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COORIENTADORA: SILVIAMAR CAMPONOGARA 
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Este estudo teve por objetivo analisar os fatores associados à ocorrência dos acidentes 

de trabalho com trabalhadores do Serviço Hospitalar de Limpeza de um hospital universitário 

público do Rio Grande do Sul, Brasil. Trata-se de um estudo transversal, envolvendo 157 

trabalhadores. Utilizou-se um formulário para a caracterização sociodemográfica, laboral, de 

hábitos, saúde, acidentes de trabalho, e a versão brasileira da escala Desequilíbrio Esforço-

Recompensa. A coleta de dados foi realizada entre os meses de março e junho de 2013. Este 

estudo faz parte do projeto matricial “Avaliação das condições de trabalho e saúde dos 

trabalhadores do serviço hospitalar de limpeza”, inserido no Grupo de Pesquisa Trabalho, 

Saúde, Educação e Enfermagem, do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal 

de Santa Maria, na Linha de Pesquisa Trabalho e Gestão em Enfermagem e Saúde. Os 

programas Epiinfo 6.04 e PASW 18.0 foram utilizados na preparação e análise dos dados. 

Para verificar associações, adotou-se o teste Qui-quadrado ou Exato de Fisher, Razão de 

Prevalência e seus respectivos intervalos de confiança (IC95%). Regressões multivariadas 

foram utilizadas para identificar a associação ajustada por fatores de confundimento (p<0,25). 

Como resultados, Evidenciou-se predomínio do sexo feminino, idade média de 39,9 anos 

(DP=9,8), raça autorreferida branca e ensino médio completo. Observaram-se prevalências de 

33,1% de exposição ao estresse ocupacional e 17,8% de ocorrência de acidentes de trabalho. 

Predominaram os acidentes com perfurocortantes e quedas. As mãos e os dedos foram as 

partes do corpo mais atingidas. Os trabalhadores mais jovens, os sem tempo para o lazer, os 

do diurno e os que referiram número insuficiente de trabalhadores na escala de trabalho 

apresentaram associação significativa com maior exposição ao estresse. Após ajustes por 

fatores de confundimento, verificou-se que os trabalhadores que referiam não ter treinamento 

no serviço tiveram maior prevalência de acidente de trabalho. Esta pesquisa poderá contribuir 

numa perspectiva de promoção da saúde e de educação permanente em saúde, proporcionando 

benefícios aos trabalhadores do SHL de uma maneira geral. 

 

Descritores: Enfermagem. Saúde do trabalhador. Acidentes de trabalho. Serviço Hospitalar 

de Limpeza. Estresse Psicológico. 
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This study aimed to analyze factors associated to occupational accidents with workers from 

the Hospital Housekeeping of a public university hospital in Rio Grande do Sul, Brazil. It is a 

cross-sectional study, involving 157 workers. It was used a form for socio-demographic, 

labor, habit, health and occupational accidents characterization, as well as an Effort-Reward 

Imbalance scale.  Data colection was developed between March and June 2013. This study is 

part of the matrix project “Evaluation of work and health conditions of hospital housekeeping 

workers”, inserted in the Research Group Work, Health, Education and Nursing of Nursing 

Department of Federal University of Santa Maria, in the Research line Work and 

Management in Nursing and Health. Epiinfo 6.04 and PASW 18.0 were used on data 

preparation and analysis. To verify associations, it was adopted Chi-square or Fisher’s Exact 

Test, Prevalence ration and its respective trust intervals (TI95%). Multivariate regressions 

were used to identify the association adjusted for confounders (p<0,25). As a result, it was 

evidences a prevalence of female, mean age of 39.9 years (DP=9,8), with self-referred white 

race and complete high school education. We observed a 33.1% prevalence of exposure to 

occupational stress and 17.8% of accidents at work. It was predominant sharps injuries and 

falls. The hands and fingers were the body parts most affected. Younger workers, those with 

no time for leisure, the day and those who reported insufficient number of workers at work 

scale were significantly associated with greater exposure to stress. After adjusting for 

confounding factors, it was found that workers who reported not having in-service training 

had higher prevalence of work injury. This research will contribute a perspective of health 

promotion and continuing health education, providing benefits to employees of the SHL in 

general. 

 

Descriptors: Nursing. Occupational Health. Occupational Accidents. Hospital Housekeeping.      

                   Stress Psychological. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O mundo do trabalho modificou-se nas últimas décadas, e tem refletido na saúde dos 

trabalhadores de forma significativa. A crescente inclusão de novas tecnologias, somada a um 

conjunto de inovações organizacionais, alterou fortemente a estrutura produtiva mundial, 

acarretando mudanças na organização, nas condições e nas relações de trabalho (ELIAS; 

NAVARRO, 2006). Apesar das modificações científicas, tecnológicas, econômicas, sociais e 

comportamentais do ser humano, constata-se que algumas questões ainda são preocupantes, 

dentre elas, as doenças ocupacionais e os acidentes de trabalho. Essas questões, além de terem 

consequências para os próprios indivíduos, acarretam prejuízos para as instituições e para o 

conjunto social (SZNELWAR et al., 2004).  

Os Acidentes de Trabalho (ATs) são definidos pelo Ministério do Trabalho (MT), 

artigo 19 da Lei 8.213 de 24 de junho de 1991, como todo incidente que “ocorre durante o 

exercício da profissão, capaz de provocar lesões ou alterações corporais que possam levar à 

morte, à perda ou à diminuição passageira ou definitiva da produtividade do trabalhador no 

desempenho de suas funções profissionais” (BRASIL, 2011, p.530). De acordo com o anuário 

estatístico da Previdência Social, em 2011, foram registrados no Brasil 730.585 AT, 

acarretando 14.811 incapacidades permanentes e 2.884 óbitos. No Rio Grande do Sul, no 

mesmo ano, foram registrados 58.887 ATs, que geraram 1.219 incapacidades permanentes e 

171 óbitos (BRASIL, 2011). Os eventos referentes aos acidentes, incapacidade ou morte 

relacionados ao trabalho são responsáveis por provocar impacto social, econômico, assim 

como na saúde pública brasileira.  

