A não 

adesão ou a baixa adesão às recomendações da utilização de barreiras de proteção é uma 

realidade, o que leva a indagar sobre outros fatores que podem estar contribuindo para esse 

tipo de comportamento. 

Numa pesquisa sobre a compreensão dos enfermeiros sobre PP, em um hospital de 

Goiânia/GO, 62 (75,6%) enfermeiros responderam que as PPs são medidas de proteção, dos 

quais nove (11%) relataram que conheciam apenas os EPIs, como único meio de PP (MELO 

et al., 2006). 

A pesquisa de Lopes et al. (2008), com profissionais do APH móvel de Belo 

Horizonte/MG, mostrou que estes tem um importante grau de desconhecimento sobre as 

medidas de PP, excetuando-se os enfermeiros. Nesse sentido, 20 (58,8%) médicos, 64 

(56,6%) técnicos de enfermagem e 41 (63,6%) condutores apresentaram percentual 

insatisfatório para conhecimento sobre das PPs, enquanto que 19 (76%) enfermeiros 

apresentaram resultados satisfatórios. Desse modo, os enfermeiros demonstraram maior 

conhecimento, estando mais aptos a adotar as medidas de precaução padrão do que médicos, 

condutores e auxiliares/técnicos de enfermagem.  

Em um estudo realizado no hospital da região oeste de Santa Catarina (SC), em 

relação ao conhecimento da equipe de enfermagem sobre o risco ocupacional de infecção pelo 

HIV, a maior parte dos entrevistados afirmou conhecer as precauções padrão, sendo as luvas, 

com 72 (99%), e o descarte de objetos cortantes em recipientes resistentes, com 65 (89%), os 

mais mencionados. Os autores perceberam, através dos dados, que os profissionais têm 

conhecimento e fazem uso das medidas gerais de PP no trabalho, principalmente a categoria 
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dos enfermeiros (100%), em função, talvez, das maiores oportunidades de treinamentos e 

atualização (SPRICIGO; MADUREIRA, 2003). 

Em relação ao descarte de perfurocortante, uma pesquisa analisando o conteúdo das 

caixas destinadas para esse fim em um hospital de Brasília (DF), revelou que, das 1066 

agulhas contidas em 10 caixas, 681 (63,9%) estavam reencapadas e 627 (74,2%) 

desconectadas das seringas, mostrando que, apesar de as PPs não recomendarem essa prática, 

elas ainda ocorrem com bastante frequência (CANINE et al., 2000). 

O Gráfico 3, a seguir, trata da distribuição das respostas sobre a importância das 

precauções padrão segundo as categorias profissionais. 

 

GRÁFICO 3 - Distribuição das respostas sobre a importância das precauções 

padrão segundo as categorias profissionais. SAMU Metropolitano, 

Macaíba/ Rio Grande do Norte, 2010 
 

 

      Fonte: Própria da Pesquisa. 

 

De acordo com o Gráfico 3, 116 profissionais (71,60%) deram respostas incorretas 

quando questionados sobre a importância das PPs, seguidos de 46 (28,40%) que responderam 

corretamente, isto é, que as PPs servem para recomendar condutas a serem adotadas no 

atendimento de todo e qualquer paciente, independente de seu diagnóstico, e também para 

minimizar os riscos de acidentes biológicos. Ao analisar as categorias profissionais 

separadamente, 10 (47,62%) médicos, três (27,27%) enfermeiros, 19 (34,55%) técnicos e 14 

(18,67%) condutores responderam corretamente. 

Em uma pesquisa sobre a compreensão dos enfermeiros em relação às PPs em um 

hospital de Goiânia/GO, apenas seis (7,3%) enfermeiros declararam que as PPs devem ser 

0,00% 

10,00% 

20,00% 

30,00% 

40,00% 

50,00% 

60,00% 

70,00% 

80,00% 

90,00% 

MÉDICO ENFERMEIRO TÉC. DE ENF. CONDUTOR TOTAL 

4
7

,6
2

%
 

2
7

,2
7

%
 

3
4

,5
5

%
 

1
8

,6
7

%
 

2
8

,4
0

%
 5

2
,3

8
%

 7
2

,7
3

%
 

6
5

,4
5

%
 

8
1

,3
3

%
 

7
1

,6
0

%
 

Respostas corretas Respostas incorretas 



                                                                                      Resultados e Discussão 

 

123 

adotadas nos cuidados a todos os pacientes, independente do seu estado presumido de 

infecção ou não (MELO et al., 2006). 

Phipps  et  al.  (2002) observaram,  na  investigação  sobre  a  adesão  dos  

profissionais de saúde  às  PPs numa província da China,  que  344 (78%) sujeitos declararam 

que faziam uso da luva apenas quando acreditavam que o paciente era portador de infecção 

veiculada por sangue ou fluidos corpóreos. 

Nesse contexto, numa pesquisa realizada com enfermeiros sobre biossegurança, 

representantes de hospitais de médio e grande porte da cidade de São Paulo, foram observadas 

interpretações equivocadas do conceito e importância das PPs. Em algumas falas dos 

pesquisados, as PPs foram mencionadas como sendo o uso de luvas, de materiais exclusivos 

na manipulação de dejetos e eventualmente de roupas de clientes HIV positivo (GIR et al., 

2004). 

Esse déficit de conhecimento sobre o uso das PPs também é confirmado na pesquisa 

de Souza et al. (2008). Os autores pesquisaram o conhecimento de graduandos de 

enfermagem e constataram que, embora relatassem fazer uso de EPI, não conheciam suas 

finalidades de uso, ainda que tivessem sido abordadas em disciplina curricular na faculdade. 

Desse modo, os autores concluem que o conhecimento é inconsistente e sinaliza falha no 

processo de ensino. 

Nesse sentido, Gir et al. (2004) acrescentam que a deficiência na formação 

profissional do enfermeiro, no que tange à sua sensibilização para a prática de uso das PPs, é 

um determinante da atual prática de cuidado à saúde. Segundo os autores, um dos 

motivadores dessa deficiência é a diversidade dos currículos dos cursos de graduação das 

escolas de enfermagem, pois as disciplinas que abordam essa temática têm cargas horárias e 

programas diferentes, resultando em conhecimento insuficiente ou em equívocos de 

conceitos. 

Acreditamos que, independentemente da forma e da estrutura curricular adotada, a 

prevenção e importância do uso das PPs devem fazer parte da filosofia da formação dos 

profissionais da área da saúde. Ainda mais, torna-se necessário que se integrem como parte do 

processo de educação continuada durante o exercício profissional, viabilizando a necessária 

atualização permanente dos profissionais. 

Diferente dos nossos resultados, Souza (2001), em Ribeirão Preto/SP, pesquisando 

sobre questões de biossegurança em acidentes biológicos com 134 enfermeiros, observou que 

100% deles declararam que o uso de luvas é recomendado no atendimento a todos os 

pacientes independente do seu diagnóstico. Entretanto, o autor chegou à conclusão que, apesar 
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desses profissionais conhecerem as medidas de biossegurança recomendadas para a prevenção 

de acidentes com material biológico, não as empregam no cotidiano de sua prática. 

Spricigo e Madureira (2008), em pesquisa sobre conhecimento, atitudes e 

comportamentos da equipe de enfermagem de um hospital da região oeste de Santa Catarina 

(SC) encontraram também percentuais elevados em relação ao conhecimento. Nesse estudo, 

58 (80%) profissionais de enfermagem (entre enfermeiros e técnicos) demonstraram conhecer 

a importância do uso das PPs. 

O Gráfico 4, a seguir, traz informações sobre a distribuição dos pesquisados por 

categoria quanto à última vez em que receberam intervenção educativa sobre biossegurança 

no serviço. 

 

GRÁFICO 4 - Distribuição dos pesquisados por categoria profissional quanto 

à última vez em que receberam intervenção educativa sobre 

biossegurança no serviço. SAMU Metropolitano, Macaíba/Rio 

Grande do Norte, 2010 

 

     Fonte: Própria da pesquisa. 

 

 De acordo com o Gráfico 4, 73 (45,06%) profissionais nunca receberam qualquer 

intervenção educativa sobre biossegurança no SAMU Metropolitano/RN, seguidos de 44 

(27,16%) que receberam um ano atrás. Analisando separadamente, 15 (71,43%) médicos, seis 

(54,55%) enfermeiros e 34 (45,33%) condutores nunca receberam intervenção educativa 

sobre biossegurança nesse serviço. Apenas 19 (34,55%), um número maior de técnicos de 

enfermagem, afirmaram ter recebido intervenções um ano atrás. 

 Malaguti et al. (2008) trazem resultados semelhantes aos nossos (Gráfico 4), em sua 

pesquisa em um hospital-escola do interior paulista, sobre facilidades e barreiras enfrentadas 
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por enfermeiros com cargo de chefia quanto às medidas preventivas à exposição ocupacional 

envolvendo material biológico. Nesse estudo, quando questionados sobre a participação do 

enfermeiro-chefe em cursos de biossegurança, 53 (60,9%) relataram ter participado de cursos 

sobre a temática, no entanto, apenas 43,6% informaram que o tempo de participação em um 

curso ocorreu entre 1 e 14 anos (média= 3 anos), com 14 (26,4%) em 2 anos e seis (11,3%) 

em 3 anos. Em relação à participação em treinamentos específicos sobre PP, apenas 41 

(47,1%) dos enfermeiros relataram ter recebido algum tipo de treinamento específico. 

Diante desse resultado, o CDC (2007), instituição de importância mundial na área de 

prevenção e biossegurança, considera de extrema relevância o treinamento permanente da 

equipe que presta assistência nas diferentes áreas da saúde. Reforça que a educação da equipe 

de saúde é uma das medidas que asseguram a competência profissional, envolvem a equipe na 

implementação de intervenções preventivas e melhoram a qualidade das técnicas e práticas 

assistenciais.  

Gomes e Casagrande (2002) enfatizam a necessidade de formar profissionais flexíveis 

e críticos, que ao se inserirem no mercado de trabalho, sejam capazes de transformá-lo e 

desenvolvê-lo, de maneira a melhorar a qualidade da assistência à saúde. Para tanto, é 

indispensável capacitar os profissionais para viverem num mundo pluralista, científico, 

tecnológico e mutante. 

Outros pesquisadores encontraram resultados positivos ao implementar intervenções 

educativas em suas realidades, como veremos a seguir. Lopes et al. (2007), no Centro de 

Atenção Integral à Saúde da Mulher, na cidade de Campinas, submeteram 286 profissionais 

da enfermagem a um programa educativo voltado para a adoção das medidas de precauções 

universais. Identificaram, através da aplicação de um questionário, que houve diferença 

significativa em seis das oito respostas apresentadas pelos profissionais, demonstrando que, 

depois de participarem do programa, eles demonstraram compreender melhor essa temática. 

Uma revisão sistemática, selecionada da Cochrane Library com o propósito de avaliar 

os efeitos de reuniões educativas sobre a prática profissional, incluiu 32 estudos com um total 

de 36 comparações. Os estudos variaram de 13 a 411 profissionais de saúde (Total N = 2995) 

e foram considerados de qualidade alta ou moderada, embora as informações sobre os 

métodos em geral apresentassem um descrição sem aprofundamento. Nessa pesquisa, a 

maioria dos trabalhos foi estatisticamente significativa e eles mostraram que reuniões 

educativas podem, sim, originar mudanças na prática profissional, incluindo práticas de 

segurança e prevenção de acidentes de trabalho (THOMSON O'BRIEN, 2008). 
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Um ensaio clínico randomizado, realizado na província de Hunan, República Popular 

da China, avaliou o efeito de um programa de educação sobre PP para enfermeiros de um 

hospital universitário, com 100 profissionais de todos os setores do hospital, sendo 50 

randomizados para o grupo experimental e 50 para o grupo-controle. O conhecimento teórico, 

práticas e comportamentos relacionados às PPs (p <0,001) e imunização da hepatite B 

melhoraram significativamente entre enfermeiros que receberam o treinamento (p <0,01). O 

delineamento experimental mostrou que a lavagem das mãos antes e após o cuidado ao 

paciente e o não reencape de agulhas (P <0,001) melhorou no pós-teste, e na observação do 

comportamento (p <0,05) (HUANG et al., 2002). 

Concordando com esses resultados, um ensaio clínico não randomizado e controlado, 

realizado na Indonésia, que teve como população 55 profissionais de saúde (11 eram médicos 

e 44 enfermeiros) de dois hospitais relativamente comparáveis, sendo um público e um 

privado, obteve bons resultados em relação às atividades educativas na adesão às PPs. Nesse 

sentido, Mukti et al. (2000) observaram um aumento significativo no cumprimento específico 

de uso luvas, de desinfetante para limpar secreções de sangue, lavagem das mãos e eliminação 

adequada dos perfurocortantes no grupo onde houve a intervenção (p<0,05). 

No entanto, Ribeiro e Shimizu (2007), em um levantamento bibliográfico sobre AT, 

perceberam que a maioria dos sujeitos da equipe de enfermagem, mesmo sabendo da 

importância da educação permanente no serviço e tendo recebido treinamento em 

biossegurança no próprio ambiente de trabalho, não fazia uso dos equipamentos de proteção 

individual durante a assistência de enfermagem. Os autores inferiram que esses profissionais 

davam pouca ênfase à adoção e implementação das medidas de biossegurança durante as suas 

atividades laborais. 

A seguir, apresentaremos o Gráfico 5, que traz informações sobre a contribuição das 

intervenções educativas na prevenção de acidentes de trabalho e a abordagem dessas 

intervenções no ambiente de trabalho. 
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     Fonte: Própria da pesquisa. 

 

Ao analisarmos o Gráfico 5, percebemos que 145 (89,51%) e 146 (90,12%) dos 

pesquisados disseram serem muito importantes as intervenções educativas na prevenção de 

ATs e a abordagem desse tema no ambiente de trabalho, respectivamente. Ao analisarmos por 

categoria profissional, 18 (85,71%) médicos, nove (81,82%) enfermeiros, 50 (90,91%) 

técnicos e 68 (90,67%) condutores disseram serem muito importantes as intervenções na 

prevenção de ATs. Em proporção semelhante, 18 (85,71%) médicos, nove (81,82%) 

enfermeiros, 50 (90,91%) técnicos e 69 (92%) condutores afirmaram ser muito importante 

essa abordagem no ambiente de trabalho. 

Medeiros (2010), estudando os ATs em um hospital público em Natal/RN, encontrou 

resultados semelhantes aos nossos. Em sua pesquisa, 92 (52,27%) profissionais de 

enfermagem disseram ser muito importante a abordagem desse tema no ambiente de trabalho. 

Quando analisado por categoria profissional, 28 (63,63%) enfermeiros e 64 (48,48%) 

técnicos/auxiliares deram resposta semelhante.  

Nesse mesmo sentido, Paiva (2007) também encontrou resultados semelhantes aos 

nossos. Em pesquisa objetivando analisar os fatores intervenientes na adoção das medidas de 

precaução em relação às categorias profissionais, revelou que 33 (97,1%) médicos 

consideraram mais importante o treinamento sobre riscos ocupacionais e 32 (94,1%) o uso 

adequado do EPI. Dos profissionais de enfermagem (enfermeiros e técnicos/auxiliares de 
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enfermagem), 100% (139) ressaltaram a necessidade de treinamento sobre riscos ocupacionais 

e 96% (133) sobre noções básicas de controle de infecção. Quanto aos condutores, 62 (95,5%) 

elegeram a resposta necessidade de treinamento sobre riscos ocupacionais e 59 (90,9%) 

noções básicas de controle de infecção. 

Ribeiro e Shimizu (2007) ressaltam que todos os profissionais de enfermagem acham 

relevante tratar desse assunto no local de trabalho, visto que falar sobre esse tema na própria 

prática profissional pode facilitar a detecção de erros e riscos à sua saúde, e a adesão às 

mudanças diretamente em suas ações no trabalho.  

Concordamos com Carvalho (2008), quando diz que a maioria das doenças e acidentes 

ocorridos poderia ser evitada através de programa de prevenção à saúde, treinamentos e 

segurança no trabalho para os profissionais, fornecendo os equipamentos de proteção 

individual (EPIs) e equipamento de proteção coletiva (EPC) que constituem a principal 

barreira protetora para os trabalhadores. 

Desse modo, uma das metodologias utilizadas com sucesso nas diferentes áreas do 

trabalho é a educação permanente em saúde, devendo ser desenvolvida de modo a abranger as 

reais necessidades e o contexto das atividades dos enfermeiros e seus conhecimentos, 

procurando aprimorar suas ações. Torna-se imprescindível essa metodologia educacional para 

que os trabalhadores adquiram conhecimento sobre os acidentes ocupacionais, as causas 

relacionadas e as medidas preventivas (CORREA, DONATO, 2007). 

Correa e Donato (2007) acrescentam que o profissional deve ser um integrante 

participativo desse processo e que é necessário identificar os aspectos objetivos e subjetivos 

das condições de trabalho, buscando medidas participativas e resolutivas na prevenção de 

acidentes. 

 Complementando esses dados, a Tabela 2 traz resultados sobre as sugestões dos 

profissionais, por categoria, para a tentativa de diminuir os ATs.  

TABELA 2 - Distribuição dos profissionais por categoria quanto às sugestões para 

diminuir os ATs. SAMU Metropolitano, Macaíba/Rio Grande do Norte, 

2010 

O QUE SUGERE COMO 

TENTATIVA PARA 

DIMINUIR OS ATs? 

MÉDICO ENF. TÉC. ENF. CONDUT. TOTAL 

N % N % N % N % N % 

Inclusão nos cursos de formação   15 25,00 08 25,81 37 25,00 45 22,73 105 24,02 

Orientação no local de trabalho 16 26,67 10 32,26 39 26,35 53 26,77 118 27,00 

Cursos de atualização  10 16,67 07 22,58 36 24,32 44 22,22 97 22,20 

Vacinação contra hepatite tipo B 09 15,00 01 03,23 06 04,05 19 09,60 35 8,01 

Vacinação contra o tétano 05 08,33 02 06,45 08 05,41 11 05,56 26 5,95 
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Fonte: Própria da pesquisa. 

Nota: os participantes poderiam marcar até três alternativas. 

 

 De acordo com a Tabela 2, 118 (27%) profissionais disseram que a melhor sugestão 

para minimizar os ATs é a orientação sobre esse tema no próprio local de trabalho. Ao 

analisarmos as categorias profissionais separadamente, os resultados são semelhantes, uma 

vez que 16 (26,67%) médicos, 10 (32,26%) enfermeiros, 39 (26,35%) técnicos e 53 (26,77%) 

condutores deram o mesmo tipo de sugestão. 

Nesse sentido, o MS criou uma Política Nacional de Educação Permanente como 

tentativa de maior articulação entre ensino e serviço, definindo-a como uma proposta de ação 

estratégica que visa contribuir para transformar e qualificar as práticas de saúde, a 

organização das ações e dos serviços de saúde, os processos formativos e as práticas 

pedagógicas na formação e desenvolvimento dos trabalhadores de saúde (BRASIL, 2007c).  