Nesse sentido, a temática relacionada à saúde do trabalhador, em especial os ATs, 

destaca-se, na atualidade, pela importância das evidências relacionadas aos agravos à saúde 

ocorridos com os profissionais durante as suas atividades laborais, fazendo com que a 

exposição dos trabalhadores aos riscos ocupacionais seja uma realidade discutida nas últimas 

décadas, mas ainda com dados subnotificados (KIRCHHOF et al., 2003). Dentre os riscos 

ocupacionais, destaca-se, neste estudo, o estresse ocupacional, que pode estar associado aos 

ATs.  

Atualmente, pesquisadores de vários países têm voltado a atenção para o estresse 

ocupacional, que pode ser avaliado à luz de diferentes referenciais. Dentre esses, destaca-se o 

modelo Desequilíbrio Esforço-Recompensa (DER), no qual o estresse laboral é conceituado 

como a resposta a um desequilíbrio entre o esforço despendido no trabalho (demandas e 
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deveres no trabalho) e a recompensa recebida (dinheiro, afeto, segurança e ascensão na 

carreira, entre outros) (SIEGRIST, 1996). Em outras palavras, quando existe falta de 

reciprocidade representada pelo alto esforço e pela baixa recompensa no trabalho, pode 

resultar em respostas físicas e/ou psicológicas do estresse (SIEGRIST, 1996). Dessa forma, 

estudá-lo, nos diferentes contextos de trabalho, pode auxiliar gestores e profissionais a 

detectarem precocemente essa situação e, a partir disso, somarem esforços para controlá-lo.   

Dentre os variados campos de atuação profissional, investigados mundialmente, 

destaca-se o ambiente hospitalar, palco de ação laboral de diversas profissões. Pode-se 

classificar esses trabalhadores em dois grandes grupos de atuação: os profissionais da área de 

saúde e os profissionais que dão suporte e apoio para o funcionamento da instituição 

hospitalar, como é o caso dos trabalhadores do Serviço Hospitalar de Limpeza (SHL). 

Os processos de limpeza e desinfecção do ambiente foram inseridos no contexto 

hospitalar, a partir da atuação de Florence Nightingale nos hospitais da Inglaterra. Aos 24 

anos, ela descreveu que os hospitais eram locais para se temer e onde ninguém gostaria de 

entrar, por serem escuros, mal administrados e sujos. Os pisos eram de madeira e as paredes 

repletas de umidade e fungos. Os colchões viviam encharcados, as roupas de cama não eram 

trocadas e os médicos não lavavam as mãos, nem mesmo antes das cirurgias (BROWN, 

1988). Naquela época, o conceito de higiene sequer era compreendido. No decorrer de sua 

atuação, Florence desenvolveu um trabalho de organização do ambiente, dentre outros feitos, 

o qual contribuiu para a redução das taxas de mortalidade. 

Contemporaneamente, o SHL possui um corpo de trabalhadores que, em sua maioria, 

inserem-se no ambiente hospitalar de maneira terceirizada, possuem escolaridade e salário 

baixos e uma precoce inserção no mercado de trabalho. Ao contrário dos profissionais da 

saúde, não possuem formação acadêmica para atuarem no ambiente hospitalar, local em que 

há o convívio com pessoas doentes, sofrimento e, muitas vezes, com a morte. 

Na instituição desta pesquisa, esses trabalhadores são divididos em dois grupos – os 

serventes e os auxiliares de limpeza. Os serventes de limpeza são responsáveis pela limpeza 

do chão, paredes, desinfecção dos ambientes e recolhimento do lixo, já os auxiliares de 

limpeza de materiais realizam a descontaminação de materiais, mobiliários hospitalares, 

limpeza de leitos, transporte de materiais para o Centro de Material e Esterilização e o 

recolhimento de roupas (BRASIL, 2010).   

Conforme a Norma Regulamentadora (NR32), os profissionais que atuam em serviços 

de saúde, ao desempenharem as suas atividades diárias, expõem-se aos riscos ocupacionais, 

denominados como riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e psicológicos 
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(BRASIL, 2011). No ambiente hospitalar, os trabalhadores do SHL convivem com uma alta 

demanda de tarefas, o que pode tornar o trabalho fragmentado e estressante, causando 

potenciais impactos na saúde desses trabalhadores, como: a fadiga, transtornos físicos, 

mentais e emocionais e os acidentes laborais (BALSAMO; FELLI, 2006).   

Nessa direção, o profissional do SHL, em sua rotina de trabalho, manuseia materiais 

potencialmente infectantes, e, tratando-se de um ambiente hospitalar, a exposição ocupacional 

a esses materiais pode resultar em acidente de trabalho. Murofuse, Marziale e Gemelli (2005) 

destacaram que os trabalhadores do SHL podem acidentar-se em consequência das ações de 

outros profissionais da área da saúde que, ao descartarem de forma incorreta os materiais 

utilizados em procedimentos hospitalares, facilitam a ocorrência do acidente. Esse destaque é 

corroborado em pesquisa de Balsamo e Felli (2006), ao ser evidenciado que os acidentes 

ocorridos são predominantemente com perfurocortantes, devido ao descarte inadequado de 

agulhas no lixo comum e no chão.  

Com base nessa compreensão, considera-se que o estudo dos fatores associados aos 

acidentes de trabalho nessa população pode evidenciar possíveis caminhos para prevenção de 

tais agravos, contribuindo para a construção do conhecimento na área da saúde em geral, na 

área da saúde do trabalhador e na enfermagem. A proposição desta pesquisa representa o 

interesse despertado pelo tema no decorrer da atuação profissional da pesquisadora 

mestranda, que, ao desenvolver suas atividades no Pronto-Socorro do Hospital Universitário 

em estudo, presenciou a ocorrência de acidentes de trabalho envolvendo os profissionais do 

SHL, além de ela mesma já ter sofrido esse tipo de agravo. Outro fator relevante deve-se ao 

fato de que o serviço de emergência é a unidade de primeira escolha para o atendimento ao 

trabalhador que sofreu um acidente de trabalho.  

Também, por considerar que o cuidado à saúde do trabalhador é um ramo da 

enfermagem, tendo diretrizes pautadas no Sistema Único de Saúde (SUS), por meio da 

Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador (BRASIL, 2004). A Lei 8080/90, 

trata das condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, e inclui a saúde do 

trabalhador como um campo de atuação do SUS (BRASIL, 1990).  

Além disso, este estudo se justifica pelo fato de que, nas instituições hospitalares, a 

função de gerenciamento direto ou indireto dos trabalhadores do SHL é exercida, quase 

sempre, pelo profissional enfermeiro. Assim, a importância da temática para a enfermagem 

surge por esta desenvolver ações de cuidado e de gerência, de modo que os resultados deste 
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estudo podem subsidiar ações de intervenção junto aos trabalhadores do SHL, mediadas por 

ações de promoção à saúde e de minimização da ocorrência de AT.  

Soma-se a isso uma pesquisa realizada em 2012, no Banco de Teses do Portal da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), que objetivou 

identificar as tendências das produções nacionais sobre AT com trabalhadores do SHL. Foram 

identificados dez estudos que atenderam aos critérios de inclusão. Não foram utilizados 

recorte temporal nem recorte por área específica, uma vez que os estudos com essa temática 

envolvem várias áreas do conhecimento. Encontraram-se cinco estudos específicos da 

enfermagem, mas, nenhum avaliou a relação entre AT e estresse ocupacional a partir do 

modelo teórico DER (Apêndice A).  

No recorte desta pesquisa, assinalam-se como objeto de estudo os fatores associados 

à ocorrência de acidentes de trabalho em trabalhadores do serviço hospitalar de limpeza de 

um hospital universitário. Nesse sentido, a hipótese do estudo é de que os trabalhadores do 

SHL classificados em alto DER (estresse ocupacional) possuem uma prevalência mais 

elevada de AT, quando comparados aos em baixo DER. Como questão norteadora tem-se: 

Quais são os fatores associados à ocorrência de acidentes de trabalho em trabalhadores do 

serviço hospitalar de limpeza? 

Assim, tendo em vista estas considerações iniciais, o estudo objetiva analisar os fatores 

associados à ocorrência dos acidentes de trabalho com os trabalhadores do SHL atuantes em 

um hospital universitário do Rio Grande do Sul, Brasil. 

Secundariamente objetivou-se: descrever o perfil sociodemográfico, laboral, hábitos e 

saúde dos trabalhadores; caracterizar os acidentes de trabalho, segundo local, horário de 

ocorrência, turno e tipo de agravo; e, identificar os fatores associados aos acidentes de 

trabalho. 

Como método utilizou-se a abordagem quantitativa, pois se trata de um estudo 

epidemiológico transversal, realizado com todos os trabalhadores terceirizados do SHL de um 

hospital universitário público do Rio Grande do Sul. Este é um hospital-escola, público, de 

grande porte, localizado na região centro-oeste do Estado do Rio Grande do Sul, Brasil, e é 

referência em saúde para essa região. O hospital dispõe de 320 leitos e uma área física de 30 

mil m
2 

(HUSM, 2013). 

Do total de 161 trabalhadores do SHL, foram excluídos do estudo dois (1,2%), pois 

encontravam-se em licença para tratamento a saúde, totalizando uma população elegível de 

159 trabalhadores. As perdas (N=2; 1,3%) resultaram por não aderência ao estudo. A coleta 
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de dados foi realizada com 157 trabalhadores, entre os meses de março e junho de 2013, por 

assistentes de pesquisa (acadêmicos de enfermagem e mestrandos) previamente capacitados 

pela coordenadora do projeto.  

Utilizou-se um formulário (Anexo A) constituído por itens que continham os dados 

sociodemográficos, laborais, de hábitos e saúde dos trabalhadores (Blocos A, B, C e D), 

estresse ocupacional, avaliado por meio versão brasileira da escala DER (CHOR et al., 2008) 

(Bloco H) e questões relacionadas aos acidentes de trabalho (Bloco I).  

Os dados foram organizados no programa Epi-info®, versão 6.4, com dupla digitação 

independente. Após a verificação de erros e inconsistências, a análise dos dados foi realizada 

no programa PASW Statistics® (Predictive Analytics Software, da SPSS Inc., Chicago - 

USA) versão 18.0 for Windows.  

Desenvolveu-se a análise descritiva das variáveis incluídas no estudo. Para as 

variáveis categóricas foram calculadas as frequências absolutas (N) e as relativas (%) e, para 

as quantitativas, calculou-se a média, desvio padrão, mediana, mínimo, máximo, de acordo 

com a normalidade dos dados. Para verificar associações entre os acidentes de trabalho 

(variável dependente) e demais variáveis, adotaram-se o teste Qui-quadrado ou Exato de 

Fisher, Razão de Prevalência e seus respectivos intervalos de confiança (IC95%). Regressões 

multivariadas foram utilizadas para identificar a associação ajustada por fatores de 

confundimento (p<0,25). 