Dentro desse contexto, na urgência, surge a Portaria nº 2.048/2002, trazendo os 

Núcleos de Educação em Urgência (NEU), como um dispositivo do SUS, para promover 

mudanças tanto nas práticas quanto na educação em saúde, funcionando como rodas de debate 

e de construção coletiva (BRASIL, 2002). Tais núcleos devem se organizar como espaços de 

saber interinstitucional de formação, capacitação, habilitação e educação continuada de 

recursos humanos para as urgências. São definidos programas, temas, conteúdos e 

habilidades, com carga horária mínima para a habilitação e certificação dos profissionais da 

área de Atendimento às Urgências e Emergências, incluindo a temática de biossegurança para 

a equipe. 

 Assim, alguns estudos semelhantes ao nosso trazem a importância da educação como 

instrumento de mudança de comportamento.  O estudo de Medeiros (2010), em um hospital 

de Natal/RN, com 281 (66,27%) profissionais de enfermagem, afirmou que a educação em 

serviço é a melhor sugestão para a minimização desses acidentes. 

 Na pesquisa de Bezerra (2000), também em Natal/RN, 107 (29,48%) profissionais de 

enfermagem sugeriram a participação em cursos de atualização profissional e 105 (28,93%) 

optaram sobre a abordagem do tema no local de trabalho. 

 Malaguti et al. (2008), realizando um estudo em um hospital escola do interior 

paulista, sobre as facilidades e barreiras enfrentadas por enfermeiros com cargo de chefia 

quanto às medidas preventivas à exposição ocupacional envolvendo material biológico, 

OUTROS 05 08,33 03 09,68 22 14,86 26 13,13 56 12,81 

TOTAL 60 100,00 31 100,00 148 100,00 198 100,00 437 100,00 
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observou que a educação permanente em serviço para uso das PPs, apontada por 54 (16,0%) 

das respostas relativas aos recursos humanos da instituição, é uma importante estratégia para a 

diminuição de casos de exposição ocupacional aos materiais biológicos, especialmente no 

manuseio de agulhas e outros materiais perfurantes. 

Diferente de nossos dados, Loureiro et al. (2009), ao estudar 56 enfermeiros e 

auxiliares de enfermagem acidentados com material biológico num hospital escola do interior 

de São Paulo, encontrou que a medida preventiva eficaz para todos os profissionais de saúde 

para evitar a contaminação com o vírus da hepatite B no momento do AT era a vacina contra 

hepatite B. Nessa pesquisa, foi observado que 54 (96,4%) profissionais expostos relataram 

terem sido vacinados. 

Em relação à quimioprofilaxia para hepatite B, uma das principais medidas de 

prevenção é a vacinação pré-exposição, indicada a todos os profissionais da área da saúde. A 

vacinação segue um esquema de três doses, administradas no intervalo de zero, 1 e 6 meses. 

Quando da ocorrência de exposição ocupacional, maior eficácia na profilaxia é obtida com o 

uso precoce da Gamaglobulina Hiperimune (HBIG), dentro do período de 24 a 48 horas após 

o acidente (BRANDÃO JR., 2000). 

Galon, Robazzi, Marziale (2008), em seu estudo sobre os ATs em um hospital do 

Estado de São Paulo, encontraram a imunização contra o tétano como uma das medidas 

principais na prevenção dos acidentes. Assim, 40 (42,55%) dos profissionais pesquisados 

estavam imunizados contra a doença, sete (7,44%) apresentavam o esquema vacinal 

incompleto e 24 (25,53%) não possuíam nenhuma dose da vacina.  

Esses valores citados por Galon, Robazzi, Marziale (2008), dizem os autores que 

indicam certa negligência com relação à vacinação contra o tétano e à necessidade de 

imunização dos profissionais,  que evitam riscos para o trabalhador e para os pacientes, visto 

que a imunização ativa contra a hepatite B, gripe, sarampo, caxumba, rubéola, varicela e 

tuberculose são recomendadas aos profissionais da área da saúde. 

Quanto à hepatite C, não foi citada, mas também não existe nenhuma medida 

específica para a redução do risco de transmissão pós-exposição ao vírus HCV. Nenhuma 

imunoprofilaxia tem provado ser efetiva para pré ou pós-exposição ao referido vírus como 

prevenção à infecção (MARZIALE, NISHIMURA, FERREIRA, 2004). 

 A seguir, no Gráfico 6, apresentaremos a identificação dos principais riscos físicos por 

categoria. 
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      Fonte: própria da pesquisa 

 

De acordo com o Gráfico 6, acima, dentre os riscos físicos que têm maior poder de 

causar acidentes no ambiente pré-hospitalar, 56 (34,57%) profissionais consideraram os 

ruídos do trânsito e da sirene, seguidos de 32 (19,75%) que consideraram a chuva. Ao analisar 

por categoria profissional, percebemos, em todas elas, que a maioria optou pelos ruídos como 

principal fator de risco físico para ATs no APH, sendo representado por 10 (47,62%) 

médicos, quatro (36,36%) enfermeiros, 19 (34,55%) técnicos de enfermagem e 23 (30,67%) 

condutores. 

Nesse sentido, no estudo de Soares (2006) foi detectado que os ruídos também se 

mostraram potenciais fatores de riscos físicos para a ocorrência de ATs no APH móvel. 

Soares (2006) destaca que no APH as fontes de ruído são diversas, e os trabalhadores, ao se 

deslocarem na ambulância, estão expostos ao barulho da sirene e das buzinas, como também 

ao ruído produzido pelo trânsito intenso.  

Assim, quando esses mesmos níveis de ruídos ocorrem por tempo prolongado (meses 

ou anos), provocam sérios danos à saúde auditiva e os principais efeitos são: ruptura de 

tímpano; hemorragia do ouvido médio e interno; degeneração do nervo auditivo; vertigens, 

desequilíbrio e dificuldade para caminhar; e taquicardia (SOARES, 2006).  

Segundo Santos e Morata (1994), os sintomas decorrentes da exposição crônica a 

ruídos intensos passam por estágios: o primeiro é quando o trabalhador fica de dez a vinte 

dias exposto ao ruído, aparecendo zumbidos acompanhados de leve cefaleia, fadiga e tontura. 
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GRÁFICO 6 - Distribuição dos profissionais por categoria quanto ao principal 

risco físico encontrado no ambiente pré-hospitalar.  SAMU 

Metropolitano, Macaíba/Rio Grande do Norte, 2010 
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O segundo estágio ocorre após alguns meses de adaptação, quando os sintomas tendem a 

desaparecer. Num terceiro estágio, após alguns anos, o trabalhador refere dificuldade em 

escutar sons agudos, como o tique-taque de um relógio ou as últimas palavras de uma 

conversação, preferencialmente em ambientes ruidosos. Finalmente, o déficit auditivo passa a 

interferir nas comunicações orais. 

Soares, Jesus e Steffen (1994) acrescentam ainda que, nessa última fase, os ruídos 

podem provocar sérios danos à saúde auditiva do trabalhador, como: ruptura de tímpano; 

hemorragia do ouvido médio e interno; degeneração do nervo auditivo; vertigens, 

desequilíbrio e dificuldade para caminhar; taquicardia. Santos, Oliveira e Moreira (2006) 

contribuem, dizendo que a convivência do trabalhador de enfermagem também com ruídos 

excessivos do ambiente de trabalho, acarreta riscos à saúde física e mental do grupo, devido 

ao excesso de estímulos psicossensoriais. Submetido a tais estímulos, o trabalhador tende a 

falar mais alto, a gesticular mais e a fazer as atividades de forma mais rápida. A tensão 

contínua a que o trabalhador é submetido, além de levar a um maior desgaste psicofísico, 

pode contribuir para a diminuição da concentração e falhas de memória, expondo-o a 

possíveis erros, o que gera ainda mais sofrimento.  

Nesse sentido, estudos de Sell (2002) sugerem o uso de proteção contra ruído nos 

casos em que, apesar de tomadas todas as providências possíveis, o nível de ruído mantém-se 

elevado. No caso do SAMU, a remoção da fonte de emissão de ruídos, como sirene, buzina, 

barulho do trânsito, é pouco provável que possa ser obtida, uma vez que faz parte do cotidiano 

do trabalhador e é utilizada como ferramenta de aviso para os demais. No entanto, a Lei nº 

9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, reforça que a 

sirene só deve ser utilizada para abrir passagem, alterando-se os tons, e somente quando a 

ambulância estiver em efetiva prestação de serviço de urgência (art. 29), assim, diminui-se a 

frequência com que o trabalhador fica exposto a esse ruído (CTB, 1997). 

Na UTI Móvel do SOS UNIMED de Florianópolis/SC, estudada por Nitschke, Lopes e 

Bueno (2000), foram realizadas medições utilizando-se um Medidor de Nível de Pressão 

Sonora (decibelímetro), marca Queston, modelo 2700, classe 2, calibrado imediatamente 

antes as aferições. Tendo-se aferido, na cabine posterior, quando em movimentação da 

ambulância e sem a utilização de sinal sonoro (sirene), observou-se que a intensidade sonora 

variou entre 89 e 90 dB. Na cabine anterior, quando igualmente em movimento e sem a 

utilização de sirene, a intensidade sonora apresentou uma variação de 79 a 82 dB. Entretanto, 

quando a medição sonora foi realizada com a ambulância em movimento e com a utilização 

do sinal sonoro (sirene), a intensidade sonora variou entre 116 e 118 dB. 
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Desse modo, devemos resgatar a NR-15, que estabelece perigo para a audição a 

partir de 85 dB. Com uma exposição de 115 dB, o limite máximo para exposição diária ao 

ruído é de 7 minutos. Além disso, acima de 115 dB não é permitida a exposição para 

indivíduos que não estejam devidamente protegidos. Assim, todos os trabalhadores expostos a 

tais ruídos devem usar protetores auriculares. No entanto, isso não acontece com estes 

trabalhadores, que poderiam cobrar da instituição a efetivação de seus direitos.  

Diante desse contexto, ressaltamos que no mercado encontram-se três tipos de 

protetores: tipo tampão, que é inserido no canal auditivo; tipo concha, que tampa a orelha e, 

quando bem-ajustado, reduz o ruído em até 30 dB ou superior; tipos especiais, eficazes para 

ruídos em altas frequências, que garantem a comunicação pela fala (SOARES, 2006).  

Entretanto, Saliba (2004) chama a atenção para o detalhe de que a simples utilização 

desses EPIs não implica a eliminação do risco para o trabalhador de vir a sofrer diminuição da 

capacidade auditiva. Para garantir a eficácia do protetor, este deve ser colocado de forma 

correta e utilizado nos momentos de exposição aos ruídos. Além disso, recomenda-se a 

inclusão de controle audiométrico em exames periódicos realizados pela medicina do 

trabalho. 

Em relação às chuvas, Veronese e Oliveira (2006) destacam que, na percepção de 

motoboys, as chuvas constituem um dos principais fatores relacionados ao ambiente que 

contribuem para a ocorrência dos acidentes de trânsito. Para os profissionais que trabalham no 

SAMU, existe grande possibilidade de acidente de trânsito frente à velocidade de 

deslocamento e pavimento molhado, uma vez que as ambulâncias, ao deslocarem-se para 

atendimentos a pacientes graves, o fazem em alta velocidade, e muitas vezes por imprudência 

ultrapassam o limite da velocidade da via pública. Assim, a velocidade associada à chuva 

aumenta consideravelmente a probabilidade de acidentes, seja no trajeto ou no local de 

atendimento. 

No entanto, devemos ressaltar que, nem em dias de sol, a velocidade da via deve ser 

ultrapassada por uma ambulância, uma vez que esta relaciona-se às questões de segurança, 

como construção, tipo de pavimento, curvas, cálculo da distância de frenagem, largura da 

pista, escapes, e áreas de risco, como escolas. Desse modo, não há forma segura de se 

ultrapassar o limite de velocidade e a lei não autoriza uma ambulância a ultrapassar esse 

limite (BRASIL, 1997). 

Nesse sentido, os dias de chuva aparecem como fatores que interferem na atividade de 

dirigir. Segundo Battiston, Cruz e Hoffmann (2006), além do aumento no número de veículos 

circulando em dias de chuva, o asfalto encontra-se molhado, consequentemente a aderência 
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dos pneus na pista diminui, aumentando a probabilidade da ocorrência de aquaplanagem e, 

por consequência, da ocorrência de acidentes. A visibilidade também é prejudicada, 

requerendo maior atenção por parte dos motoristas, pois, segundo eles, pode ocorrer o 

embaçamento dos vidros, dificultando a visibilidade. 

Em notícia publicada no jornal online de Fortaleza/CE, ―O Povo‖, a jornalista Viviane 

Gonçalves relata que apenas 21,6 milímetros de chuva foram suficientes para gerar 

transtornos aos motoristas e pedestres de Fortaleza/CE. Segundo a jornalista, neste dia 

(10/05/2011) houve 36 colisões registradas pela Autarquia Municipal de Trânsito, Serviços 

Públicos e de Cidadania (AMC), enquanto que a média costuma ser de 30 ocorrências por dia 

(GONÇALVES, 2011). 

Assim, os dias de chuva também podem ser grandes agravantes para as equipes que 

trabalham no SAMU; nesses casos, perícia e cautela por parte do motorista, boa sinalização 

no local do acidente e monitoramento da Polícia Federal são imprescindíveis à minimização 

desse fator de risco à atuação do SAMU. 

O Gráfico 7, a seguir, traz a distribuição dos profissionais por categoria, quanto ao 

principal risco químico encontrado no ambiente pré-hospitalar.   

 

 

 

      Fonte: própria da pesquisa 
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 De acordo com o Gráfico 7, 127 (78,40%) profissionais disseram que o principal fator 

de risco químico encontrado no APH são os gases e fumaça. Analisando por categoria 

profissional, 14 (66,67%) médicos, nove (81,82%) enfermeiros, 49 (89,09%) técnicos e 55 

(73,33%) condutores também referiram os gases e fumaças como principal fator de risco 

químico no APH. 

 Nesse sentido, os gases tóxicos podem ser classificados, segundo seus efeitos, em 

irritantes e asfixiantes. Os gases irritantes são substâncias de ação local que agridem o 

aparelho respiratório e os olhos, e podem levar à inflamação tecidual, com risco de infecção 

secundária. Em caso de inalação, pode ocorrer cefaleia, conjuntivite, rinite, faringite, laringite, 

secura e insensibilidade nasal, hemorragia, edema de glote, edema laríngeo, pneumonite, 

bronquite. Além desses sintomas, pode surgir taquipneia, sibilos, tosse, infiltrado pulmonar e 

síndrome disfuncional reativa das vias aéreas. Exemplos desses gases são: amônia, cloro, 

fosgênio e dióxido de nitrogênio (BRANCO; MURGEL, 2004). 

Em relação à inalação de gases asfixiantes, pode haver redução ou impedimento 

completo da utilização bioquímica do oxigênio, levando o indivíduo à morte. Dentre os gases 

nobres, destacamos o dióxido de carbono, metano, butano e propano (GLP - gás liquefeito de 

petróleo), monóxido de carbono e substâncias meta-hemoglobinizantes, cianeto e gás 

sulfídrico (BRANCO; MURGEL, 2004). 

Desse modo, chamamos a atenção para um grave acidente ocorrido em 11 de julho de 

2003 em Natal/RN, quando houve o vazamento de amônia anidra em um frigorífico de 

beneficiamento de camarão, vitimando mais de 170 pessoas. Como consequência, houve duas 

mortes de funcionários e alguns profissionais que atuaram no salvamento das vítimas se 

intoxicaram, precisando receber cuidados médicos (BRASIL, 2005).   

Assim, concordamos com Soares (2006), quando diz que o risco para os trabalhadores 

do atendimento básico e avançado do SAMU está em socorrer as vítimas que estão expostas a 

gases desconhecidos ou à fumaça de diversas origens, fumaça do trânsito, principalmente o 

monóxido de carbono, que aos poucos vai envenenando os trabalhadores, especialmente nos 

grandes centros urbanos. Os gases e a fumaça poderão provocar, entre outros fatores, alergias, 

diminuição da capacidade de raciocínio, ardência nos olhos, tonturas, tosse, levando o 

profissional a ter dificuldade no atendimento de forma geral. 

Para evitar esse problema, as equipes do SAMU devem ser treinadas, não só na 

identificação do tipo de gás e conduta inicial, mas também quanto às medidas de proteção, 

para entrarem na zona de risco (zona quente) para o resgate. Pois, do contrário, se não tiverem 

liberação para entrada na área de risco, se não utilizarem equipamentos de proteção 
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adequados, ou se não estiverem treinados para utilizá-los, podem tornar-se também vítimas da 

intoxicação, não efetivando o resgate e podendo chegar ao óbito. 

No Gráfico 8, a seguir, apresentaremos a distribuição dos profissionais por categoria, 

quanto ao principal fator de risco biológico encontrado no APH.  

 

     Fonte: própria da pesquisa. 

 

 Analisando o Gráfico 8, 79 (48,77%) profissionais informaram ser o contato com o 

sangue o principal fator de risco biológico no APH, e 54 (33,33%) que é o contato com os 

demais fluídos orgânicos, como urina, fezes e secreções. Ao fazermos essa observação por 

categoria profissional, identificamos que 12 (57,14%) médicos, oito (72,73%) enfermeiros e 

37 (49,33%) condutores tinham a mesma visão, de que o principal fator de risco biológico no 

APH é o contato com o sangue. Apenas os técnicos de enfermagem disseram que o principal 

fator de risco biológico é o contato com demais fluidos, com 25 (45,45%).    

 Considerando esses dados no APH, o risco biológico é de grande relevância, sendo 

que a intensidade depende da exposição ao material biológico, da prevalência das doenças 

transmissíveis na população atendida, do conhecimento do mecanismo de transmissão de 

patógenos, da prevenção e das condições de segurança que o trabalho oferece (LIMA et al., 

2006). 

 Zapparoli e Marziale (2006) acrescentam que esse risco é inerente à atividade 

desempenhada e, no que se refere ao atendimento pré-hospitalar, pode tornar-se aumentado 

devido à característica da assistência prestada, muitas vezes em situações extremamente 
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complexas, como a cinemática do trauma, os locais de difícil acesso, o estresse no manejo 

rápido de atendimento e outros. Assim, o trabalho em unidades móveis possui 

particularidades devido às características desse ambiente laboral. Dentre os riscos biológicos, 

os vírus, fungos e bactérias podem ser transmitidos pelas mãos ou pela utilização de materiais 

sujos, não desinfetados ou contaminados, e pelo contágio indireto, por grandes sangramentos 

ou pelo ar (ZAPPAROLI; MARZIALE, 2006). 