Este estudo faz parte do projeto matricial “Avaliação das condições de trabalho e 

saúde dos trabalhadores do serviço hospitalar de limpeza”, que teve por objetivo avaliar as 

condições de trabalho e de saúde dos trabalhadores do SHL de um hospital universitário 

público. Está inserido no Grupo de Pesquisa Trabalho, Saúde, Educação e Enfermagem, do 

Departamento de Enfermagem da Universidade Federal de Santa Maria, na Linha de Pesquisa 

Trabalho e Gestão em Enfermagem e Saúde, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

instituição pesquisada, sob o CAAE: 3106313.1.0000.5346 (Anexo B), após autorização dos 

setores envolvidos (Anexos C e D). 

Foram observadas as Diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa com seres 

humanos (Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012) (BRASIL, 2013). Aqueles que 

aceitaram participar da pesquisa assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) em duas vias, uma ficando de posse do sujeito da pesquisa e a outra de posse dos 

pesquisadores (Anexo E). Os pesquisadores terão o compromisso com a privacidade e a 

confidencialidade dos dados utilizados, preservando o anonimato dos sujeitos pesquisados 

(Apêndice B). Além disso, os pesquisadores comprometem-se em compartilhar os resultados 
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e conclusões com os demais profissionais e pesquisadores da linha saúde do trabalhador, em 

especial aqueles que abordem a temática saúde do trabalhador. Ainda, será entregue ao 

hospital e à empresa terceirizada um relatório final sobre os dados evidenciados na pesquisa.  

Acredita-se que os resultados da pesquisa poderão contribuir no sentido de mostrar 

elementos que possam ser acrescidos nas ações educativas implementadas para esse grupo de 

trabalhadores. Para a academia, esta pesquisa poderá possibilitar aos futuros profissionais 

reflexões sobre os fatores que interferem na saúde do trabalhador em geral, em especial os 

relacionados aos ATs. Além de contribuir para novas investigações, poderá colaborar na 

definição de programas de prevenção dos acidentes, para melhorar as condições de trabalho 

dos trabalhadores do SHL.  

Os resultados desta dissertação serão apresentados em forma de artigos. O primeiro, 

“Fatores que interferem na ocorrência dos acidentes de trabalho em ambiente hospitalar: uma 

revisão integrativa” objetivou analisar os fatores que interferem na ocorrência dos ATs em 

ambiente hospitalar. O segundo, “Prevalência e fatores associados aos acidentes de trabalho 

no serviço hospitalar de limpeza”, apresenta uma análise geral dos acidentes de trabalho 

ocorridos na população estudada. E o terceiro artigo, “Estresse ocupacional e acidentes de 

trabalho com trabalhadores do serviço hospitalar de limpeza”, analisa a relação entre o 

estresse ocupacional e a ocorrência de AT com trabalhadores do SHL, por meio do modelo 

teórico Desequilíbrio Esforço-Recompensa.  

 

 



 

2 RESULTADOS  

 

Neste capítulo, os resultados encontrados estão apresentados na forma de artigos 

científicos, respeitando-se a estrutura e formatação dos periódicos para aos quais serão 

submetidos. 

 

2.1 Artigo 1
1
 

 

 

FATORES QUE INTERFEREM NA OCORRÊNCIA DOS ACIDENTES 

DE TRABALHO EM AMBIENTE HOSPITALAR: UMA REVISÃO 

INTEGRATIVA 

 

Marinez Diniz da Silva Ceron 

Tânia Solange Bosi de Souza Magnago 

Silviamar Camponogara 
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FATORES QUE INTERFEREM NA OCORRÊNCIA DOS ACIDENTES DE TRABALHO EM 

AMBIENTE HOSPITALAR: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

FATORS THAT INTERFERE ON THE OCCURRENCE OF OCCUPATIONAL ACCIDENTS 

IN A HOSPITAL ENVIRONMENT: AN INTEGRATIVE REVIEW  

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA OCURRENCIA DE LOS ACCIDENTES LABORALES 

EN AMBIENTE HOSPITALÁRIO: UNA REVISIÓN INTEGRADORA 

 

RESUMO  

Objetivo: Avaliar as evidências científicas sobre os fatores que interferem na 

ocorrência de acidentes de trabalho no ambiente hospitalar. Método: revisão 

integrativa nas bases de dados LILACS e MEDLINE a partir do questionamento: Quais 

os fatores que interferem na ocorrência dos acidentes de trabalho em ambiente 

hospitalar?  Utilizaram-se os termos: (("saude do trabalhador") and "ACIDENTES DE 

TRABALHO") or "RISCO OCUPACIONAL" [Descritor de assunto] and ("HOSPITAL") or 

"PREVENCAO DE ACIDENTES" [Palavras] and "2004” or "2012" [País, ano de 

publicação]). Resultados: Foram incluídos 20 artigos. Predominou a investigação 

com a equipe de enfermagem, seguida por trabalhadores de saúde e trabalhadores 

de ambiente hospitalar. Dentre os fatores para a ocorrência do acidente destacam-

se: não uso dos equipamentos de proteção; realização apressada de procedimentos 

ou realização incorreta de técnicas; condições de trabalho e sobrecarga de 

atividades; situações de emergência e agitação de pacientes; banalização do 

acidente e fatores relativos ao comportamento de outros profissionais. Conclusão: 

As evidências foram fundamentadas em estudos de nível de evidência 4 e 6. É 

necessário o desenvolvimento de pesquisas referentes à temática que contemplem 

níveis de evidência mais fortes, de modo a apoiar cientificamente a implantação de 
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medidas preventivas. Descritores: Enfermagem; Saúde do trabalhador; Acidentes 

de trabalho; Risco Ocupacional; Hospital. 