 Rodrigues e Miller (2001) falam sobre a existência de riscos decorrentes do manuseio 

inadequado de secreções, excreções, roupas, campos contaminados, materiais 

perfurocortantes, lixos e dejetos resultantes da execução dos procedimentos sem as 

precauções padrão. Dentre eles, os mais preocupantes são aqueles envolvendo a exposição ao 

vírus da imunodeficiência humana e das hepatites B e C. 

 Segundo Soares (2006), o contato direto com sangue consiste num risco ocupacional 

para os trabalhadores do SAMU, pois é veículo de transmissão de inúmeras doenças. Nos 

casos de ferimentos por arma branca, arma de fogo, acidentes automobilísticos, quedas de 

alturas, fraturas expostas ou de excretas contendo sangue (hemoptise, melena e hematúria), a 

exposição do trabalhador é inevitável; entretanto, o uso de EPI reduz os riscos de 

contaminação por esses produtos. 

Mais um aspecto de risco biológico relatado pelos profissionais pesquisados (Gráfico 

8) está relacionado ao contato com secreções corpóreas, com 54 (33,33%). Dentre elas, 

destacam-se as secreções e excretas, como: vômitos, escarros, saliva, líquido biliar, suco 

gástrico, fezes, urina, pus, secreções vaginais, líquido amniótico. Essas secreções são um 

importante meio de transmissão de HIV, HBV, HCV. Assim, obedecendo aos preceitos das 

precauções padrão, todas as vítimas atendidas pelo SAMU devem ser consideradas 

potencialmente contaminadas e os mesmos cuidados dispensados ao sangue devem ser 

observados também nesse risco ocupacional (NITSCHKE; LOPES; BUENO, 2000). 

Diante desse contexto, para prevenir tais situações, cabe aos trabalhadores do SAMU o 

uso de equipamentos que previnam a contaminação por fatores biológicos. Dentre eles está o 

uso de luvas de látex, óculos, máscara descartável e, nos casos em que a situação permita, 

recomenda-se ainda o uso de avental plástico, roupas com reforço nos cotovelos, tórax e nos 

joelhos (SOARES, 2006). 

As luvas de látex, usadas para os procedimentos no serviço de rua, oferecem pouca 

resistência, rasgam facilmente. Para evitar intercorrências como essa, deve-se utilizar luvas 

para procedimentos externos, as quais seguem a NR-32.  
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Na pesquisa de Zaparoli e Marziale (2006) em uma cidade do interior do Estado de 

São Paulo sobre riscos no ambiente pré-hospitalar, em relação às medidas adotadas pelos 

trabalhadores para tornar a prática do trabalho segura, foi constatado que, embora os EPIs 

sejam disponibilizados pelo serviço pesquisado, cerca de um terço dos trabalhadores referiu 

não utilizá-los. 

Florêncio et al. (2003) em seu estudo sobre precauções padrão no APH de Goiás, 

constataram, através da observação realizada durante o atendimento a vítima, que a única 

medida empregada em tais situações foi o uso de luvas de procedimento. Segundo os autores, 

em algumas vezes, durante o atendimento, a equipe se expôs ao material biológico através de 

respingo de sangue em mucosas de olho, boca e nariz.  

Ainda sobre essa pesquisa, Florêncio et al. (2003) detectaram que, apesar dos 

profissionais usarem luvas de procedimento, estes não têm o devido cuidado em evitar a 

contaminação da superfície, pois manuseiam pranchetas, macas, maçanetas e outros objetos 

sem retirar as luvas. Dessa forma, as luvas utilizadas como equipamento de proteção 

individual têm se transformado em equipamento de disseminação de contaminantes. 

Em relação ao uso de PP por categoria profissional no APH, o estudo de Paiva (2007) 

traz que 29 (85,3%) médicos e 94 (83,2%) auxiliares de enfermagem tiveram maior 

percentual em relação à atitude para redução de transmissão de agentes infecciosos. No 

quesito de indicação do uso de máscara facial e óculos de proteção em pacientes que 

eliminam sangue por via aérea, novamente as categorias profissionais que se destacaram 

foram os médicos, com 24 (70,6%) representantes, e os técnicos de enfermagem, com 78 

(69%). Em relação ao uso adequado de EPI, os enfermeiros e os médicos se destacaram com 

17 (68%) e 22 (64,7%), respectivamente. E, no quesito descarte adequado de perfurocortante, 

os profissionais que tiveram melhor atitude foram os médicos e enfermeiros, com 33 (97,1%) 

e 24 (96%) representantes, respectivamente. 

Sabemos, pois, que o uso das PPs minimiza os riscos biológicos, mas não os elimina, e 

o percentual de acidentes aumenta ainda mais quando essa adesão é diminuída. Desse modo, 

os trabalhadores devem seguir as recomendações previstas na NR-6 (EPI) e as novas rotinas 

previstas na NR-32, pois também são responsáveis legalmente por sua proteção individual.  
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     Fonte: própria da pesquisa. 

 

 De acordo com o Gráfico 9, 131 (80,86%) profissionais disseram que o risco 

mecânico mais frequentemente encontrado é o de risco de acidentes de transporte devido à 

manutenção inadequada das ambulâncias e às altas velocidades com que os condutores 

dirigiam no atendimento a pacientes graves. Em seguida, 24 (14,81%) profissionais disseram 

que seria o risco de acidentes com perfurocortantes e sete (4,32%) alegaram ser os acidentes 

devido a estrutura física inadequada. Ao analisarmos por categoria profissional, 16 (76,19%) 

médicos, oito (72,73%) enfermeiros, 44 (80%) técnicos e 63 (84%) condutores afirmaram que 

o risco mecânico mais importante no APH é o de acidentes de transporte, seguido de três 

(14,29%) médicos, dois (18,18%) enfermeiros, nove (16,36%) técnicos e 10 (13,33%) 

condutores que disseram ser os acidentes perfurocortantes. 

 Semelhante aos nossos resultados, Dantas et al. (2009), em relato de experiência, 

reafirmam que, dentre os desafios encontrados pelos profissionais do SAMU 

Metropolitano/RN no momento da pesquisa, está o mau estado de conservação das 

ambulâncias.  

Destacamos, porém, que esse fato não deveria acontecer, pois o MS, por intermédio do 

Fundo Nacional de Saúde (FNS), deve realizar repasses regulares, automáticos e mensais de 

recursos aos respectivos fundos de saúde, para manutenção das equipes efetivamente 

implantadas. Segundo a Portaria n
o
. 1.864/2003, esses recursos correspondem a R$ 12.500,00 

por equipe de suporte básico e R$ 27.500,00 de suporte avançado (BRASIL, 2003b). 
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Em relação à velocidade das ambulâncias, no estudo de Soares (2006) sobre 

situações de riscos ocupacionais percebidas pelos trabalhadores de um serviço de atendimento 

móvel de urgência no Rio Grande do Sul, os sujeitos pesquisados referiram também, como 

fator importante para os riscos de acidentes de transporte, a alta velocidade da ambulância, 

principalmente no deslocamento em código vermelho, agravada em dias de chuva, neblina, ou 

no período da noite.  

Segundo o autor, os riscos para os trabalhadores, quando envolvidos em acidentes, 

são: escoriações, luxações, ferimentos, fraturas (fechadas ou abertas). Em alguns casos, 

poderá ser fatal, quando não deixar lesões irreversíveis (SOARES, 2006).  

Nessa mesma pesquisa, Soares (2006) detectou que os trabalhadores realizam as 

punções venosas com a ambulância em movimento, aumentando o risco de acidentes com 

perfurocortantes e outros, como quedas, escoriações e iatrogenias. Nesses casos, quando há a 

necessidade de intervenção, recomenda-se parar a ambulância, realizar o procedimento 

necessário, estabilizar a vítima, para posteriormente continuar o transporte ao serviço de 

referência. 

Pelos dados identificados (Gráfico 9) e as referências pesquisadas, concordamos com 

Poggetti e Novo (2004), quando dizem que transportar rapidamente não significa ―carregar e 

correr‖ ou deixar de fazer as intervenções que são importantes no atendimento do doente. 

Significa, no entanto, que os trabalhadores do SAMU devem realizar rapidamente os 

procedimentos básicos e fundamentais para a manutenção da vida, e, depois de concluídos, 

transportar a vítima para um hospital de referência. 

Assim, acreditamos que os condutores deverão ser capacitados e treinados com 

direção defensiva para conduzirem as ambulâncias com segurança, independente do tipo de 

clima ou tipo de código de deslocamento.  Para os profissionais de enfermagem e médicos, o 

serviço de educação continuada deve reforçar os trabalhadores sobre os riscos a que os 

mesmos estão expostos ao realizarem os procedimentos com a ambulância em movimento. 

Apresentaremos, a seguir, o Gráfico 10, que traz dados referentes à distribuição dos 

profissionais de acordo com a categoria, quanto ao principal fator de risco ergonômico 

encontrado no APH.  
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      Fonte: Própria da pesquisa. 

 

 De acordo com o Gráfico 10, 65 (40,12%) profissionais disseram que o fator de risco 

ergonômico mais frequentemente vivenciado por eles foi a tensão/estresse no atendimento 

aos pacientes graves, psiquiátricos e agressivos, seguido de 65 (40,12%) que alegaram as 

condições precárias de trabalho. Ao analisar por categoria profissional, oito (38,10%) médicos 

responderam ser a tensão/estresse no atendimento aos pacientes graves, psiquiátricos e 

agressivos, e oito (38,10%) em relação às condições precárias de trabalho. Quanto aos 

enfermeiros e técnicos de enfermagem, seis (54,55%) e 28 (50,91%), respectivamente, 

disseram ser a tensão/estresse no atendimento aos pacientes graves, psiquiátricos e agressivos. 

Enquanto que os condutores apontaram as condições precárias de trabalho, com 35 (46,67%). 

 Entretanto devemos ressaltar que, a agressividade muitas vezes demonstrada nas crises 

psiquiátricas também pode ser reflexo da forma inadequada como o profissional aborda e se 

comunica com os portadores de transtornos mentais durante a intervenção em crise. Segundo 

Bonfada (2010), o medo, a raiva, a compaixão, a empatia, a revolta e o preconceito foram 

sentimentos comuns encontrados na equipe do SAMU de Natal/RN, evidenciando pessoal 

despreparado para o atendimento a paciente psiquiátrico, ou melhor a qualquer paciente em 

situação de intenso sofrimento que eventualmente pode se tornar agressiva.  

Em um outro estudo, sobre a percepção dos profissionais de um SAMU do interior do 

Estado do Rio Grande do Sul sobre os riscos vivenciados por suas equipes, Soares (2006) 

observou que, dentre os fatores de risco ergonômico, se destacam o estresse, o trabalho 
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noturno e a postura física. O estresse vivenciado por esses trabalhadores pode estar associado 

ao tipo de serviço prestado, à demanda elevada de atendimentos, às condições do trânsito, ao 

desconhecimento da real situação das vítimas a serem atendidas, além do desgaste devido às 

chamadas inapropriadas por parte dos usuários, por falta de compreensão da função do 

SAMU. 

 Soares (2006) observou também que outro fator que os sujeitos descreveram como 

gerador de estresse é o fato de os trabalhadores terem que lidar com o óbito, principalmente 

ao resgatar vítimas mutiladas, suicidas com tiro no crânio, enforcamentos, autoextermínio, 

óbito de crianças ou de amigos e parentes. Todas essas cenas são violentamente 

bombardeadas no inconsciente, alterando o jeito normal de agir.  

Concordando com esses resultados, em uma pesquisa sobre carga mental e nível de 

estresse em motoristas socorristas de um SAMU, os autores observaram que 14 (40%) 

motoristas apresentam algum nível de estresse. Os aspectos do trabalho que representaram as 

principais fontes de estresse foram a falta de treinamentos, discriminação/favoritismo, tarefas 

além da capacidade, deficiência na divulgação de informações organizacionais e falta de 

autonomia (MARÇAL; OLIVEIRA; SANTOS, 2009). 

 Ainda sobre esse tema, Costa (2006) diz que a atividade do motorista exige atenção 

constante, precisão na realização das ações, autocontrole, reflexo rápido (direção defensiva), 

análise e interpretação das informações fornecidas pelos equipamentos do veículo. O sistema 

visual, auditivo, percepção, coordenação dos movimentos, raciocínio rápido para manipular 

os mecanismos e equipamentos do veículo, estacionar, avançar, desviar são solicitações que 

devem ser percebidas, analisadas e respondidas em fração de segundos. Reforça que a 

exigência mental da profissão, aliada aos fatores econômicos, administrativos, físicos e 

sociais, pode aumentar as cargas de estresse no organismo, sendo a disfunção geradora de 

distúrbios orgânicos no ser humano dos mais variados. 

 Em contrapartida, outra pesquisa realizada no SAMU de Natal/RN, Gomes (2009) 

identificou que, apesar de reconhecerem os fatores potencialmente estressantes e inerentes às 

suas atividades, os profissionais não demonstraram ter desencadeado o estresse ocupacional 

negativo. Os principais fatores potencialmente estressantes identificados foram: trabalho na 

linha de tiro ou com riscos de acidentes e contaminação; população mal informada sobre o 

serviço do SAMU; falta de dados para chegar ao endereço do paciente a ser atendido; 

engarrafamentos/trânsito tumultuado; baixa remuneração/reconhecimento; impotência diante 

dos óbitos e deficiência no sistema de saúde.  



                                                                                      Resultados e Discussão 

 

143 

 Nessa temática, Zapparoli e Marziale (2006), pesquisando sobre os riscos no ambiente 

de trabalho de um SAMU do interior de São Paulo, também identificaram resultados 

diferentes dos nossos, pois 30 trabalhadores (75%) apontaram a violência como fator 

preocupante de risco. Dados do CIE (1998) destacam que, dentre o pessoal da saúde, os 

trabalhadores de ambulâncias e os enfermeiros são os mais susceptíveis à violência, porém 

estes profissionais apresentam três vezes mais probabilidade de sofrerem violência no local de 

trabalho do que outros grupos profissionais. 

  Em relação às condições de trabalho, numa pesquisa sobre o atendimento pré-

hospitalar móvel em Fortaleza/CE, os 89 pesquisados apontaram como dificuldades do 

processo de trabalho o comprometimento da estrutura física (60,7%); escassez de materiais 

(82,0%); incipiência de recursos humanos (37,1%); mau estado de conservação; e número 

insuficiente de ambulâncias (67,4%). Esses problemas remetem diretamente à gestão dos 

recursos do sistema e regulamentação do componente pré-hospitalar móvel pela Política 

Nacional de Atenção às Urgências (PNAU) (SILVA et al., 2009). 

Outra variável pesquisada foi sobre o sentimento de segurança dos profissionais no 

ambiente de trabalho. No que se refere a essa variável, foi encontrada uma média de 4,5 

numa escala tipo Likert de 0 a 10, onde 0 (zero) significava totalmente inseguro, 10 

totalmente seguro, e 5, nem seguro, nem inseguro. Nesse sentido, a equipe multiprofissional 

do SAMU Metropolitano/RN, com essa média apresentada, considerou o ambiente de 

trabalho um pouco mais inseguro do que seguro.  

Algumas pesquisas que tratam de segurança no ambiente hospitalar encontraram 

resultados semelhante aos nossos. Destacamos a pesquisa de Morais Filho (2009), realizada 

em um hospital de urgência de Natal/RN, onde a média do sentimento de segurança da equipe 

médica e de enfermagem foi de 4,03. 

Cezar (2005), investigando a segurança ocupacional da equipe médica e de 

enfermagem de um pronto socorro de um serviço de urgência no Paraná, utilizando essa 

mesma escala com pontuação de 0 a 10, encontrou uma resposta semelhante à nossa, com 

uma média igual a 4,6. 

Contribuindo com essa questão, o Conselho Internacional de Enfermagem (CIE), em 

uma publicação sobre lugar de trabalho de qualidade e ambiente de prática favorável, ressalta 

que há pelo menos cinco elementos gerais indicadores de um ambiente de trabalho seguro: 

compromisso da organização; participação da direção; capacitação dos empregados; sistema 

de remuneração; e sistema de dependência hierárquica (CIE, 2007). 
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Nesse sentido, a segurança na organização é tanto física como psicológica. Entre os 

aspectos físicos estão o fornecimento de equipamento adequado, segurança das estruturas 

físicas, e ambiente adequado para a prática profissional. O elemento psicológico de segurança 

inclui as recompensas para os empregados e exige que eles se sintam confortáveis ao 

questionarem, sem medo de represálias (CIE, 2007). 

Quanto ao aspecto psicológico como algo que contribui para que o profissional sinta-

se seguro, a literatura tem destacado a importância da existência na instituição de uma política 

de educação que incentive o desenvolvimento do profissional, assim como a existência de um 

espaço para a discussão dos problemas da instituição, que já deve estar incluso no 

planejamento das atividades (PALÁCIOS et al., 2002; CIE, 2007).  

Nesse raciocínio, o Conselho Internacional de Enfermagem (CIE) ressalta que cabe à 

direção do hospital a responsabilidade de propiciar um ambiente seguro, sendo capaz de 

identificar os riscos ocupacionais e, consequentemente, promover ações no sentido de 

eliminá-los. No entanto, todos os profissionais de saúde devem participar desse processo 

(CIE, 2007). 

 Haddad (2000) concorda com alguns aspectos tratados pela CIE e acrescenta que, para 

que haja qualidade de vida fora e dentro do local de trabalho, são necessárias medidas como: 

carga de trabalho e ambiente adequado, oportunidade para a utilização e desenvolvimento das 

capacidades humanas, oportunidade para crescimento contínuo, organização e, acima de tudo, 

condições de segurança e saúde no trabalho.  

 Assim, concordamos com De Masi (2000), quando diz que o desafio do século XXI é 

inventar e difundir uma nova organização, capaz de elevar a qualidade de vida no trabalho 

com segurança, fazendo uma alavanca sobre a força silenciosa do desejo de felicidade. 

  

5.3 DADOS SOBRE OS ACIDENTES DE TRABALHO OCORRIDOS COM A EQUIPE 

MULTIPROFISSIONAL DO SAMU METROPOLITANO/RN 

 

Neste item apresentaremos dados relativos ao número de acidentes ocorridos, 

notificação do evento, atividade exercida no momento do evento, local do acidente, turno de 

trabalho, escala de serviço, tipo de lesão sofrida, região corpórea atingida e o agente causador. 

 Sobre a variável número de acidentes de trabalho ocorridos, observamos que 51 

(31,48%) dos profissionais sofreram pelo menos um evento acidentário. Destes, sete (33,33%) 

eram médicos; seis (54,55%), enfermeiros; 21 (38,18%), técnicos; e 17 (22,67%), condutores.  

Dentre os indivíduos que foram vítimas de acidentes, 29 (56,86%) sofreram apenas um 
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evento. Quando analisado por categoria profissional, todas apresentaram resultados 

semelhantes, sendo que três (42,86%) médicos, três (50,50%) enfermeiros, 13 (61,20%) 

técnicos e 10 (58,82%) condutores disseram terem sofrido apenas um acidente. 

Assim, no presente estudo, a distribuição de acidentes por categoria profissional, 

poderia ser justificada pela presença de médicos e enfermeiros nas unidades de suporte 

avançado (USA), onde são atendidos pacientes que requerem cuidados avançados para a 

manutenção da vida e onde são realizados procedimentos invasivos. Enquanto que os 

profissionais das unidades de suporte básico (USB) realizam atividades relacionadas à 

contenção de hemorragias, suporte básico de vida, acesso venoso periférico e glicemia capilar. 

Nesse sentido, salientamos que, durante o atendimento pré-hospitalar, os médicos 

realizam atividades em que o contato com sangue e fluidos corporais é constante, tais como 

entubação orotraqueal e contenções de hemorragia. Os profissionais de enfermagem realizam 

atividades que envolvem materiais perfurocortantes, tais como realização de acessos venosos 

e preparo de material para procedimentos invasivos. Os condutores auxiliam aparentemente 

em atividades de menor complexidade, como contenção do paciente, transporte de 

equipamentos e condução da viatura; porém, ao término do atendimento, auxiliam o 

profissional da enfermagem na limpeza do local e descarte do material utilizado. Esse dado 

constitui fator de suma importância, pois dentro da equipe o condutor é o único profissional 

que não se envolve diretamente com procedimentos invasivos. 

Semelhante aos nossos resultados, Oliveira, Lopes e Paiva (2009), estudando os 

acidentes biológicos com a equipe multiprofissional de Atendimento Pré-hospitalar (APH) de 

Belo Horizonte/MG, identificaram que 49 (20,6%) profissionais tiveram pelo menos um 

acidente de trabalho. Destes, 12 (31,5%) foram sofridos pelos médicos, seguidos de 6 (24%) 

enfermeiros, 20 (17,7%) técnicos, e 11 (16,7%) condutores. 

Takede (2002), realizando uma pesquisa com 22 motoristas socorristas de uma Central 

de Ambulância de Marília/SP, detectou que 13 (59,09%) motoristas relataram ter sofrido 

algum acidentes de trabalho, totalizando 19 eventos. Destes, cinco (38,46%) sofreram mais de 

um AT e oito (61,54%) tiveram, cada um, um AT, durante todo o tempo de trabalho. Dos 

cinco motoristas que relataram ter sofrido mais de um AT, quatro sofreram dois eventos, cada 

um, e um teve três ATs. 

Medeiros (2010), ao pesquisar os Ats em um pronto-socorro de urgência de um 

hospital de referência em trauma de Natal/RN, encontrou resultados semelhantes aos nossos. 

O autor constatou que 104 (59,09%) profissionais sofreram pelo menos um evento acidentário 

e que, dentre os eventos ocorridos, a maioria, 69 (66,35%), sofreu apenas um acidente. 
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Loureiro et al. (2009), em estudo com 56 enfermeiros e auxiliares de enfermagem que 

se acidentaram e receberam atendimento numa unidade especializada de um hospital escola 

do interior de São Paulo (SP), registraram 56 eventos, sendo que 41 (73,2%) ocorreram com 

auxiliares de enfermagem, e 15 (26,8%), com enfermeiros.  

Nishide, Benatti, Alexandre (2004) também identificaram, em um estudo 

epidemiológico sobre acidentes de trabalho em uma unidade de terapia intensiva (UTI) de 

Campinas/SP, que 30 (44%) trabalhadores sofreram acidentes. Entre as categorias 

profissionais, o auxiliar de enfermagem foi quem mais se acidentou (48%), seguido pelo 

enfermeiro (43%) e técnico de enfermagem (39%). 

A pesquisa de Florêncio (2003) com a equipe de Resgate Pré-Hospitalar do Corpo de 

Bombeiros de Goiás (GO), registrou 12 (27,3%) ATs com exposição a material biológico. 

Outros autores relataram incidências que variaram de 18,4% a 100% de trabalhadores em 

saúde acometidos por acidentes com exposição a material biológico (MARZIALE; 

NISHIMURA; FERREIRA, 2004; PEREIRA et al., 2004; YANG et al., 2004; PATTERSON 

et al., 2003; MEMISH; ALMUNEEF; DILLON, 2002). 

A seguir, apresentaremos o Gráfico 11, que trata da distribuição dos profissionais por 

categoria quanto à notificação dos acidentes de trabalho.  

 

 

      Fonte: Própria da pesquisa. 

 

0,00% 

20,00% 

40,00% 

60,00% 

80,00% 

100,00% 

MÉDICO ENFERMEIRO TÉC. DE ENF. CONDUTOR TOTAL 

8
5

,7
1

%
 

6
6

,6
7

%
 

7
1

,4
3

%
 

7
0

,5
9

%
 

7
2

,5
5

%
 

1
4

,2
9

%
 

1
6

,6
7

%
 

1
9

,0
5

%
 

2
9

,4
1

%
 

2
1

,5
7

%
 

0
,0

0
%

 

1
6

,6
7

%
 

9
,5

2
%

 

0
,0

0
%

 

5
,8

8
%

 

NENHUM TODOS ALGUNS 

GRÁFICO 11- Distribuição dos profissionais por categoria, quanto à notificação 

dos acidentes de trabalho. SAMU Metropolitano, Macaíba/Rio 

Grande do Norte, 2010 
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 De acordo com o Gráfico 11, em relação à variável notificação do AT, 37 (72,55%) 

profissionais não notificaram nenhum acidente, seguidos de 11 (21,57%) que notificaram 

todos e três (5,88%) que notificaram alguns. Analisando cada categoria profissional, 

observamos que seis (85,71%) médicos, quatro (66,67%) enfermeiros, 15 (71,43%) técnicos e 

12 (70,59%) condutores não realizaram nenhuma notificação dos seus acidentes de trabalho.  

 Quando questionados sobre o motivo de não notificarem, 25 (60,98%) responderam 

que não existia rotina na instituição para notificação, seguidos de 10 (24,39%) profissionais 

que não valorizaram o acidente. Quando analisado separadamente, quatro (66,67%) médicos, 

três (60,00%) enfermeiros, 12 (66,67%) técnicos e sete (58,33%) condutores afirmaram que 

não existia rotina de notificação. 

A subnotificação dos acidentes de trabalho, neste estudo, reflete a desinformação do 

profissional quanto a seus direitos, aliada à carência de um setor de emergência que possa 

avaliar e acompanhar o trabalhador acidentado, bem como ao desinteresse da instituição, uma 

vez que a natureza do atendimento prestado por esses profissionais propicia aumento do risco 

para acidentes. 

Nesse sentido, a subnotificação tem sido alvo de estudos de outros pesquisadores, e 

um deles revelou que 25 (83%) acidentes não foram notificados, sendo que oito (28%) 

profissionais relataram que o principal motivo foi porque o acidente não oferecia risco de 

contrair doenças; sete (24%), porque só tiveram o contato de sangue, de fluido corpóreo ou de 

excreta em pele íntegra; quatro (12%) afirmaram que seria muita burocracia; quatro (12%) 

porque eram acidentes não graves; dois (8%) relataram desinteresse; e quatro (12%) alegaram 

outros motivos (NICHIDE; BENATTI; ALEXANDRE, 2004). 

Medeiros (2010), trabalhando com acidentes de trabalho em um setor de urgência, de 

Natal/RN, identificou que 47 (36,19) profissionais não notificaram o acidente. Quando 

analisado por categoria profissional, nove (45,00%) enfermeiros não notificaram e 38 

(45,23%) técnicos/auxiliares de enfermagem não seguiram esse procedimento. Nesse mesmo 

trabalho, quando questionados sobre o motivo de não notificarem, 33 (70,15%) profissionais, 

de forma geral, não deram valor ao acidente, seguidos de 10 (22,39%) que afirmaram não 

existir rotina para notificar, e quatro (7,46%) relataram desconhecer a necessidade de notificar 

o evento. 

Na investigação de Paiva (2007) sobre precauções padrão entre profissionais de um 

SAMU de Minas Gerais (MG), observou-se que, em apenas 16,7% dos casos, o profissional 

médico submeteu-se à avaliação médica após o AT e que em nenhum deles foi emitida a 

comunicação de acidente de trabalho (CAT), enquanto que o enfermeiro foi avaliado em 
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33,3% dos eventos, porém, em nenhum deles a CAT foi emitida. O técnico/auxiliar de 

enfermagem foi avaliado em 30% dos acidentes, e em apenas 20% a CAT foi emitida, 

entretanto que o condutor foi avaliado em 72,7% dos casos de AT, e as CATs emitidas para 

todas as ocorrências avaliadas. 

Soerensen et al. (2009), ao trabalharem com acidentes com material biológico em um 

serviço de APH móvel no interior de São Paulo (SP), perceberam que, quando os sujeitos 

desse estudo foram questionados sobre se haviam sofrido algum acidente, muitos 

responderam negativamente. Entretanto, quando interrogados sobre se haviam tido algum 

contato com material biológico e perfurocortantes, especificamente em pele íntegra, uma parte 

significativa dos sujeitos afirmou que sim, mas eles não consideravam essa ocorrência como 

um acidente.  

Muitos profissionais da área da saúde desprezam, equivocadamente, esse tipo de 

ocorrência, pois a aparente pele íntegra pode conter microlesões, muitas vezes imperceptíveis, 

servindo como porta de entrada para vários tipos de agentes infecciosos, entre eles, o da 

hepatite B (HBV), hepatite C (HCV), além do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) 

(SOERENSEN et al., 2009). 

Nesse sentido, devemos salientar que o sub-registro de ATs não é fenômeno 

estritamente nacional, é também referido em diversos países do mundo. Estima-se que os ATs 

são responsáveis por cerca de um terço de todos os acidentes ocorridos nos Estados Unidos da 

America (EUA), sendo sub-registrados entre 50% e 70% dos casos. Nesse país, há vários 

sistemas de informações sobre acidentes ocupacionais e não ocupacionais, tais como Bureau 

of Labor Statistics Annual Survey, The National Health Interview Survey, The National 

Hospital Discharge Survey, National Traumatic Occupational Fatalities Surveillance System, 

Fatal Assessment and Control Evaluation, Census of Fatal Occupational Injuries, e outros, 

todos com cobertura deficitária (CORDEIRO et al., 2005). 

Na Inglaterra há dois grandes sistemas nacionais de informação que fornecem 

estatísticas sobre acidentes do trabalho: Reporting of Injuries, Diseases and Dagerous 

Occurences Relations e Labour Force Survey. Ambos sub-registram acidentes do trabalho, 

chegando à ordem de 50% a 67% (SOLOMON, 2007).   

Ainda em relação à subnotificação de acidentes em outros países, uma pesquisa 

multicêntrica detectou que 8.472 (98,6%) profissionais da área da saúde de 16 hospitais da 

Tailândia não notificaram os ATs mais recentes, devido a três determinantes principais: 2.939 

(34%) relataram que os dispositivos não haviam sido utilizados em pacientes; 1.288 (14,9%) 
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estavam muito ocupados na ocasião do evento e 1.244 (14,4%) desconheciam o protocolo de 

notificação (SHIAO et al., 2009). 

Concordamos com Galon, Robazzi, Marziale (2008), quando diz que a falta de 

notificação desse tipo de acidente, infelizmente, ainda é uma realidade vivenciada por muitos 

profissionais de enfermagem no país, onde a subnotificação ocorre devido ao constrangimento 

do trabalhador em expor que ele efetuou um erro técnico. 

A seguir apresentaremos o Gráfico 12, que traz informações por categoria sobre a 

atividade que estava sendo exercida no momento do acidente de trabalho. 

 

     Fonte: Própria da pesquisa. 
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GRÁFICO 12- Distribuição dos profissionais por categoria, quanto à atividade 

que estava sendo exercida no momento do acidente. SAMU 

Metropolitano, Macaíba/Rio Grande do Norte, 2010 
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algum cuidado com o paciente, como: 16 (39,0%), imobilização; nove (21,9%), extricação; 

seis (14,6%), exame físico; e três (7,3%), pós-inserção de agulha no paciente. 

Takede (2002), estudando os riscos ocupacionais e acidentes de trabalho com 

motoristas de ambulância de Maríllia/SP, observou que todos os 19 ATs que acometeram 

esses trabalhadores aconteceram durante o cuidado com o paciente. Nenhum deles esteve 

relacionado a colisões, apesar de os trabalhadores, no exercício de seu trabalho, 

permanecerem no trânsito com carros sem a devida manutenção, durante uma considerável 

parcela de seu turno laboral.  

Medeiros (2010), investigando os ATs em um setor de urgência em Natal/RN, 

detectou que a atividade mais frequente executada no momento do último acidente foi o 

cuidado com o paciente, em 60 casos (57,69%), seguida do manuseio do material, em 38 

(36,54%).  

Gomes et al. (2009), ao avaliar os acidentes biológicos em hospital no interior de São 

Paulo (SP), encontraram que, dentre as situações de ocorrência relacionadas às exposições, 15 

(26,8%) foram durante a realização de punção venosa, 13 (23,3%) na administração de 

medicamentos, seis (10,7%) durante a realização de glicosimetria, seis (10,7%) no manuseio 

de dispositivos e acessos venosos, cinco (8,9%) durante a limpeza de materiais, e quatro 

(7,1%), na prática de reencape de agulhas utilizadas. Em cinco (8,9%), outros objetos, como 

vidros e lâminas de barbear, estavam registrados como sendo causadores dos acidentes.  

Galon, Robazzi, Marziale (2008), ao desenvolverem uma pesquisa no Hospital das 

Clínicas de Ribeirão Preto/SP com trabalhadores que sofreram AT, detectaram que o número 

de acidentes relacionados à administração de medicamentos ainda tem ocupado os primeiros 

lugares nas ocorrências.  

Esses procedimentos são frequentemente realizados pelos profissionais de saúde, ao 

manusearem agulhas contaminadas, e, dentre as tarefas realizadas após a administração de 

medicamentos, o descarte de material merece maior atenção, visto que acidentes podem ser 

evitados pela adoção de rotinas para o descarte do material. Dentre estas medidas, podem ser 

citadas a obediência ao limite de capacidade do recipiente, que deve ser de paredes rígidas, 

estar localizado no local onde o procedimento é realizado e posicionado no limite de alcance 

dos olhos e braços do executor da tarefa (GALON, ROBAZZI, MARZIALE, 2008). 

A seguir, traremos o Gráfico 13, com informações por categoria quanto ao local onde 

ocorreu o último acidente de trabalho. 
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Fonte: própria da pesquisa. 

  

De acordo com o Gráfico 13, no que se refere ao local do AT, 25 (49,02%) 

profissionais se acidentaram na USB/UR; seguidos de 14 (27,45%), na USA; e 12 (23,53%), 

na via pública/residência/local da ocorrência. Analisando as categorias profissionais 

separadamente, seis (85,71%) médicos se acidentaram na USA; e um (14,29%), na via 

pública/residência/local da ocorrência; enquanto que três (50%) enfermeiros se acidentaram 

na USA; e três (50%), na via pública/residência/local da ocorrência. Os técnicos de 

enfermagem acidentaram-se mais na USB, com 15 (71,43%); seguidos de seis (28,57%), na 

via pública/residência/local da ocorrência. Em relação aos condutores, 10 (58,82%) se 

acidentaram na USB/UR; e cinco (29,41%), na USA. 

Os diferentes índices de acidentes nas USB podem estar relacionados ao maior número 

de atendimentos e procedimentos realizados por essas equipes, uma vez que, devido ao 

dimensionamento previsto na Portaria 1864/2003, as USB estão distribuídas em maior 

número do que as USA. Além disso, acrescentamos o possível uso inadequado de 

equipamento de proteção individual, estresse e jornada de trabalho longa, predispondo os 

profissionais a um maior risco de acidentes.  

 Na literatura, não encontramos pesquisas que abordassem o local onde ocorreram os 

ATs no âmbito da APH móvel, tal como foi feita a análise deste trabalho. No entanto, Paiva e 

Oliveira (2011) trazem resultados que devemos levar em consideração sob uma ótica 

diferente. Segundo os autores, ao investigar os ATs com a equipe multiprofissional do 
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GRÁFICO 13- Distribuição dos profissionais por categoria, quanto ao local onde 

ocorreu o último acidente de trabalho. SAMU Metropolitano, 

Macaíba/Rio Grande do Norte, 2010 
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Atendimento Pré-Hospitalar de Belo Horizonte/MG, os profissionais lotados em USA 

apresentaram 4,2 vezes mais chance de se acidentar do que os da USB. No entanto, devemos 

ressaltar que os autores pesquisaram tão somente o risco biológico, e este resultado 

apresentado pelos autores citados, pode ser justificado pelo maior número de procedimentos 

invasivos realizados pelas equipes de USA. 

A seguir, o Quadro 8 traz informações por categoria sobre turno e escala de trabalho 

em que aconteceu o acidente. 

 

QUADRO 8 -    Distribuição dos profissionais de saúde, segundo turno e escala de 

trabalho que aconteceu o acidente. SAMU Metropolitano, Macaíba/Rio 

Grande do Norte, 2010 

VARIÁVEIS 
    MÉDICO  ENFERMEIRO TÉC. DE ENF. CONDUTOR   TOTAL 

     N      %        N       %      N     %      N      %     N  % 

Turno 
Diurno 05 71,43 04 66,67 11 52,38 11 64,71 31 60,78 

Noturno 02 28,57 02 33,33 10 47,62 06 35,29 20 39,22 

Total 07 100,00 06 100,00 21 100,00 17 100,00 51 100,00 

Escala  

Horário 

normal 
06 85,71 06 100,00 21 100,00 16 94,12 49 96,08 

Troca 01 14,29 00 00,00 00 00,00 01 05,88 02 03,92 

Total 07 100,00 06 100,00 21 100,00 17 100,00 51 100,00 

Fonte: própria da pesquisa. 

 

 De acordo com o Quadro 8, 31 (60,78%) profissionais trabalhavam durante o dia, 

quando o AT aconteceu; e 20 (39,22%), durante a noite. Ao analisarmos as categorias 

separadamente, cinco (71,43%) médicos, quatro (66,67%) enfermeiros, 11 (52,38%) técnicos 

e 11 (64,71%) condutores trabalhavam durante o dia. 

Quanto à escala de trabalho no momento do acidente, observamos, no Quadro 8, que 

predominaram aqueles sujeitos que trabalhavam em escada de trabalho no horário normal, o 

plantão de 24 horas, com 49 (96,08%). Ao analisarmos por categoria profissional, seis 

(85,71%) médicos, seis (100%) enfermeiros, 21 (100%) técnicos e 16 (94,12%) condutores 

estavam no seu horário normal de trabalho quando o evento acidentário aconteceu. 