 

ABSTRACT  

Aim: To evaluate scientific evidences about factors that interfere on the 

occurrence of occupational accidents in a hospital environment. Methods: 

integrative review on the databases LILACS and MEDLINE from questioning: What 

factors influence the occurrence of accidents in a hospital environment?  It was 

used two terms: (("occupational health") and "OCCUPATIONAL ACCIDENTS") or 

"OCCUPATIONAL RISK" [Descriptor] and ("HOSPITAL") or "ACCIDENT PREVENTION" 

[words] and "2004" or “2012” [Country, year of publication]) Results: it was 

included 20 articles. It was predominant researches with the nursing staff, followed 

by health workers and workers in hospital environment. Among factors for 

occurrence of accidents it’s highlighted: no use of EPIS, performance or 

achievement hasty procedures incorrect techniques; conditions of work and 

overhead activities, emergencies and bustle of patients; trivialization of the 

accident and factors relating to the behavior of other professionals. Conclusion: 

Evidence was based on four and six evidence level studies. It requires the 

development of researches on the theme that include stronger levels of evidence, 

in order to provide scientific support to implement preventive measures. 

Descriptors: Nursing; Occupational Health; Occupational Accidents; Occupational 

Risk; Hospital. 

 

RESUMEN 
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Objetivo: Evaluar las evidencias científicas sobre los factores que influyen en la 

ocurrencia de accidentes de trabajo en el ambiente hospitalario. Método: revisión 

integradora en las bases de datos LILACS y MEDLINE basada en la pregunta: ¿Qué 

factores influyen en la ocurrencia de accidentes de trabajo en el ambiente 

hospitalario? Fueron utilizados los términos:(("saúde do trabalhador") "and" 

"ACIDENTES DE TRABALHO") "or" "RISCO OCUPACIONAL" [Descriptor de asunto] 

"and"("Hospital") "or" "PREVENCAO DE ACIDENTES" [palabras] "and" "2004" or "2012" 

[nombre del país, año de publicación]). Resultados: Se incluyeron 20 artículos. La 

investigación con el personal de enfermería fue predominante, seguida por aquellas 

con los trabajadores de salud y trabajadores del hospital. Entre los factores para la 

ocurrencia del accidente, se incluyen: no uso de EPIS; ejecución precipitada de 

procedimientos o ejecución incorrecta de las técnicas; las condiciones de trabajo y 

la sobrecarga de actividades; situaciones de emergencia y el bullicio de los 

pacientes; banalización del accidente y factores relacionados con comportamiento 

de otros profesionales. Conclusión: Las evidencias fueron basadas en estudios de 

nivel de evidencia cuatro y seis. Se requiere el desarrollo de investigaciones sobre 

el tema, que incluyan niveles de evidencia más fuertes para apoyar científicamente 

la implantación de medidas de prevención. 

Descritores: Enfermagem; Saúde do trabalhador; Acidentes de trabalho; Risco 

Ocupacional; Hospital. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os acidentes e sequelas decorrentes do trabalho acompanham o perfil 

evolutivo da humanidade. O ser humano, ao desenvolver as suas atividades 
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laborais, expõe-se aos riscos ocupacionais, podendo resultar em incapacidades 

temporárias ou permanentes. Estima-se que ocorram cerca de 83 acidentes e 

doenças reconhecidas a cada hora na jornada diária de trabalho, motivados pelo 

riscos decorrentes do contexto laboral.1 Dentre esses, podem-se citar os riscos 

físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e psicológicos.1 

No ambiente hospitalar predominam os acidentes ocasionados pelos riscos 

biológicos. Ao acidentar-se, o trabalhador da saúde pode sofrer agravos como a 

contaminação pelos vírus da Hepatite B (HBV), Hepatite C (HCV) e vírus da 

Síndrome da Imunodeficiência Humana (HIV). Medidas pós-exposição a material 

biológico devem ser tomadas imediatamente. Contudo, nenhuma medida pós-

exposição é totalmente eficaz e não existe tratamento quimioprofilático que 

reduza o risco de transmissão do vírus HCV após a exposição ocupacional. Sendo 

assim, medidas de proteção individual e coletiva são fundamentais e a prevenção é 

a melhor medida para evitar a transmissão ocupacional.2 

Os acidentes provocam impacto social, econômico, e são um problema de 

saúde pública. No Brasil, o Ministério do Trabalho e Emprego, por meio da Norma 

Regulamentadora 32 (NR32), trata de aspectos específicos em relação à segurança 

da saúde dos profissionais que atuam em serviços de saúde.3 Outra questão 

importante é a notificação do acidente de trabalho, através da Comunicação do 

Acidente de Trabalho (CAT). A CAT é o meio pelo qual se faz o registro do acidente 

de trabalho; deve ser emitida pela empresa até o primeiro dia útil seguinte ao da 

ocorrência do acidente.1 A CAT também pode ser emitida pelo acidentado, seus 

dependentes, médico que o assistiu, sindicato ou qualquer autoridade política. É 

importante o registro do acidente de trabalho, independente do vínculo 
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empregatício, da gravidade do acidente e do local de atendimento hospitalar, 

porém nota-se que esses dados podem ser subestimados devido à subnotificação.4-7  

Tendo em vista a relevância da temática, pois os acidentes acontecem 

cotidianamente no ambiente hospitalar, esta pesquisa busca um levantamento das 

evidências publicadas sobre os fatores que contribuem para a ocorrência dos ATs na 

expectativa de obter subsídios que auxiliem a implantação de programas 

preventivos efetivos nas instituições hospitalares.  

Com isso, para orientar esta revisão integrativa, utilizou-se como questão 

norteadora: Quais as evidências encontradas em artigos científicos, sobre os 

fatores que interferem na ocorrência dos acidentes de trabalho em ambiente 

hospitalar? 

 

OBJETIVO 

 

Avaliar as evidências científicas sobre os fatores que interferem na 

ocorrência de acidentes de trabalho no ambiente hospitalar.  