Assim, associamos esse elevado número de acidentes ocorridos durante o dia, em 

relação à noite, ao ritmo de trabalho mais intenso nesse período, já que a maioria das saídas de 

ambulâncias para a solicitação de atendimento, assim como um maior número de 

procedimentos são realizados durante o dia. 

 Nesse contexto, trazemos alguns estudos que obtiveram resultados semelhantes aos 

nossos (Quadro 8). Medeiros (2010), ao pesquisar os acidentes de trabalho em um setor de 
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urgência de um hospital de Natal/RN, encontrou que 126 (51,92%) profissionais de 

enfermagem se acidentaram durante o dia. Oliveira, Cavalli Kluthcovsky, Aragão 

Kluthcovsky (2008), estudando os acidentes biológicos em um hospital localizado em um 

município do interior do Paraná, detectaram que 43 (53,7%) sujeitos da pesquisa trabalhavam 

no turno diurno quando aconteceu o acidente.  

Ao analisar os ATs em um hospital estatal do Rio Grande do Norte, Bezerra (2000) 

encontrou que durante o dia houve um maior número de ocorrência de acidentes, tendo sido 

registrados 53 (81,53%) eventos. Em outro estudo, feito para avaliar a ocorrência de acidentes 

biológicos em hospital no interior de São Paulo/SP, Gomes et al. (2009) encontraram que foi 

predominante a ocorrência de acidentes durante o dia, com 36 (64,3%) episódios.  

Ruiz, Barboza e Soler (2004), pesquisando a ocorrência de ATs em um hospital geral 

de ensino localizado no interior do Estado de São Paulo, observaram que a maior frequência 

ocorreu durante o dia, com 447 (51,7%). 

Ao realizar uma pesquisa sobre riscos biológicos entre profissionais de enfermagem 

atuantes em hospitais de Ribeirão Preto/SP, Marziale, Nishimura, Ferreira (2004) encontraram 

que, dos 30 acidentados, 22 (73,33%) profissionais trabalhavam em turnos alternantes entre os 

períodos da manhã, tarde e noite; oito (26,66%) atuavam em turnos fixos, sendo quatro 

(13,33%) no turno da manhã, dois (6,66%) no turno da tarde e dois (6,66%) no turno da noite. 

Calderero, Miasso, Corradi-Webster (2008), ao estudar o enfrentamento do estresse por parte 

da equipe de enfermagem de São Paulo (SP), detectaram que 29,72% dos auxiliares de 

enfermagem trabalhavam no período diurno (manhã e tarde). 

Condizente com nossas informações (Quadro 8), Calderero, Miasso, Corradi-Webster 

(2008), ao estudar o enfrentamento do estresse por parte da equipe de enfermagem de São 

Paulo/SP, observaram que havia predominância de enfermeiros e técnicos de enfermagem 

trabalhando em esquema de rodízio de plantões. O trabalho em turnos, como garantia da 

manutenção da assistência durante 24 horas, afeta um contingente expressivo de trabalhadores 

e pode ser operacionalizado nas modalidades de turnos fixos de trabalho ou alternantes 

(rodízio de horários de trabalho), segundo determinação institucional. 

Ainda discutindo sobre o turno de trabalho, Sêcco e Robazzi (2007), estudando 392 

notificações de acidentes de trabalho do período de 1997 a 2002, de um hospital de ensino da 

região norte do Paraná, encontraram que os horários imediatamente anteriores à passagem de 

plantão (6, 12 e 18 horas) apresentavam maiores riscos, possivelmente pela maior intensidade 

do trabalho, visando o término das tarefas. Contudo, no momento da troca de turnos, às 7, 13 

e 19 horas, observou-se menor frequência de ATs, o que, possivelmente, reflita a 
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desaceleração do ritmo e volume de trabalho. Os horários compreendidos nos turnos da 

manhã e da tarde mostram que o trabalho permanece intenso em todo o período subsequente a 

esses horários, possivelmente em razão do grande movimento, procedimentos diversos e 

transporte de pacientes para exames. 

Em contrapartida, outros estudos justificam a ocorrência de acidentes no período 

noturno devido ao sono atrasado, falta de repouso, distúrbio do ciclo sono-vigília, o que 

prejudica também o relacionamento social e familiar do indivíduo (MENDE; FERREIRA; DE 

MARTINO RIBEIRO, 2011; RIBEIRO; SHIMIZU, 2007; BEZERRA, 2000; SOUZA; 

VIANNA, 1993). 

 A seguir, traremos a Tabela 3, com resultados quanto aos tipos de lesões acometidas 

pelos profissionais que sofreram acidente de trabalho.  

 

TABELA 3 -    Distribuição dos profissionais de saúde que sofreram acidente de 

trabalho, segundo o tipo de lesão. SAMU Metropolitano, Macaíba/Rio 

Grande do Norte, 2010 

TIPO DE 

LESÃO 
MÉDICO ENFERMEIRO 

TÉC. DE 

ENFERMAGEM CONDUTOR TOTAL 

N % N % N % N % N % 

Contusão 02 28,57 02 33,33 07 33,33 05 29,41 16 31,37 

Entorse 01 14,29 01 16,67 01 04,76 04 23,53 07 13,73 

Fratura 00 00,00 00 00,00 04 19,05 03 17,65 07 13,73 

 Perfuração 02 28,57 01 16,67 01 04,76 03 17,65 07 13,73 

Escoriação 00 00,00 01 16,67 04 19,05 01 05,88 06 11,76 

Luxação 00 00,00 00 00,00 02 09,52 00 00,00 02 03,92 

 Intoxicação 00 00,00 00 00,00 00 00,00 01 05,88 01 01,96 

Outras  02 28,57 01 16,67 02 09,52 00 00,00 05 09,80 

TOTAL 07 100,00 06 100,00 21 100,00 17 100,00 51 100,00 

Fonte: Própria da pesquisa. 

 

De acordo com a Tabela 3, em relação às lesões decorrentes dos ATs, 16 (31,37%) 

profissionais sofreram contusão, seguidos de sete (13,73%) com entorse, sete (13,73%) com 

fratura, sete (13,73%) com perfuração. Ao analisarmos separadamente, dois (28,57%) 

médicos sofreram contusão; dois (28,57%), perfuração; e dois (28,57%), outras lesões. Em 

relação aos enfermeiros, dois (33,33%) sofreram contusão; seguidos de um (16,67%) com 

entorse; um (16,67%) com perfuração; um (16,67%) com escoriação; e um (16,67%) com 

outras lesões. Quanto aos técnicos, sete (33,33%) sofreram contusão, seguidos de quatro 

(19,05%) com fraturas e quatro (19,05%) com escoriações. Entre os condutores, cinco 
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(29,41%) tiveram contusão; quatro (23,53%), entorse; três (17,65%), fratura; e três (17,65%), 

perfuração. 

No atendimento pré-hospitalar, a técnica utilizada na remoção de vítimas com 

pranchas é uma ação que exige uma mecânica corporal muito intensa do trabalhador. A 

estratégia de transporte ao traumatizado varia de acordo com a situação enfrentada pela 

equipe de resgate. A presença de perigos no local, o número de profissionais disponíveis, o 

diagnóstico, a gravidade do paciente e a cena do resgate influenciam no tipo de transporte. 

Quando se utilizam de técnicas incorretas, o paciente pode sofrer um segundo trauma 

(iatrogênico) e o profissional pode adquirir lesão muscular, de coluna vertebral, cervical, 

ombro ou até mesmo lombar (SANTOS JÚNIOR; SILVEIRA; ARAÚJO, 2010). 

Soerensen et al. (2008) acrescentam que os impactos corporais contra o interior da 

ambulância causam lesões de pele e músculo, como escoriações, hematomas e contusões 

ocasionados por mudanças acentuadas de direção ou aceleração. Durante o transporte ou 

durante a movimentação da ambulância, os profissionais que não estiverem presos ao cinto de 

segurança poderão ser arremessados contra objetos e/ou pacientes.   

Nesse contexto, Takeda e Robazzi (2007), estudando os motoristas de ambulância que 

realizam socorro de urgência em uma cidade do interior de São Paulo/SP, encontraram 

resultados semelhantes aos nossos (Tabela 3), visto que, dos 19 ATs registrados, 15 (78,95%) 

foram referentes a diversos traumatismos (contusões, entorses e luxações); dois (10,53%), a 

dorsalgia inespecífica; um (5,26%), a fratura; e um (5,26%), à presença de corpo estranho no 

olho.  

Pesquisa semelhante com bombeiros militares do Estado de Santa Catarina/SC 

detectou que 18 ATs (75,78%) provocaram lesões osteomusculares, sendo as contusões e 

entorses as mais prevalentes. Segundo o autor, essas lesões são decorrentes de levantamento 

de cargas que, embora não sejam muito pesadas, são manuseadas em condições 

biomecanicamente desfavoráveis (como carga longe do corpo, movimentação ou inclinação 

do tronco, utilização de apenas um membro superior); ou com a manutenção de posturas 

estáticas por tempo prolongado. O cansaço e a automatização dos movimentos exercidos pelo 

socorrista também são levados em conta na realização de uma postura inadequada (DA 

SILVA, 2007). 

Monteiro et al. (2002), em estudo sobre ATs entre pessoal de enfermagem de um 

hospital universitário, identificaram que predominaram as contusões e em segundo lugar os 

ferimentos cortantes e perfurantes, causados por instrumentos do tipo vidro quebrado, lâmina 

de bisturi e agulha. 
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O espaço físico restrito limita os movimentos e é apontado como um dos fatores de 

risco para os sintomas osteomusculares em trabalhadores da área pré-hospitalar da saúde (DA 

SILVA, 2007; LIMA et al., 2007; FLORÊNCIO et al. 2003; BOTHA, BRIDGER, 1998). 

Pesquisadores começam a voltar seu interesse para estudos de estratégias 

sistematizadas dentro de uma estrutura ergonômica, o que abrange a interação entre os 

equipamentos, as atividades, o ambiente e o próprio pessoal (OWEN; GARG, 2007; 

HELLSING et al., 2003; OWEN, 2000). A Organização Mundial de Saúde (2005) também 

defende que a prevenção de lesões no sistema músculo-esquelético deve ser realizada 

mediante a melhoria da qualidade do ambiente, bem como dos instrumentos, equipamentos  e  

métodos de trabalho. Essa organização ressalta ainda que a prevenção dessas lesões constitui 

o maior desafio para a ergonomia. 

No entanto, no ambiente hospitalar, a maioria dos trabalhos publicados nos últimos 

anos traz as lesões por perfurocortantes como as que apresentam maior frequência, sendo a 

equipe de enfermagem a mais acometida por essas lesões (BEZERRA, 2000; NISHIDE; 

BENATTI; ALEXANDRE, 2004; MARZIALE; NISHIMURA; FERREIRA, 2004; 

BARBOZA; SOLER; CIORLIA, 2004; RUIZ; BARBOSA; SOLER, 2004; MUROFUSE; 

MARZIALE; GEMELLI, 2005; BALSAMO; FELLI, 2006; MANETTI ET AL., 2006; 

MEDEIROS, 2010).   

Nesse contexto, Santos e Santos (2008) realizaram um estudo com trabalhadores na 

área de saúde, como médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, prestadores de serviço 

das áreas de limpeza e estudantes atuantes em hospital universitário em Maceió/AL, e 

verificaram que a categoria profissional mais acometida foi a de auxiliar de enfermagem 

(81,00%), e que, em 46,2% dos acidentes, os profissionais não utilizavam EPI ou EPC, 

durante a realização de procedimentos.  

De acordo com o CDC (2203), foram confirmados nos EUA 57 casos de trabalhadores 

da área da saúde que apresentaram soroconversão para o HIV depois de exposição acidental 

no trabalho, entre 1985 e 2002. Destes, 26 desenvolveram AIDS; outros 139 notificaram 

infecção pelo HIV através de suposta exposição ocupacional. Entre os 57 contaminados pelo 

HIV, 24 eram da enfermagem, e, entre os casos suspeitos, 35 pertenciam à mesma categoria 

profissional. Outro estudo, publicado em periódico nacional sobre acidentes de trabalho, 

obteve resultados semelhantes, ou seja, a equipe de enfermagem foi a mais atingida por 

acidentes com perfurocortante e contato com material biológico, em mais de 80% dos eventos 

(MUROFUSE; MARZIELE; GEMELLI, 2005).  
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Vale ressaltar que os acidentes responsáveis por perfurações estão relacionados a 

práticas de risco, como o descarte inadequado de perfurocortantes e o ato de reencapar 

agulhas, o que é bastante preocupante, principalmente se considerarmos que os acidentes 

foram consequentes de práticas não recomendadas. Em seguida, apresentaremos na Tabela 4 

dados referente à variável região corpórea atingida. 

 

TABELA 4 -    Distribuição dos profissionais de saúde que sofreram acidente de 

trabalho, segundo a região corpórea atingida. SAMU Metropolitano, 

Macaíba/Rio Grande do Norte, 2010 

REGIÃO CORPÓREA 

ATINGIDA 

MÉDICO ENFERMEIRO TÉC. DE ENF. CONDUTOR TOTAL 

N % N % N % N % N % 

Cabeça/pescoço 02 28,57 00 00,00 02 09,52 00 00,00 04 07,84 

Face 02 28,57 01 16,67 01 04,76 02 11,76 05 09,80 

Tórax 00 00,00 01 16,67 02 09,52 02 11,76 05 09,80 

Membros/Cintura Pélvica 02 28,57 04 66,67 12 57,14 12 70,59 30 58,82 

Superfície externa 01 14,29 00 00,00 04 19,05 01 05,88 06 11,76 

Total 07 100,00 06 100,00 21 100,00 17 100,00 51 100,00 

Fonte: Própria da pesquisa. 

 

 Conforme a Tabela 4, que trata da região corpórea atingida, 30 (58,82%) 

profissionais tiveram lesões nos membros/cintura pélvica; seguidos de seis (11,76%), na 

superfície externa. Ao analisarmos por categoria profissional, dois (28,57%) médicos foram 

atingidos na cabeça/pescoço; seguidos de dois (28,57%), na face; e dois (28,57%), nos 

membros/cintura pélvica. Quanto aos enfermeiros, quatro (66,67%) foram atingidos nos 

membros/cintura pélvica; seguidos de um (16,67%), na face; um (16,67%), no tórax. Em 

relação aos técnicos de enfermagem, 12 (57,14%) foram atingidos nos membros/cintura 

pélvica; seguidos de quatro (19,05%), em superfície externa. No entanto, 12 (70,59%) 

condutores sofreram lesões nos membros/cintura pélvica; dois (11,76%), na face; e o mesmo 

número, no tórax. 

 Resultados semelhantes aos nossos foram encontrados por Soerensen (2008), ao 

pesquisar os acidentes de trabalho no ambiente pré-hospitalar em uma cidade do interior de 

São Paulo. Nessa pesquisa, os locais mais afetados foram o antebraço, com 17 (41,5%) 

profissionais afetados; braço, com nove (21,9%) indivíduos; e mão, com nove (21,9%) casos. 

Medeiros (2010), trabalhando com acidentes de trabalho na urgência em um hospital 

em Natal/RN, encontrou que os membros superiores foram os mais atingidos no momento do 

AT, com 86 (82,69%) eventos, o que também foi encontrado entre os técnicos/auxiliares, com 

71 (84,52%), e enfermeiros, com 15 (75%).  
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Galon, Robazzi, Marziale (2008), ao pesquisar no Hospital das Clínicas de Ribeirão 

Preto/SP, com trabalhadores que sofreram AT, as regiões corpóreas comprometidas nos 

acidentes foram respectivamente: dedos da mão, 68 (72,34%); olhos, 15 (15,96%); membros 

superiores, exceto dedos, com seis (6,38%); e outros locais do corpo, com cinco (5,32%). Os 

dedos da mão são constantemente destacados como a região do corpo mais atingida durante 

os ATs com exposição a material biológico, pelo fato de que a maioria desses acidentes 

envolve a agulha e outros objetos perfurocortantes, manuseados durante procedimentos como 

coleta de sangue e administração de medicamento. 

Estatísticas do Ministério da Previdência e Assistência Social evidenciam que os ATs 

registrados prejudicando as mãos representam 8,8% do total de ATs no país. Quando 

analisados apenas os dedos, esse percentual eleva-se para 23,93%; ao considerar-se o braço, o 

antebraço (entre punho e cotovelo), o punho, a mão (exceto punho e dedos) e os dedos, os 

números chegam a 45,11% em relação ao total de ATs no Brasil (BRASIL, 2004).  

Soerensen et al. (2008), estudando a frequência de exposições aos riscos ocupacionais 

no Atendimento Pré-Hospitalar móvel (APH) numa empresa privada do interior paulista, 

detectaram que, em relação aos impactos corporais contra o interior da ambulância, foram 

registradas principalmente lesões na superfície externa, como escoriações e hematomas 

ocasionados por mudanças acentuadas de direção ou aceleração da ambulância.  

Diferente dos nossos resultados (Tabela 4), a pesquisa de Takeda e Robazzi (2007) 

evidenciou que nove (47,37%) profissionais que trabalhavam em ambulâncias tiveram lesões 

no tronco; seguidos de cinco (26,32%), nos membros superiores; e três (15,79%), nos 

membros inferiores. Essas lesões podem ter sido provocadas pelo esforço físico que o 

trabalhador faz para sustentar no colo, ou na maca, os pacientes que transportam.  

Outro  estudo, que realizou  revisão de 14 anos da  literatura sobre o adoecimento de 

motoristas, evidenciou 57% de prevalência de dor lombar em 2045 motoristas dinamarqueses, 

além de significativa taxa de intervenção hospitalar por hérnia de disco lombar (SANTOS; 

JUNIOR, 2003). 

Frente a esses resultados, é possível constatar que existe concordância dos dados desta 

pesquisa com os de outros autores, principalmente no que se refere aos acidentes nos 

membros com instrumentos perfurantes. Nos acidentes envolvendo os membros inferiores, as 

contusões vieram logo em seguida. 

A seguir, traremos a Tabela 5, com resultados quanto ao agente causador das lesões 

acometidas pelos profissionais que sofreram acidente de trabalho. 
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TABELA 5 -    Distribuição dos profissionais de saúde que sofreram acidente de 

trabalho, segundo o agente causador da lesão. SAMU Metropolitano, 

Macaíba/Rio Grande do Norte, 2010 

AGENTE CAUSADOR 
MÉDICO ENFERMEIRO TÉC. DE ENF. CONDUTOR TOTAL 

N % N % N % N % N % 

Acidente de transporte  01 14,29 02 33,33 10 47,62 09 52,94 22 43,14 

Material perfurocortante 02 28,57 01 16,67 01 04,76 03 17,65 07 13,73 

Quedas no mesmo nível 01 14,29 00 00,00 02 09,52 03 17,65 06 11,76 

Queda de equipamentos 00 00,00 00 00,00 04 19,05 00 00,00 04 07,84 

Mordedura ou golpe 00 00,00 00 00,00 02 09,52 01 05,88 03 05,88 

Excesso de exercícios  00 00,00 02 33,33 01 04,76 00 00,00 03 05,88 

Contato com secreções  02 28,57 01 16,67 00 00,00 00 00,00 03 05,88 

Penetração corpo estranho 00 00,00 00 00,00 01 04,76 00 00,00 01 01,96 

Inalação produtos químicos 00 00,00 00 00,00 00 00,00 01 05,88 01 01,96 

Violência ocupacional 01 14,29 00 00,00 00 00,00 00 00,00 01 01,96 

TOTAL 07 100,00 06 100,00 21 100,00 17 100,00 51 100,00 

Fonte: Própria da pesquisa. 

 

De acordo com a Tabela 5, sobre o agente causador do AT, 22 (43,14%) 

profissionais sofreram algum acidente de transporte, como colisões, capotamentos, seguidos 

de sete (13,73%) casos em que o objeto causador do acidente foi um material perfurocortante, 

enquanto que seis (11,76%) foram vítimas de quedas no mesmo nível. Analisando as 

categorias profissionais, dois (28,57%) médicos tiveram lesões provocadas por 

perfurocortante, seguidos de dois (28,57%) que tiveram contato com secreções corpóreas.  

Quanto aos enfermeiros (Tabela 5), dois (33,33%) tiveram lesões provocadas por 

acidentes de transporte; e dois (33,33%), por excesso de exercícios e movimentos vigorosos e 

repetitivos, relacionados ao peso. Quanto aos técnicos de enfermagem, 10 (47,62%) sofreram 

acidentes de transporte, seguidos de quatro (19,05%) que sofreram lesões devido à queda de 

equipamentos. Em relação a agentes causadores das lesões nos condutores, nove (52,94%) 

foram acidentes de transporte; três (17,65%), com perfurocortante; e três (17,65%), por 

quedas no mesmo nível.  

Nesse contexto, Dantas et al. (2009), em relato de experiência, confirmam que, dentre 

os desafios encontrados pelos profissionais do SAMU Metropolitano/RN no momento da 

pesquisa, destaca-se o mau estado de conservação das ambulâncias, o que pode ser um grande 

fator de risco para a ocorrência de acidentes de transporte. 

Um estudo semelhante realizado por Soerensen et al. (2008), com o objetivo de 

encontrar a frequência de exposições aos riscos ocupacionais no Atendimento Pré-Hospitalar 

Móvel (APH) em uma empresa privada do interior paulista (SP), constatou que, dos 35 

acidentes, 10 (28,6%) aconteceram devido a colisão automobilística. 
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Detalhando-se esse tipo de evento, verificaram-se diversas situações, como colisão de 

ambulâncias com outros carros, motocicletas, muretas, e capotamento. Nesse mesmo estudo, 

em segundo lugar, com cinco (14,3%) casos, encontrou-se a agressividade da vítima, da 

família e de usuários contra a equipe do APH. Em terceiro lugar, com quatro casos (11,4%), 

estão as quedas e escorregões durante o acesso e aproximação à vítima; em quarto, quinto e 

sexto lugares, com três (8,6%), estão os atropelamentos, objetos lançados da pista sobre o 

profissional e mordeduras por animais peçonhentos (SOERENSEN et al., 2008). 

Zaparolli e Marzialle (2006), em um estudo sobre risco ocupacional em Unidades de 

Suporte Básico e Avançado de Vida em Emergências de cidade do interior do Estado de São 

Paulo/SP, observaram que 36 (90%) profissionais identificaram como fator de risco 

importante no APH a ocorrência de acidentes automobilísticos. 

Entretanto, numa pesquisa realizada por Takeda e Robazzi (2007) com motoristas de 

uma Central de Ambulância do interior do Estado de São Paulo/SP, os autores detectaram que 

nenhum AT esteve relacionado com colisões automobilísticas, apesar de os trabalhadores, no 

exercício de seu trabalho, permanecerem no trânsito com carros que relataram ter manutenção 

deficiente. Nesse mesmo estudo, oito (42,11%) ATs ocorreram em decorrência de excesso de 

exercícios e movimentos vigorosos ou repetitivos, que, no cotidiano do trabalho desses 

motoristas, acontecem devido ao fato de trabalharem sozinhos e, constantemente, 

necessitarem solicitar auxílio das pessoas que estão passando nas ruas e dos familiares dos 

pacientes, que nem sempre conseguem ajudá-los (TAKEDA; ROBAZZI, 2007).  

 

5.4 EVOLUÇÃO DO ACIDENTE DE TRABALHO  

 

Neste item apresentaremos dados relativos à necessidade de afastamento, quanto 

tempo permaneceu afastado, se resultou em algum tipo sequela, reabilitação e mudar de 

ocupação. 
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    Fonte: Própria da pesquisa. 

 

De acordo com o Gráfico 14, no que diz respeito à necessidade de afastamento do 

serviço pelos profissionais que sofreram AT, observamos que 32 (62,75%) profissionais 

não precisaram; enquanto que 19 (37,26%) afirmaram terem necessitado de afastamento de 

até 15 dias; e nove (17,65%), de mais de 15 dias. Analisando por categoria profissional, dos 

que não se afastaram, cinco (71,43%) eram médicos; seis (100%), enfermeiros; 12 (57,14%), 

técnicos de enfermagem; e nove (52,94%), condutores. Com relação aos que precisaram se 

distanciar do serviço por mais de 15 dias, estavam um (14,29%) médico, seis (28,57%) 

técnicos de enfermagem e dois (11,76%) condutores. Com um tempo de afastamento inferior 

a 15 dias, tivemos um (14,29%) médico, três (14,29%) técnicos de enfermagem e seis 

(35,29%) condutores. 

 Com dados semelhantes aos nossos, Ribeiro, Shimizu (2007), estudando os ATs com 

profissionais da enfermagem, constataram que, após a ocorrência de um evento acidentário, 

67 (88,15%) profissionais não requereram afastamento pelo fato de não necessitarem 

permanecer em repouso para a sua recuperação. Considerando que, dos acidentes típicos, a 

maioria decorre de materiais perfurocortantes, como agulhas, tem-se justificado o não 

afastamento ocupacional desses profissionais.  

Nesse sentido, Bezerra (2000), em sua pesquisa sobre AT com a equipe de 

enfermagem de um hospital geral em Natal/RN, encontrou que 49 (68,06%) dos profissionais 
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GRÁFICO 14- Distribuição dos profissionais por categoria, quanto à necessidade 

e tempo de afastamento do trabalho.  SAMU Metropolitano, 

Macaíba/ Rio Grande do Norte, 2010 
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não precisaram de afastamento. Dos que precisaram, 17 (73,91%) casos foram de até 15 dias 

de afastamento; e  seis (26,08%), acima de 15 dias. 

Contribuindo ainda com os nossos achados, Salles e Silva (2009), em um hospital 

geral de grande porte do Município de São Paulo, encontraram que apenas quatro (5,13%) 

trabalhadores que se acidentaram entre 2002 a 2006 necessitaram se afastar do trabalho para 

tratamento decorrente do acidente. No entanto, Nunes et al (2006) constatou em pesquisa 

sobre a notificação de AT nas Unidades Básicas de Saúde de Londrina/PR, que, dos 5.320 

trabalhadores atendidos, 2.984 (56,1%) necessitaram de afastamento de 1 a 15 dias, enquanto 

que 2.016 (37,9%) não necessitaram se afastar. 

 Ainda em se tratando dos afastamentos ocasionados por acidentes ocupacionais, 

Giomo et al. (2009), pesquisando sobre o absenteísmo entre trabalhadores de enfermagem no 

Centro de Referência à Saúde do Trabalhador (CEREST) na cidade de Ribeirão Preto/SP, 

constataram que os ATs consistiram no fator que mais ocasionou dias de afastamento por 

esses profissionais. Nesse estudo foi observado que 117 dias de absenteísmo foram 

ocasionados por motivos variados, sendo 95 dias desse total resultantes dos acidentes de 

trabalho, o que vem comprovar a insalubridade existente nos ambientes de trabalho em saúde. 

 A seguir, apresentamos o Gráfico 15, que traz resultados referentes à presença de 

sequela após o acidente de trabalho, por categoria profissional. 

 

Fonte: Própria da pesquisa. 
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GRÁFICO 15- Distribuição dos profissionais por categoria, quanto à presença de 

sequela após o acidente de trabalho. SAMU Metropolitano, 

Macaíba/ Rio Grande do Norte, 2010 
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De acordo com o Gráfico 15, 12 (23,53%) profissionais apresentaram sequelas 

emocionais após a ocorrência do AT e 39 (76,47%) não apresentaram sequela. Devemos 

ressaltar que nenhum profissional afirmou ter tido qualquer sequela física, por isso essa opção 

não foi colocada no gráfico. Assim, analisando as categorias profissionais, sete (100%) 

médicos, quatro (66,67%) enfermeiros, 15 (71,43%) técnicos de enfermagem e 13 (76,47%) 

condutores afirmaram não terem apresentado qualquer sequela.  

 Diante destes dados, Sêcco et al. (2008), em estudo realizado em um hospital 

universitário da Região Sul do Brasil, afirmaram que é necessário investir em estratégias de 

prevenção para os ATs, tendo em vista o desgaste emocional ocasionado no profissional 

acometido, além dos riscos à saúde e problemas tanto econômicos quanto sociais que são 

desencadeados.    

Destacamos que, quando esses ATs estão relacionados aos riscos biológicos, a 

consequência da exposição ocupacional aos patógenos transmitidos pelo sangue não está 

somente relacionada à infecção. Segundo pesquisas realizadas, todo ano milhares de 

trabalhadores da saúde são afetados por traumas psicológicos que perduram durante os meses 

de espera dos resultados dos exames sorológicos. Dentre outras consequências, estão incluídas 

as alterações na vida sexual, os efeitos colaterais das drogas profiláticas e a perda do emprego 

(SILVA; ZEITONE, 2009; SMITH; LEGGAT; TAKAHASHI, 2005; CANINI, 2002; 

MENDES, 1995). 

 Concordando com esses pesquisadores, Sarquis e Felli (2009), com dados da Unidade 

Saúde do Trabalhador (UST), em Curitiba/PR, verificou que os sentimentos desenvolvidos 

pelo trabalhador no momento do acidente não dizem respeito apenas ao próprio trabalhador, 

mas se estendem até seus familiares e demais pessoas de seu convívio.  

No entanto, segundo esse estudo, esses sentimentos estão relacionados ao medo da 

chefia e de perder o emprego, o que desencadeia alterações no convívio social e na dinâmica 

familiar, refletindo as consequências da precária situação a que estão submetidos nas 

instituições de saúde. Os autores inferem ainda que o prejuízo emocional costuma ser omitido 

pelos trabalhadores devido à grande necessidade de se manterem no emprego. Como resultado 

desta camuflagem das emoções, os trabalhadores não exteriorizam fisiologicamente essa 

problemática (SARQUIS; FELLI, 2009). 

 Ainda nessa pesquisa, os autores relatam que os sentimentos de raiva e revolta 

desenvolvidos pelos profissionais são expressos através de discursos indignados, por estarem 

sujeitos a um quadro situacional trabalhista que os expõe a morbidades, afetando-os 

diretamente e fazendo com que necessitem de acompanhamento (SARQUIS; FELLI, 2009). 
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 A seguir, apresentaremos o Gráfico 16, que traz resultados referentes à necessidade de 

reabilitação após os acidentes de trabalho, segundo cada categoria profissional. 

 

     Fonte: Própria da pesquisa. 

 

Ao analisarmos o Gráfico 16, observamos que, dos 51 (100%) profissionais, seis 

(11,76%) necessitaram de reabilitação e 45 (88,24%) não precisaram. Em relação às 

categorias profissionais separadamente, sete (100%) médicos, cinco (83,33%) enfermeiros, 18 

(85,71%) técnicos em enfermagem e 15 (88,24%) condutores relataram não terem precisado 

de reabilitação após a ocorrência do AT. Esses dados confirmam o baixo número de 

ocorrência de sequelas nos profissionais pesquisados em nosso estudo, não havendo 

necessidade de reabilitação. 

 Segundo Takahashi, Leite e Kato (2010), a reabilitação profissional é apresentada 

como uma resposta aos ATs e às incapacidades resultantes destes. Dessa forma, a importância 

da reabilitação apresenta-se através da abrangência dos dados estatísticos referentes aos 

indivíduos incapacitados para o trabalho. 

Silva et al. (2007), ao pesquisar o retorno de profissionais com desordem 

musculoesquelética ao trabalho, em Pelotas/RS, perceberam que sua reintrodução às 

atividades necessitava, além da reabilitação física e psicológica, do suporte familiar e social, 

assim como também são importantes a participação da empresa e o apoio dos colegas de 

trabalho.  
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GRÁFICO 16- Distribuição dos profissionais por categoria, quanto à necessidade 

de reabilitação após o acidente de trabalho.  SAMU 

Metropolitano, Macaíba/Rio Grande do Norte, 2010 
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Diante desse contexto, destacamos ainda que a reabilitação é um processo, com 

começo, meio e fim, o qual busca o desenvolvimento  das capacidades remanescentes, frente 

aos limites impostos pela deficiência (FARO, 2003). Segundo o autor, o trabalho em 

reabilitação é essencialmente multi e interdisciplinar e holístico, enfocado no binômio 

paciente-família e/ou no cuidador familiar.  

Farias (1995) e Faro (2003) afirmam ainda que as metas para a reabilitação são 

estabelecidas conjuntamente entre o enfermeiro e demais terapeutas com o paciente e sua 

família, considerando as expectativas do paciente, o papel desempenhado na família e o estilo 

de vida do paciente. Esse processo deve ser o mais precoce possível, iniciado ainda no 

momento do acidente, nos cuidados antes da chegada ao hospital, a fim de evitar sequelas e 

incapacidades. 

 Sendo assim, não podemos deixar de mencionar que o avanço das tecnologias tem 

aumentado o número de indivíduos que sobrevivem a doenças e traumas físicos, ampliando, 

assim, a atuação profissional em reabilitação. Dessa forma, nos últimos tempos, grande ênfase 

tem sido dada ao impacto ocasionado no bem-estar global do indivíduo, tendo em vista que 

uma possível sequela resultante do acidente de trabalho pode estar presente também em nível 

emocional (QUEIROZ; ARAÚJO, 2009).  

Ainda sobre esse aspecto, consideramos extremamente necessário relembrar que é da 

competência do SUS e de responsabilidade dos governos estadual e municipal, através da Lei 

8.080, de 19 de setembro de 1990, executar ações de atenção integral à saúde do trabalhador, 

incluindo a reabilitação (BRASIL, 1990). Nesse sentido, o Ministério da Previdência e 

Assistência Social estabeleceu a Portaria MPAS/MS nº11, de 4 de julho de 1995, que trata do 

Programa Integrado de Assistência ao Acidentado do Trabalho (PIAT), com o intuito de 

disciplinar o atendimento ambulatorial, hospitalar, a reabilitação física e emocional, fornecer 

medicamentos e definir o repasse de recursos financeiros do Seguro Acidente do Trabalho, do 

Ministério da Previdência Social para o SUS (BRASIL, 2005).  

Nesse contexto, considerando exclusivamente os gastos do INSS com benefícios e 

sequelas decorrentes desses eventos somados aos custos com aposentadorias especiais, no 

Brasil, em 2008, essas despesas chegaram a um valor da ordem de R$ 11,60 bilhões naquele 

ano. Se forem adicionadas a esse valor despesas como o custo operacional na área da saúde e 

afins, o valor, no Brasil, atinge um montante da ordem de R$ 46,40 bilhões (BRASIL, 2009).  

 Em relação à variável mudar de ocupação após o AT, dos 51 profissionais que 

sofreram algum evento acidentário, nenhum precisou mudar de ocupação. Sendo assim, esses 

resultados confirmam que os acidentes de trabalho ocorridos neste serviço não foram 
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incapacitantes para o exercício da mesma atividade, geraram poucas sequelas e, como 

consequência, nenhuma necessidade de mudança de ocupação. 

 Diferentemente dos nossos resultados, uma pesquisa com trabalhadores de um hospital 

universitário, no Brasil, estudou 176 laudos médicos contendo restrições de trabalho 

prescritas no período de janeiro de 2001 a janeiro de 2004. Os resultados contabilizaram 337 

restrições, sendo 267 (79,5%) definitivas e as mais frequentes foram as ergonômicas (78,6%), 

sendo as mais prescritas: não levantar nem transportar peso e não executar movimentos 

repetitivos. A equipe de enfermagem foi responsável por 68 (3,2%) restrições dentro da 

instituição. Dentre os trabalhadores de enfermagem que receberam laudos contendo 

restrições, os auxiliares foram os mais acometidos (66,2%), seguidos pelos técnicos (16,2%), 

enfermeiros (11,8%) e atendentes (5,9%) (GURGUEIRA; ALEXANDRE, 2006). 

 Autores indicam que as restrições de trabalho temporárias podem proporcionar uma 

proteção contra a exacerbação do sintoma durante o período de convalescença. O retorno 

seguro e o mais precoce possível ao trabalho exige a identificação dos problemas surgidos e a 

existência de condições favoráveis de negociação entre a equipe de saúde ocupacional e os 

setores da empresa envolvidos, garantindo, dessa maneira, condições adequadas para os 

trabalhadores doentes (HIEBERT et al., 2003; ASSUNÇÃO; ALMEIDA, 2003).  

Diante dessa realidade, concordamos com Gurgueira e Alexandre (2006) de que há 

necessidade de estudos sobre políticas administrativas e de saúde ocupacional, pois somente a 

prescrição das restrições de trabalho não irá resolver, a longo prazo, a exposição dos 

trabalhadores aos riscos ocupacionais. Nesse sentido, acrescentamos ainda que não é porque 

os profissionais desse estudo não tiveram sequelas graves que os estudos devam parar por 

aqui. Assim, deve-se realizar, em conjunto, um programa institucional de acompanhamento da 

restrição de trabalho, de educação e treinamento constantes, e se necessário de mudança do 

posto de trabalho. 

 

5.5 FATORES ASSOCIADOS À OCORRÊNCIA DE ACIDENTES DE TRABALHO NO 

ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR 

 

Por meio da regressão logística univariada, utilizando a ocorrência de acidentes de 

trabalho como variável resposta e as variáveis demográficas e profissionais como variáveis 

explicativas, observou-se que o enfermeiro e o sexo masculino foram variáveis 

significativamente associadas, p<0,05. 
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Variáveis P-valor Odds ratio Intervalo de confiança (95%) 

Sexo Masculino 0,018 2,44 1,167 05,01 

Enfermeiro 0,044 3,80 1,040 13,94 

 

A chance estimada de profissionais do sexo masculino sofrerem acidentes de trabalho 

é 2,44 vezes maior do que a do profissional do sexo feminino. Enfermeiros também 

apresentaram 3,80 vezes mais chance de sofrerem acidentes de trabalho do que um condutor. 