 

MÉTODO 
 

A pesquisa é do tipo revisão integrativa da literatura,8,9 em que foram 

percorridas as seguintes etapas: estabelecimento da hipótese e objetivos da revisão 

integrativa; estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão; definição das 

informações a serem extraídas dos artigos selecionados; análise dos resultados; 

discussão e apresentação dos resultados e a síntese do conhecimento evidenciado 

nos artigos analisados.8  
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A busca ocorreu no mês de abril de 2013, nas bases de dados Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Medical Literature 

Analysis and Retrieval Sistem on-line (MEDLINE). Foram utilizados os seguintes 

termos: (("saude do trabalhador") and "ACIDENTES DE TRABALHO") or "RISCO 

OCUPACIONAL" [Descritor de assunto] and ("HOSPITAL") or "PREVENCAO DE 

ACIDENTES" [Palavras] and "2004" or "2005" or "2006" or "2007" or "2008" or "2009" or 

"2010" or "2011" or "2012" [País, ano de publicação]). 

Os critérios de inclusão dos artigos foram: idioma português, inglês e 

espanhol, publicados na íntegra, online e gratuitos, que abordassem os acidentes 

de trabalho em ambiente hospitalar, produzidos no período de 2004 a 2012. 

Justifica-se o recorte temporal pela inserção das Políticas de Saúde do Trabalhador 

pelo Ministério da Saúde no Sistema Único de Saúde a partir de 2004.10 Os critérios 

de exclusão eleitos foram: teses, dissertações, livros, monografias, normas 

técnicas, estudos de revisão e reflexão e estudos sem resumo.  

Após a seleção geral, as produções foram analisadas considerando-se o título 

e o resumo, bem como a adequação à temática de interesse. Posteriormente, 

avaliaram-se os artigos na íntegra, atendo-se aos critérios de inclusão e exclusão, 

de forma a responder a questão de pesquisa.  

Ao ser realizada a primeira etapa, com os Descritores em Ciências da Saúde 

(DeCS) “saúde do trabalhador” e “acidentes de trabalho” ou “risco ocupacional”, 

foram encontrados 1.584 estudos na LILACS e 1.614 no MEDLINE, totalizando 3.198 

estudos. Numa segunda etapa, utilizou-se o refinamento com as palavras-chave 

“HOSPITAL” ou “PREVENÇÃO DE ACIDENTES”, reduzindo para 582 estudos. No 

terceiro momento, optou-se pelo recorte temporal entre os anos de 2004 e 2012, 

obtendo-se 292 estudos. Na quarta e última etapa, após o refinamento dos estudos 
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indisponíveis online, estudos sem resumo, estudos não caracterizados como artigos, 

idioma não compatível, e, no último refinamento temático, os não compatíveis 

com os objetivos propostos, permaneceram vinte artigos para serem analisados 

(Apêndice C)  

O processo de seleção dos estudos está esquematizado na Figura 1. 

Primeira 
etapa 

Primeira busca LILACS e MEDLINE Descritores: 
("saúde do trabalhador") and "acidentes de trabalho") 

or "risco ocupacional" [Descritor de assunto] 

 

               3.198 estudos  

 

Segunda 
etapa  

Refinamento com Palavras-chave: and ("hospital") or 
"prevenção de acidentes" [palavras] 

 

 582 estudos  

 

Terceira 
etapa  

Recorte temporal: and "2004" or "2005" or "2006" or 
"2007" or "2008" or "2009" or "2010" or "2012" [País, 

ano de publicação.) 

 

 292 estudos  

 

Quarta etapa  

Recorte dos artigos indisponíveis, estudos sem 
resumo, estudos não caraterizados como artigos, 

idioma não compatível e último refinamento 
temático 

 

 20 estudos  

 

Figura 1: Apresentação da seleção dos estudos encontrados em LILACS e MEDLINE 

(2004-2012), abril 2013. 

 

Após a seleção, os 20 artigos foram estudados criteriosamente e ordenados 

A1, A2, A3, ... A20. As informações relevantes das publicações selecionadas foram 

extraídas e sumarizadas em um quadro denominado “síntese dos artigos 

selecionados”, que contemplou referência, procedência, população estudada, 
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principais objetivos, metodologia, níveis de evidência e principais resultados, que 

foram agrupados em duas categorias, uma referente aos fatores causadores dos 

acidentes e outra relacionada aos fatores preventivos.11-12 

 

RESULTADOS 

 

Quanto ao ano de publicação, observou-se que o ano 2010 teve o maior 

percentual de publicações 25% (N=5), seguido pelos anos de 2009 com 20% (N=4) e 

2008 com 15% (N=3) das produções. Juntos, os anos de 2005, 2006 e 2007 

totalizaram 30% (N=6); e 2011 e 2012 somaram 10% (N=2) dos artigos publicados.  

Em relação aos locais de origem, encontraram-se 16 artigos nacionais e 

quatro internacionais (Colômbia, Turquia, Estados Unidos e Equador). Dos artigos 

nacionais, seis foram publicados em periódicos nos Estados de São Paulo e Rio de 

Janeiro, quatro de Minas Gerais, dois dos Estados do Ceará e Paraná. Os Estados do 

Rio Grande do Sul, Goiás, Pernambuco, e o Distrito Federal tiveram uma publicação 

cada.  

Quanto à população estudada, destaca-se a equipe de enfermagem 

pesquisada em 40% dos casos (N=8), seguida por trabalhadores de ambiente 

hospitalar (N=7;35%), trabalhadores da saúde (N=3;15%), trabalhadores de 

emergência e estudantes de medicina (N=1; 5% cada).  

No que se refere ao delineamento de estudo, evidenciaram-se 17 artigos 

transversais, um qualiquantitativo e dois qualitativos.4-6, 13-29 Em relação aos níveis 

de evidência dos artigos, obtiveram-se 16 artigos com nível 6 e quatro com nível 

4.30 
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Os tipos de acidentes observados foram decorrentes de agentes 

perfurocortantes; contato com fluídos e secreções; esforço físico; e acidente de 

trajeto. Em relação aos agentes causadores destacaram-se os respingos de fluidos 

sobre a pele e mucosas, perfuração com agulhas contaminadas e cortes com 

instrumentos de trabalho.4-6,13-29  

As razões das causas dos acidentes foram relacionadas ao trabalhador, ao 

ambiente de trabalho, ao comportamento de outros profissionais e a fatores 

externos como a agitação do paciente.4-6,13-29 Quanto às áreas afetadas mais 

atingidas, destacaram-se os dedos, mãos, membros superiores e a face.4-6,13-29 

O uso de EPI, a manutenção de programas de educação permanente, 

mudanças no comportamento profissional e a adoção de medidas seguras foram 

apontados como fatores preventivos.4-6,13-19 Em relação aos sentimentos 

despertados no sujeito trabalhador após o acidente de trabalho, evidenciaram-se a 

sensação de culpa pelo ocorrido, o medo de contrair doenças e a banalização do 

fato ocorrido.27-29  

No Quadro 1, estão apresentados a síntese dos objetivos e delineamento dos 

artigos incluídos nesta revisão.  

Autor/Ano Objetivos Tipo de 
estudo 

Galon  et al.,  
2008 4 

Identificar a ocorrência dos acidentes de 
trabalho com exposição a material biológico. 

Descritivo 
quantitativo  

Jansen  et al.,  
2009 5 

Identificar a relação entre a ocorrência do 
acidente de trabalho e as instruções recebidas 
pela equipe de enfermagem. 

Descritivo/ 
quantitativo  

Murofuse et 
al., 2005 6 

Investigar os acidentes de trabalho com material 
biológico ocorridos num hospital universitário do 
Paraná. 

Retrospectivo 
quantitativo 

Vargas et al., 
2010 13  

Estabelecer a prevalência dos acidentes entre 
estudantes de medicina.  

Transversal 

Simão et al., 
2010 14 

Analisar a ocorrência de acidentes de trabalho 
com material perfurocortante entre a equipe de 
enfermagem. 

Descritivo 
quantitativo  
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Magagnini et 
al., 2009 15 

Caracterizar os profissionais da equipe de 
enfermagem que sofreram acidentes com 
material biológico. 

Descritivo/ 
quantitativo  

Dias et al., 
2006 16 

Identificar o perfil dos profissionais que se 
acidentam com materiais perfurocortantes. 

Descritivo  
quantitativo 

Silva et al. 
2009 17 

Identificar a principal categoria profissional 
exposta a risco biológico. 

Descritivo 
quantitativo 

Oliveira  et 
al., 2008 18 

Verificar a ocorrência de acidentes de trabalho 
com material biológico equipe de enfermagem. 

Transversal 

Balsamo et al.,  
2006 19 

Caracterizar os trabalhadores do Hospital 
Universitário da Universidade de São Paulo que 
sofreram acidente de trabalho. 

Descritivo 
quantitativo 

 

Caixeta et al., 
2005 20 

Ocorrência de acidente de trabalho em 
profissionais de saúde. 

Transversal 
descritivo 

Ertem et al., 
2008 21 

Determinar a prevalência das 
lesões em trabalhadores de saúde durante os 
procedimentos de cirurgia eletiva.  

Transversal/ 
descritivo 

D, Errico  et 
al., 2006 22 

Descrever o risco de ferimento no trabalho, em 
trabalhadores de hospital.  

Transversal 

Ruas  et al., 
2012 23 

Analisar a prevalência de acidentes com 
perfurocortantes, com profissionais de 
enfermagem em hospitais da cidade de Montes 
Claros/MG. 

Retrospectivo 
quantitativo 

Jaramillo et 
al., 2010 24 

Determinar quais as áreas hospitalares com 
maior frequência dos acidentes de trabalho. 

Transversal  

Oliveira  et 
al., 2010 25 

Estimar a incidência de acidentes de trabalho 
com materiais perfurocortantes. 

Descritivo 
quantitativo 

Câmara et al., 
2011 26 

Analisar a ocorrência de acidentes com material 
biológico entre profissionais de um hospital 
geral. 

Descritivo  
quantitativo 

 

Alves et al., 
2009 27 

Identificar o potencial de risco para acidentes 
com material perfurocortante nos trabalhadores 
de enfermagem.  

Descritivo  
quantiqualita

tivo 

Lima et al., 
2007 28 

Conhecer os sentimentos e emoções vivenciados 
pelos profissionais de enfermagem ao se 
acidentarem.  

Descritivo 
qualitativo 

Ribeiro  et al.,  
2010 29 

Avaliar se a exposição a material biológico é um 
fator determinante para a adesão ao uso EPI.  

Descritivo 
qualitativo 

Quadro 1-Corpus da revisão integrativa a respeito dos acidentes de trabalho em 
ambiente hospitalar, 2004 - 2012. Lilacs e Medline, 2013. 

 

Destaca-se que 60% (N=12) dos artigos tiveram por objetivo identificar e 

avaliar os acidentes de trabalho ocasionados por perfurocortante ou material 

biológico. 
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DISCUSSÃO 

 

Em relação ao tipo de população estudada, destaca-se a equipe de 

enfermagem como a categoria profissional mais estudada14-16,18,23,27-29, seguida de 

trabalhadores de ambiente hospitalar4,13,19,22,24,26, trabalhadores de saúde17,20-21, 

trabalhadores de emergência25 e estudantes de medicina.13 Os percentuais de ATs 

com a equipe de enfermagem variaram de 12,8% a 69,9%. 5,14,22,28  

Quanto ao tipo dos acidentes, houve destaque para os ocorridos com 

materiais perfurocortantes 4,6,13-14,16-18,21-23,25,27,29, sendo as agulhas apontadas com 

principal causador4,6,13-14,16-18,21-23,25,27,29, os resultantes do contato com fluidos e 

secreções 4,6,15-18,21,29, seguidos pelos de esforço físico e os de trajeto.5,19,20,24,28 As 

perfurações e cortes destacam-se como os principais tipos de acidente ocorridos 

em ambiente hospitalar, pelo fato de que o exercício profissional neste ambiente 

envolve a manipulação de materiais e equipamentos cortantes e perfurantes 

potencialmente contaminados com sangue ou outras secreções, direta ou 

indiretamente. 