A regressão logística univariada, utilizando a ocorrência de acidentes de trabalho 

como variável resposta e as variáveis de conhecimento como variáveis explicativas, com nível 

de significância de 5%, indicou que estas não se mostraram associadas à ocorrência de 

acidentes de trabalho. 

Em relação ao sexo masculino, a presença dos homens no serviço de atendimento 

móvel de urgência os predispõe à realização de um maior esforço físico, uma vez que são 

estes profissionais que realizam, ao desenvolver as suas atividades cotidianas, a 

movimentação de macas e de peso excessivo (BARNEKOW-BERGKVIST et al., 2004). No 

entanto, acreditamos que, o treinamento contínuo para a adequada movimentação de macas e 

de peso excessivo pode e deve ser feito por esses profissionais, em um ambiente onde houver 

um núcleo de educação permanente atuante e fiscalizador.  

Quanto aos enfermeiros, sabe-se que os locais de atendimento emergencial, o espaço 

reduzido e inadequado, a quantidade de procedimentos invasivos, a proximidade do paciente, 

a não utilização de EPI adequado, estresse e jornada de trabalho longa predispõem esses 

profissionais à ocorrência de AT. A USA concentra todas estas características, e com isso 

pode favorecer a uma incidência maior de acidentes entre os profissionais enfermeiros lotados 

nessa unidade. Nesse sentido, devemos salientar que, durante o atendimento pré-hospitalar, os 

enfermeiros realizam atividades que envolvem materiais perfurocortantes, tais como a 

realização de acessos venosos e o preparo de material para procedimentos invasivos (PAIVA, 

2007). 

 Sendo assim, reconhecemos que esse resultado denota que ser enfermeiro e do sexo 

masculino são fatores de risco significativos para a ocorrência de AT no APH. Fato esse 

justificado pelas particularidades que o serviço impõe a esses trabalhadores, sendo então de 

QUADRO 9 - Resultado da regressão logística univariada entre os dados 

demográficos e acidentes de trabalho que tiveram variáveis 

significativamente associadas 
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fundamental importância trabalhar estratégias estruturais e educativas, uma vez que 

principalmente, esses trabalhadores, precisam adquirir conhecimento sobre os acidentes 

ocupacionais, às causas relacionadas e as medidas preventivas a fim de que possam minimizar 

esses riscos e as possíveis seqüelas advindas de lesões e por conseqüência melhorar a 

qualidade da assistência prestada aos pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A consciência do dever cumprido infunde em nossa alma uma 

doce alegria. 

 

George Herbert 
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6 CONCLUSÃO 

 

Considerando os objetivos propostos para este estudo, os resultados encontrados 

permitiram as seguintes conclusões:   

 

Caracterização pessoal e profissional da equipe multiprofissional do SAMU 

Metropolitano/RN 

 

 Dos 162 profissionais pesquisados: 21 (12,96%) eram médicos, 11 enfermeiros 

(6,79%), 55 (33,95%) técnicos de enfermagem e 75 (46,29%) condutores socorristas. 

Destes, 121 (74,70%) eram do sexo masculino; 70 (43,21%) estavam na faixa etária 

entre 31 e 40 anos; 113 (69,33%) residiam em Natal/RN; 81 (50%) profissionais 

possuíam apenas o ensino médio completo, seguidos de 40 (24,69%) com ensino 

superior completo; 95 (58,64%) eram casados; 113 (69,75%) possuíam filhos; 76 

(46,91%) tinham entre 1 e 4 anos de formação; 100 (61,73%) tinham cursos de 

atualização; 96 (59,25%) apresentavam de 3 a 4 anos de tempo de serviço no SAMU 

Metropolitano/RN; 88 (54,32%) profissionais tinham de 1 a 4 anos de experiência na 

urgência; 72 (44,44%) recebiam de 1 a 2 salários; 127 (78,40%) dos profissionais 

recebiam insalubridade; 109 (67,28%) dos funcionários trabalhavam na USB; 136 

(83,95%) tinham jornada no SAMU Metropolitano de 31 a 40 horas semanais; 85 

(52,47%) possuíam outro vínculo empregatício; 49 (57,65%) trabalhavam menos do 

que 30 horas no outro emprego. 

 

  

Conhecimento sobre normas de precauções padrão, segurança e riscos ocupacionais da 

equipe multiprofissional do SAMU Metropolitano/RN 

 

 Dos 162 profissionais, 161 (99,38%) sabiam o que era acidente de trabalho (AT); no 

entanto, 102 (62,96%) deram respostas incompletas; 120 (74,07%) responderam que 

conheciam as normas de AT; 56 (46,67%) adquiriram esse conhecimento em 

palestras; 86 (53,09%) profissionais disseram que conheciam apenas os EPIs; 116 

(71,60%) deram respostas incorretas quando questionados sobre a importância das 

PPs; 73 (45,06%) nunca receberam qualquer intervenção educativa sobre 

biossegurança no serviço; 145 (89,51%) afirmaram serem muito importantes as 
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intervenções educativas na prevenção de ATs; 146 (90,12%) falaram que era muito 

importante esse tema no ambiente de trabalho; 118 (27,00%) disseram que a melhor 

sugestão para a minimizar os ATs é a orientação sobre esse tema no próprio local de 

trabalho; dentre os riscos físicos, 56 (34,57%) consideram os ruídos do trânsito e da 

sirene como os mais importantes; 127 (78,40%) falaram que o principal fator de risco 

químico são os gases e fumaça; 79 (48,77%) informaram ser o contato com o sangue o 

principal fator de risco biológico; 131 (80,86%) disseram que o risco mecânico mais 

encontrado é o de acidentes de transporte; 65 (40,12%) afirmaram que o fator de risco 

ergonômico mais frequentemente vivenciado por eles foi a tensão/estresse no 

atendimento aos pacientes graves, psiquiátricos e agressivos; e houve uma média de 

4,5 para o sentimento de segurança no ambiente de trabalho. 

 

Dados sobre os acidentes de trabalho ocorridos com a equipe multiprofissional do 

SAMU Metropolitano/RN 

 

 Dos 162 profissionais, 51 (31,48%) sofreram pelo menos um evento acidentário; 37 

(72,55%) não notificaram nenhum acidente; 25 (60,98%) responderam que não existia 

rotina na instituição para notificação do AT; 29 (56,86%) disseram que estavam 

realizando o transporte de pacientes quando aconteceu o AT; 25 (49,02%) se 

acidentaram na USB/UR; 31 (60,78%) ATs aconteceram durante o dia; 49 (96,08%) 

profissionais estavam em escada de trabalho no horário normal (plantão de 24hs); 16 

(31,37%) sofreram contusão; 30 (58,82%) tiveram lesões nos membros/cintura 

pélvica; 22 (43,14%) sofreram algum acidente de transporte, como colisões, 

capotamentos. 

 

Evolução do acidente de trabalho 

 

 Dos 51 profissionais que sofreram AT, 32 (62,75%) não precisaram de afastamento do 

trabalho, 19 (37,26%) necessitaram de afastamento de até 15 dias, e nove (17,65%),  

de mais de 15 dias; 12 (23,53%) tiveram sequelas do tipo emocional, 39 (76,47%) 

disseram não ter apresentado qualquer tipo de sequela; seis (11,76%) necessitaram de 

reabilitação e 45 (88,24%) não precisaram; nenhum profissional precisou mudar de 

ocupação. 
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Fatores associados à ocorrência de acidentes de trabalho no atendimento pré-hospitalar 

 

 Por meio da regressão logística univariada, as variáveis significativamente associadas 

com a ocorrência de AT foram (p<0,05): os enfermeiros (2,44) e o sexo masculino 

(3,80).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Não haverá borboletas se a vida não passar por longas e 

silenciosas metamorfoses.  

Rubem Alves 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Realizamos esta pesquisa porque tínhamos vontade de conhecer os riscos ocupacionais 

na visão dos profissionais de um serviço de atendimento pré-hospitalar (APH) e as 

características dos acidentes de trabalho (AT) sofridos por eles. Essa curiosidade se acentuou 

durante o convívio profissional como enfermeira do SAMU Metropolitano, quando, 

conjuntamente com os demais profissionais, tive a oportunidade de vivenciar um mundo de 

angústias e medos experimentados durante os atendimentos e após a ocorrência de algum 

evento acidentário. 

Nesse contexto, posso afirmar que essa curiosidade teve início ainda na época do curso 

de graduação, como aluna, e, posteriormente, como bolsista de iniciação científica, quando 

sentia a necessidade de conhecer de perto o contexto que circunda a problemática envolvendo 

esses eventos no ambiente pré-hospitalar, que me intrigava, pois, quase que diariamente, 

ouvia falar dos enormes riscos que circundavam os profissionais desse serviço.  

Sendo assim, após a entrada no mestrado, iniciamos esta pesquisa, que já é a segunda 

abordando essa temática, em nosso grupo de pesquisa. Na verdade, o fato de pertencer à 

equipe de enfermagem da instituição em pauta, desde 2009, isso, naturalmente, fez com que 

me sentisse ―em casa‖ para a realização da coleta de dados. Soma-se a esse fato o bom 

relacionamento com todos os profissionais do serviço, que contribuiu para que não 

encontrasse empecilho ou recusa nas minhas solicitações para participação da pesquisa. 

Mesmo percebendo que convivíamos com problemas, alguns há longo tempo 

identificados, o nosso olhar sobre a mesma realidade foi diferente e nos levou a refletir com 

maior profundidade sobre a prática cotidiana naquela instituição. Devemos dizer que, após 

coletar os 162 questionários dos participantes deste estudo e considerar os depoimentos a 

partir de eventos ocorridos, podemos afirmar que existe um longo caminho a ser percorrido 

para que possamos falar de saúde ocupacional e qualidade de vida profissional, no que se 

refere ao atendimento pré-hospitalar. 

Os profissionais se disseram satisfeitos por trabalharem em um serviço de excelência 

como é o SAMU Metropolitano, um lugar onde se trabalha com amor, e isso lhes conferia 

ânimo para a busca de conhecimento fora da instituição, uma vez que o serviço tinha uma 

lacuna em relação à educação permanente, para que pudessem atuar cada vez mais com 

competência, credibilidade e segurança, além de outras qualidades. No entanto, apesar do 

trabalho ser fonte de realização e satisfação, ele pode, dependendo das condições em que for 

exercido, provocar danos físicos e psíquicos.  
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Quando isso ocorre, podemos afirmar que existem riscos ocupacionais envolvidos, 

que, se desvelados, propiciarão ensejar programas e ações que corrijam essas idiossincrasias, 

visando à criação de um ambiente de trabalho saudável. Dessa forma, compreender esses 

dinâmicos e complexos ambientes de trabalho pode favorecer ações preventivas e corretivas 

das situações que concorrem para os riscos ocupacionais, impedindo assim que ocorram 

acidentes de trabalho.  

Nesse sentido, apesar de demonstrarem satisfação de forma explícita, os profissionais 

revelaram, igualmente, em seus registros e falas, alguns descontentamentos, tanto de ordem 

estrutural quanto de relacionamento. Podemos dizer que, dentre os vários aspectos de 

conotação negativa apontados por eles, em relação à assistência profissional, estão os riscos 

enfrentados nas bases descentralizadas e durante o atendimento ao paciente, a precarização 

dos equipamentos de proteção individual, a falta de rotina de notificação de AT, a falta de 

acompanhamento por parte dos enfermeiros e coordenadores dos profissionais acidentados, a 

deficiência em relação à educação permanente. 

Entretanto, no decorrer da realização desta pesquisa, houve uma grande mudança 

estrutural no trabalho desses profissionais, da qual podemos destacar: a instituição de uma 

nova gestão, colocação no serviço de novas ambulâncias e equipamentos, disponibilização de 

mais equipamentos de proteção individual, reforma dos locais de repouso das equipes, 

formação de um Núcleo de Educação Permanente (NEP), do qual a pesquisadora faz parte, e a 

sementinha da criação de um serviço próprio de saúde ocupacional. Devemos salientar que 

essas mudanças foram fruto de anos de luta dos próprios profissionais por melhorias no 

serviço, na qual esta pesquisa também teve sua participação, pois, no seu transcorrer, suscitou 

questionamentos e discussões sobre a segurança do profissional no seu ambiente de trabalho.    

Como limitação deste estudo, consideramos importante destacar a escassez de 

referências sobre aspectos relacionados à prática destes profissionais, visando a sua segurança 

e propiciando modelos de reflexão para que medidas de precaução sejam adotadas. Dessa 

forma, tais dificuldades repercutiram ainda na construção da revisão de literatura e na análise 

e discussão dos resultados obtidos.  

Esperamos que este estudo possa contribuir para o avanço e registro do conhecimento 

nesta área de grande relevância social, com enfoque específico no exercício profissional, 

constituindo-se em referência para outros estudos e aprofundamentos, a fim de desvelar a 

prática destes profissionais. 

Assim, com base nos resultados desta pesquisa, sugerimos a permanência e o 

fortalecimento do NEP, com treinamentos que priorizem aspectos da biossegurança, como: 
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conhecimento dos riscos, avaliação da segurança de cena, uso adequado de EPIs, adoção de 

medidas de precaução padrão, tendo em vista que o conhecimento ainda é a melhor forma de 

mudança de atitudes. Igualmente, sugerimos a efetiva implantação de um programa formal de 

orientação e acompanhamento dos profissionais acidentados. Além de ressaltarmos que esta 

temática deva ser abordada com mais profundidade nos cursos de formação profissional, pois 

se constitui num instrumento para a transformação no setor de saúde. 

Consideramos, entretanto, que esta pesquisa não se encerra em si mesma, pois 

esperamos que venha servir de base para a discussão desse fenômeno no ambiente de 

trabalho, assim como no meio acadêmico, para que, dessa forma, faça surgir novos 

questionamentos, novas pesquisas. Pretendo, assim, dar continuidade à minha trajetória 

acadêmica em um curso de doutorado, no intuito de contribuir ainda mais para a construção 

de um ambiente de trabalho digno e seguro para todos os profissionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tenho apenas duas mãos e o sentimento do mundo. 

 

Carlos Drummont de Andrade 
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GLOSSÁRIO 
 

ACIDENTES DE 

TRABALHO 

Acidentes que acontecem durante a atividade laboral, 

provocando lesão corporal ou perturbação funcional que 

cause a morte, perda ou redução da capacitada para o 

trabalho, permanente ou temporária.  

 

AMBULÂNCIA Veículo usado para trazer cuidados médicos e de 

enfermagem a pacientes fora do hospital e, quando 

apropriado, para transportar um paciente ao hospital para 

um tratamento ou análises complementares. 

 

ATENDIMENTO PRÉ 

HOSPITALAR 

 

Cuidados prestados na cena do acidente e transporte da 

vítima até chegar às portas das urgências dos hospitais. 

 

CAUSAS EXTERNAS 

 

São definidas como todos os eventos resultantes de quedas, 

envenenamentos, lesões autoprovocadas intencionalmente, 

agressões. 

 

COMUNICAÇÃO DE 

ACIDENTE DE  

TRABALHO 

É um documento emitido para reconhecer um acidente de 

trabalho ou uma doença ocupacional. 

 

 

EDUCAÇÃO 

PERMANENTE 

 

Produção do conhecimento que tem como objeto de 

transformação o processo de trabalho, com o intuito de 

melhorar a qualidade dos serviços, visando alcançar 

equidade no cuidado, tornando-os mais qualificados para o 

atendimento das necessidades da população 

 

EQUIPAMENTOS DE 

PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

São quaisquer meios ou dispositivos destinados a ser 

utilizados por uma pessoa contra possíveis riscos 

ameaçadores da sua saúde ou segurança durante o exercício 

de uma determinada atividade. 
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PRECAUÇÕES PADRÃO Recomendações a serem adotadas no atendimento de todo 

e qualquer paciente independente de seu diagnóstico. 

 

RISCOS OCUPACIONAIS Probabilidade de ocorrer acidente ou doença na realização 

de atividades em função da sua exposição a fatores de 

riscos no ambiente de trabalho. 

 

UNIDADE DE RESGATE  Ambulância equipada com material de socorro básico e 

resgate de vítimas presas em ferragens, queda em 

barrancos, composta por técnico de enfermagem e condutor 

socorrista treinados para resgate. 

 

UNIDADE DE SUPORTE 

AVANÇADO 

UTI móvel equipada com todos os materiais necessários para 

atender os mais variados tipos de vítima, classificadas em 

baixa, média e alta complexidade, de acordo com o agravo, 

composta por médico, enfermeiro e condutor socorrista. 

 

UNIDADE DE SUPORTE 

BÁSICO 

Ambulância equipada com material de socorro básico para 

o atendimento a vítimas de menor complexidade, composta 

por técnico de enfermagem e condutor socorrista. 

 

URGÊNCIA Necessidade imediata, aguda de um indivíduo ou 

população, com ou sem risco potencial de vida, cujo 

portador necessita de assistência médica imediata. 
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APÊNDICE A – Carta à coordenação de enfermagem do SAMU Metropolitano/RN 
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APÊNDICE B – Declaração de autorização da Instituição para a realização da pesquisa 
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APÊNDICE C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 CURSO DE MESTRADO 

Campus Universitário, s/n, BR 101 – Lagoa Nova – Natal/RN – CEP: 59072-970 

Fone/fax: (84) 3215 – 3196. E-mail: pgenf@pgenf.ufrn.br 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa “RISCOS OCUPACIONAIS E 

ACIDENTES DE TRABALHO EM UM SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE 

URGÊNCIA DO RIO GRANDE DO NORTE” que é coordenada e desenvolvida pela prof
a
. 

Dr
a
. Glaucea Maciel de Farias, juntamente com a mestranda Isabel Karolyne Fernandes Costa. 

Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer momento, 

retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. 

Essa pesquisa tem como objetivos: identificar o conhecimento da equipe multiprofissional 

do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência da região Metropolitana de Natal/RN acerca das 

normas de precauções padrão e segurança do trabalhador; identificar os riscos ocupacionais 

peculiares às atividades desenvolvidas no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência da região 

Metropolitana de Natal/RN, na visão dos profissionais; caracterizar os acidentes de trabalho 

ocorridos no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência da região Metropolitana de Natal/RN; 

conhecer os procedimentos adotados após cada acidente de trabalho sofrido pelos profissionais da 

equipe multiprofissional do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência da região Metropolitana 

de Natal/RN. 

Caso decida aceitar o convite, você será submetido(a) ao(s) seguinte(s) procedimentos: 

responderá a um questionário sobre alguns dados pessoais e profissionais e também sobre sua 

vivência pessoal com os riscos ocupacionais e acidentes de trabalho no seu ambiente de trabalho. 

Os riscos envolvidos com sua participação são mínimos: você apenas responderá ao questionário e 

não será identificado ou penalizado por nenhuma questão respondida. 

Você terá os seguintes benefícios ao participar da pesquisa: você não estará recebendo 

nenhum benefício diretamente. No entanto, com esta pesquisa, estará cooperando para o 

conhecimento sobre os riscos ocupacionais e acidentes de trabalho no seu local de trabalho, 

podendo estar contribuindo para formulação de ações ou políticas que venham favorecer a 

mailto:pgenf@pgenf.ufrn.br
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diminuição desse fenômeno e a trazer uma melhoria na sua qualidade de vida. Todas as 

informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em nenhum momento. Os 

dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados será feita de forma a não 

identificar os voluntários. 

Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, você será 

ressarcido, caso solicite. Em qualquer momento, se você sofrer algum dano comprovadamente 

decorrente desta pesquisa, você terá direito à indenização. 

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver, a respeito desta 

pesquisa, poderá perguntar diretamente para Glaucea Maciel de Farias no endereço: 

Departamento de Enfermagem - Campus Universitário no Bairro Lagoa Nova, CEP 59072-970, 

Natal/RN, ou pelo telefone 3215 3196. 

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética 

em Pesquisa da UFRN no endereço Campus Universitário no Bairro Lagoa Nova, Caixa Postal 

1666, CEP 59072-970, Natal/RN ou pelo telefone (84)3215-3135. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e 

benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa “RISCOS 

OCUPACIONAIS E ACIDENTES DE TRABALHO EM UM SERVIÇO DE 

ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DO RIO GRANDE DO NORTE”. 

 

Participante da pesquisa:     

 

Assinatura (por extenso) 

Pesquisador responsável: 

 

  

Glaucea Maciel de Farias - Rua Jerônimo de Albuquerque, 3621, Bairro Candelária, CEP59064-

650, Natal/RN. Telefone 3215 3196. 

Comitê de Ética e Pesquisa - Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova. Caixa Postal 1666, 

CEP 59072-970 Natal/RN. Telefone (84)3215-3135. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dedo Polegar Direito 
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APÊNDICE D – Instrumento de Coleta de dados 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

          Instrumento n
o
.______ 

A. CARACTERIZAÇÃO PESSOAL 

A1. Idade: ___________anos (  ) 

A2. Sexo: 1(  ) Masculino 2(  ) Feminino (  ) 

A3. Procedência: 

 

1(  ) Natal 

2(  ) Grande Natal 

3(  ) Interior do Estado 

4(  ) Outros Estados 

 

(  ) 

A4. Grau de escolaridade:  

 1(  ) Ensino fundamental completo 

2(  ) Ensino médio incompleto  

3(  ) Ensino médio completo    

4(  ) Ensino superior incompleto   

5(  )   Ensino superior   

completo  

 

(  ) 

A5. Estado conjugal: 

1(  ) Casado/União consensual 

 

2(  ) Solteiro 

 

3(  ) Separado/divorciado 

 

4(  )Viúvo 

 

(  ) 

A6. Tem filhos?                     1(  ) Sim                      2(  ) Não (  ) 

 Caso a resposta seja negativa vá para o item B1.  

A7. Quantos filhos:                                                  

 1(  ) Menores de 01 ano 

2(  ) ≥ 01 ano e < 05 anos 

3(  ) ≥ 05 anos e < 10 anos 

4(  ) ≥ 10 anos e < 15 anos 

5(  ) ≥ 15 anos e < 21 anos 

6(  ) Maiores de 21 anos 

(  ) 

B. CARACTERIZAÇÃO PROFISSIONAL 

B1. Formação Profissional:  

 1(  ) Enfermeiro 2(  ) Médico 3(  ) Técnico de enfermagem 4(  ) Condutor socorrista (  ) 

B2. Tempo de formado: __________anos  

B3. Formação complementar: 

(  ) Especialização 

(  ) Mestrado        

(  ) Doutorado     

(  ) Outros 

 

(  ) Completo    

(  ) Completo    

(  ) Completo    

(  ) Completo   

 

(  ) Incompleto     

(  ) Incompleto     

(  ) Incompleto     

(  ) Incompleto  

 

Área: __________________ 

Área: __________________ 

Área: __________________ 

Área: __________________ 

B4. Tempo de serviço na instituição 

 1(  ) Menos de 1 ano 

2(  ) 1 a 2 anos e 11 meses        

3(  ) 3 a 4 anos e 11 meses     

4(  ) 5 a 6 anos e 11 meses 

5(  ) 7 anos a 8 anos 
(  ) 

B5. Tempo de serviço na urgência:                

 1(  ) Menos de 1 ano 

2(  ) 1 a 4 anos e 11 meses 

3(  ) 5 a 9 anos e 11 meses                             

4(  )10 a 14 anos e 11 meses      

5(  ) 15 a 20 anos e 11 meses 

6(  ) 20 anos a mais 
(  ) 
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B. CARACTERIZAÇÃO PROFISSIONAL 

B6. Salário Mensal recebido neste serviço*: 

 1(  ) 1 a 2 salários 2(  ) 3 a 5 salários 3(  ) 6 a 10 salários 4(  ) > 10 salários (  ) 

B7. Recebe benefício de insalubridade ou periculosidade:  1(  ) Sim           2(  ) Não (  ) 

B8. Unidade atual de trabalho: 1(  ) USB                           2(  ) USA                           3(  ) UR (  ) 

B9. Qual sua jornada de trabalho semanal no SAMU Metropolitano? ___________horas  

B10. Possui outro emprego? 1(  ) Sim                      2(  )Não  (  ) 

 Caso a resposta seja negativa vá para o item C1.  

B11. Se a resposta for positiva, qual a jornada semanal no outro serviço?  ___________horas                                                                                   

C. CONHECIMENTO SOBRE NORMAS DE PRECAUÇÕES PADRÃO, SEGURANÇA E RISCOS 

OCUPACIONAIS   

C1. Sabe o que é acidente de trabalho? 1(  ) Sim 2(  ) Não (  ) 

C2. Se a resposta for positiva, como você conceituaria o acidente de trabalho? Você pode marcar 

mais de uma alternativa 

1(  ) Evento ocorrido em qualquer espaço do ambiente de trabalho 

2(  ) Evento ocorrido durante a jornada de trabalho 

3(  ) Evento ocorrido no trajeto da residência para o trabalho e do trabalho para a residência 

4(  ) São as doenças relacionadas ao trabalho 

 

 

 

(  ) 

C3. Conhece as normas de acidente de trabalho? 1(  ) Sim 2(  ) Não (  ) 

C4. Se a resposta for positiva, onde adquiriu essa informação?  

 1(  ) Em cursos 2(  ) Em palestras    3(  ) Na graduação     3(  ) Outros(especificar)______ (  ) 

C5. Conhece as Precauções Padrão?  1(  ) Sim                                      2(  ) Não  

C6. Se a resposta for positiva, quais você conhece? _______________________________________________                              

_______________________________________________________________________________________                                                           

C7. Qual a importância das Precauções Padrão? Você pode marcar mais de uma alternativa. 

1(  ) Minimizar os riscos de acidentes biológicos 

2(  ) Recomendar condutas a serem adotadas no atendimento de todo e qualquer paciente indepen-

dente de seu diagnóstico 

3(  ) Evitar todos acidentes e doenças de trabalho 

4(  ) Recomendar condutas a serem tomadas apenas no atendimento à pacientes com doenças infec-   

ciosas 

 

(  ) 

C8. Recebeu intervenção educativa neste serviço sobre biossegurança? 

__________________________________ 

* Valor atual (2010) do salário mínimo: R$ 510,00.  

1(  )Sim 2(  )Não (  ) 
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C. CONHECIMENTO SOBRE NORMAS DE PRECAUÇÕES PADRÃO, SEGURANÇA E RISCOS 

OCUPACIONAIS   

C9. Se a resposta for positiva, qual a última vez que recebeu essa intervenção?    

 1(  ) Há 06 meses 

2(  ) Há 01 ano 

3(  ) Há 2 anos 

4(  ) Há 03 anos 

5(  ) Há mais de 03 anos 
(  ) 

C10. Qual a contribuição dessas intervenções educativas na prevenção dos acidentes de trabalho? 

 1(  ) Muito importante 2(  ) Pouco importante 3(  ) Importante 4(  ) Sem importância (  ) 

C11. Qual sua opinião sobre a abordagem do tema riscos ocupacionais e acidentes de trabalho no seu 

trabalho?                                                  

 1(  ) Muito importante 2(  ) Pouco importante 3(  ) Importante 4(  ) Sem importância (  ) 

C12. O que sugere como tentativa para diminuir número de acidentes? Escolha no MÁXIMO 03 opções: 

 1(  ) Inclusão deste tema nos cursos de  

formação  profissional  

2(  ) Orientação sobre o tema no seu local 

de trabalho 

3(  ) Participação em cursos de atualização                                                                        

profissional sobre o tema  

4(  ) Vacinação contra hepatite tipo B 

5(  ) Vacinação contra o tétano 

6(  ) Participação em palestras que abordem este tema 

7(  ) Outros (especificar) _______________________ 

 

 

 

(  ) 

C13. Esta parte do instrumento apresenta fatores de risco para a ocorrência de acidentes de trabalho. Por 

favor, responda todas as questões. Escolha entre as alternativas a que lhe parece mais apropriada.  

Por favor, tenha em mente as situações mais diversas pela qual você tem passado no atendimento pré 

hospitalar (APH) e marque com um X, dentre cada grupo de fatores de risco, aquele que se apresenta 

mais frequente e como o principal responsável pela ocorrência de acidentes no seu ambiente de 

trabalho.  

Para facilitar sua compreensão, segue abaixo algumas definições. 

Riscos físicos (1
o
 grupo): são as diversas formas de energia a que possam estar expostos os trabalhadores. 

Riscos químicos (2
o
 grupo): são representados pelo uso de numerosos compostos químicos, que podem 

levar os trabalhadores a apresentar várias reações. 

Riscos biológicos (3
o
 grupo): são as probabilidades da exposição ocupacional a agentes biológicos. 

Riscos mecânicos (4
o
 grupo): os agentes produtores desse evento podem ocasionar lesões em decorrência 

da manipulação de objetos cortantes ou penetrantes, quedas que geram contusões, traumatismos e fraturas. 

Riscos ergonômicos (5
o
 grupo): são de natureza biopsicossocial, podem produzir desequilíbrio no processo 

de adaptação do homem ao trabalho.  Esses riscos relacionam-se também com o contato dos trabalhadores 

com a chefia, pacientes e com a comunidade. 

C14. Em relação aos RISCOS FÍSICOS (1
0
 grupo), qual desses fatores você considera como sendo o 

principal responsável por acidentes com o profissional do APH? 

 
Chuva 

 

Frio/ 

Umidade 

 

Ruídos 

(trânsito, 

sirene) 

Calor 
Choque 

elétrico 

Iluminação 

inadequada 

Ventilação 

inadequada 

 1(   ) 2(   ) 3(   ) 4(   ) 5(   ) 6(   ) 7(  ) 



 
                                                                                                                              Apêndices 

 

 

 

C. CONHECIMENTO SOBRE NORMAS DE PRECAUÇÕES PADRÃO, SEGURANÇA E RISCOS 

OCUPACIONAIS   

C15. Em relação aos RISCOS QUÍMICOS (2
0
 grupo), qual desses fatores você considera como sendo o 

principal responsável por acidentes com o profissional do APH? 

 Gases/ fumaça (gases provenientes de 

combustão do veículo, acidentes com 

vazamento de gases, fumaça) 

Produtos químicos (no 

momento da desinfecção de 

materiais e ambulância) 

Poeira Medicamentos 

(inalação e 

absorção) 

 1(   ) 2(   ) 3(   ) 4(   ) 

C16. Em relação aos RISCOS BIOLÓGICOS (3
0
 grupo), qual desses fatores você considera como sendo o 

principal responsável por acidentes com o profissional do APH? 

 Contato com pacientes com 

doenças infecciosas 

Contato com 

sangue 

Contato com demais fluídos corporais (vômito, fezes, 

urina, pus, secreção brônquica/pulmonar) 

 1(   ) 2(   ) 3(   ) 

C17. Em relação aos RISCOS MECÂNICOS (4
0
 grupo), qual desses fatores você considera como sendo o 

principal responsável por acidentes com o profissional do APH? 

 Risco de acidentes de 

transporte 

Risco de acidentes com 

perfurocortante 

Risco de acidentes devido a estrutura 

física inadequada /realização de 

procedimentos em espaço reduzido 

 1(   ) 2(   ) 3(   ) 

C18. Em relação aos RISCOS ERGONÔMICOS (5
o
 grupo), qual desses fatores você considera como sendo 

o principal responsável por acidentes com o profissional do APH? 

 Repetitividade de 

movimentos/trans-

porte remoção 

Tensão/ estresse no 

cuidado de pacientes 

graves, psiquiátricos 

/agressivos 

Supervisão 

punitiva 

Condições 

precárias do 

trabalho 

Violência ocupacional 

(assedio moral, agressão 

física, negligência, abuso 

sexual, agressão verbal) 

 1(   ) 2(   ) 3(   ) 4(   ) 5(   ) 

C19. 
No que se refere aos riscos, assinale em uma escala de 0 a 10 quanto a seu sentimento de segurança 

neste ambiente:  

(0) Inseguro   (10) Seguro 

                                        0        1       2        3       4       5        6       7        8       9       10 

                                        │-----│-----│-----│-----│-----│-----│-----│-----│-----│-----│ 

                                        (  )     (  )     (  )    (  )    (  )     (  )     (  )     (  )     (  )    (  )    (  )   

(  )   

D. DADOS SOBRE O ACIDENTE DE TRABALHO OCORRIDO 

D1. Ocorrência de alguns acidentes de trabalho, COM VOCÊ. 

 1(  ) não sofreu nenhum acidente 

2(  ) 1 acidente 

3(  ) 2 acidentes 

4(  ) 3 acidentes 

5(  ) 4 acidentes 

6(  ) 5 acidentes 

 

7(  ) 6 acidentes 

8(  ) mais de 6 acidentes 

 

 

(  ) 

 

 

 



 
                                                                                                                              Apêndices 

 

 

 

D. DADOS SOBRE O ACIDENTE DE TRABALHO OCORRIDO 

 Se você NÃO SOFREU nenhum acidente neste período encerre o questionário 

Se você SOFREU 01 OU MAIS ACIDENTES, responda as PRÓXIMAS QUESTÕES levando em 

consideração, apenas, o ÚLTIMO acidente ocorrido 

D2. Os acidentes de trabalho foram notificados? 

 1(  ) Nenhum foi notificado 

2(  ) Todos foram notificados 

3(  ) Alguns foram notificados. 

        Quantos?___________ (  ) 

D3. Nos casos NÃO notificados qual o motivo alegado? 

 1(  ) Desconhecimento da necessidade 

2(  ) Não valorizou o acidente 

3(  ) Não existe rotina para notificação 

4(  ) Outros (especificar)__________ (  ) 

D4. Atividade exercida no momento do último acidente: 

 1(  ) Transporte de paciente 

2(  ) Cuidado com o paciente 

3(  ) Preparo e manuseio de material 

4 (  ) Manuseio de equipamentos 

5 (  ) Trajeto de ida/volta ao trabalho  

6 (  ) Outra (especificar)__________________ 

 

(  ) 

D5. Local onde ocorreu o acidente: 

1(  ) USA 

2(  ) UR 

3(  ) USB 

 

4(  ) Na via pública  

5(  ) Na base ou ponto de              

apoio 

 

6(  ) Na residência do paciente 

7(  ) Outros:________________ (   ) 

D6. Qual era o seu turno de trabalho? 

1(  ) Diurno 

 

2(  ) Noturno 
(   ) 

D7. No momento do acidente qual era a sua escala de serviço? 

 1(  ) Horário normal 

2(  ) Dobra de plantão 

3(  ) Troca de plantão  

4(  ) Compensação 

5(  ) Outra (especificar) 

____________________ (   ) 

D8. Tipo de lesão:  

1(  ) Contusão 

2(  ) Entorse  

3(  ) Fratura 

4(  ) Luxação 

 

5(  ) Escoriação 

6(  ) Queimadura 

7(  ) Intoxicação 

8(  ) Perfuração por perfurocortante 

 

9(  ) Perfuração por arma de fogo  

10(  ) Perfuração por arma branca 

11(  ) Outras (especificar) 

____________________ 

(   ) 

D9. Regiões corpóreas atingida:  

 1(  ) Cabeça/pescoço 

2(  ) Face 

3(  ) Tórax 

4(  ) Abdome/conteúdos pélvico 

5(  ) Membros/Cintura Pélvica 

6(  ) Superfície externa  (   ) 



 
                                                                                                                              Apêndices 

 

 

 

D. DADOS SOBRE O ACIDENTE DE TRABALHO OCORRIDO 

D10. Qual o agente causador:  

 1(  ) Material pérfurocortante 

2(  ) Quedas no mesmo nível 

(escorregão, tropeção ou 

passos em falso) 

3(  ) Queda de equipamentos 

4(  ) Acidente de transporte 

(queda, capotamento ou 

colisão) 

5(  ) Mordedura ou golpe  

6(  ) Radiação ionizante/não 

ionizante 

 

7(  ) Excesso de exercícios e 

movimentos vigorosos e 

repetitivos, relacionados ao 

peso 

8(  ) Penetração de corpo 

estranho no/ou através de 

olho ou orifício natural 

9(  ) Contato com secreções    

corpóreas.Especificar:_____

___________________ 

 

10(  ) Contato ou inalação/ 

ingestão de produtos 

químicos 

11(  ) Contato com  medica-

mentos 

12(  ) Violência ocupacional 

(assedio moral, agressão 

física, negligência, abuso 

sexual, agressão verbal) 

13(  ) Outro (especificar) 

          ____________________ 

(   ) 

E. EVOLUÇÃO DO ACIDENTE DE TRABALHO 

E1. Precisou afastamento do trabalho? 1(  ) Sim 2(  ) Não (   ) 

E2. Em caso positivo, qual o tempo de afastamento?   

 1(  ) Até 15 dias 

 

2(  ) Mais de 15 dias Quantos dias?_________ (   ) 

E3. Resultou em algum tipo de sequela? 

 1(  ) Física (especificar) ___________ 2(  ) Emocional (especificar)________ 3(  ) Não  (   ) 

E4. Necessitou de reabilitação? 1(  ) Sim. Qual?_____________ 

 

2(  ) Não (   ) 

E5. Necessitou mudar de ocupação após o acidente? 

 

1(  ) Sim 

 

2(  ) Não (   ) 
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ANEXO – Parecer do Comitê de ética da UFRN 
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