Quanto aos agentes causadores dos acidentes, destacaram-se os respingos 

de fluidos sobre a pele e mucosas4,6,15-18,21,29, perfuração com agulhas contaminadas 

e corte com lâminas de bisturi.4,6,13-14,16-8,21-3,25,27,29 Ao serem investigados os 

trabalhadores de um hospital universitário do Paraná, as agulhas foram apontadas 

como o principal agente causador do AT.6 Dado corroborado por outro estudo 

realizado em um hospital do Rio de Janeiro, em que 68,2% foram causados por 

agulha oca, 22,7% por cateter sobre agulha e 4,5% por lâminas de bisturi.14  

Considerando a razão das causas dos acidentes de trabalho, foram 

destaque: não uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIS)4,13-14,18,27, falta 
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de destreza manual28, habilidade e experiência28, descarte inadequado dos 

materiais contaminados13,17,18, recipientes impróprios para o descarte de 

materiais27-28, reencape de agulhas4,14,28, rapidez na execução de atividades14, 

cansaço físico e mental16,27-28, dupla jornada de trabalho14,17, aumento da idade do 

trabalhador5, organização no trabalho28, más condições de trabalho27-28, falta de 

conhecimento e cumprimento das normas de biossegurança27-28, falta de atenção27-

28, realização da técnica incorreta27, excesso de confiança dos profissionais27, 

banalização dos acidentes27-28, situações de emergência28, agitação do paciente28, 

comportamento de outros profissionais16-17,27, manipulação frequente de 

perfurocortantes4,6,13-14,16-8,21-3,25,27,29, repetição e monotonia de tarefas27, aumento 

da jornada de trabalho.14,28 

Durante cinco anos, dois hospitais de Massachusetts foram investigados, com 

o objetivo de identificar os ATs e relacionar com os tipos de lesões ocorridas.22 

Destacaram-se os aspectos psicossociais, ergonômicos e fatores organizacionais do 

trabalho. A taxa de lesão foi de 7,2/ano para cada 100 trabalhadores e para a 

equipe de enfermagem o risco relativo foi de 3,7(p=0,001).22 

Em 2012, foi publicado um estudo desenvolvido em duas instituições 

hospitalares de Minas Gerais, onde 315 ATs foram registrados em um ano. Desses, 

30% foram com materiais perfurocortantes, 58,% dos ATs aconteceram nas 

primeiras seis horas de trabalho, sendo o descarte inadequado dos objetos 

contaminados a situação que mais provocou o AT.23 

O não uso do Equipamento de Proteção Individual (EPI) foi destacado nos 

estudos. Constatou-se que, mesmo tendo recebido treinamento, alguns 

profissionais não utilizavam as medidas de proteção, considerando não ser 

necessário. 4,13-14,18,27 Comportamento este muitas vezes associado à falta de 
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experiência, ao excesso de confiança profissional e ao desconhecimento das 

consequências desse tipo de agravo.27-28  

Os fatores organizacionais do trabalho foram ressaltados como potenciais 

indutores da ocorrência de AT. O excesso de atividades, a rapidez na elaboração 

das tarefas, o número elevados de pacientes a serem atendidos, as situações de 

emergência, posturas inadequadas, realização de horas extras podem levar ao 

cansaço físico e mental do trabalhador, favorecendo a ocorrência do AT.14,16,27-28 

Outra evidência destacada foi o AT em função da postura de outros 

profissionais, quando não segregam de forma correta o lixo produzido durante os 

procedimentos invasivos.13,16-18,27 Com esse ato, as agulhas e outros 

perfurocortantes são encontradas nos leitos dos pacientes, no meio de lençóis e 

campos cirúrgicos, no chão, nos sacos de lixo comum e nos mobiliários que 

circundam o leito do paciente, favorecendo assim a ocorrência de lesões. 13,16-18,27  

Em relação à área afetada pelos acidentes, os dedos das mãos seguidos 

pelos membros superiores e a face foram identificados nos estudos como mais 

atingidos, em função dos locais onde os perfurocortantes são encontrados.4-6,13-29  

Como fatores preventivos, os estudos evidenciaram o uso adequado dos 

EPIS, a manutenção de programas para capacitação profissional, o não reencape de 

agulhas, o descarte correto dos perfurocortantes, adoção de posturas como 

atenção, tranquilidade e realização de técnicas corretas, mudança de 

comportamento profissional, a adoção das medidas de segurança e os fatores 

organizacionais do trabalho.4-6,13-29 Destacam-se, como fatores organizacionais, 

todos aqueles relativos ao ambiente, como luminosidade, diminuição de ruídos, 

comunicação adequada, mobiliário adaptado ergonomicamente, local disponível de 
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maneira estratégica no ambiente hospitalar para o descarte adequado dos 

materiais contaminados. 

Quanto aos sentimentos despertados pelo AT no sujeito trabalhador, 

emergiu nas pesquisas a banalização do fato ocorrido, como se o acidente fosse um 

fato rotineiro, sem importância. Também destacou-se o medo de adquirir alguma 

patologia, como HIV, HCV e HBV.27-29 A culpabilização pelo agravo foi percebida,  

pois os trabalhadores se autocondenavam pelo acidente. Expressões como28: “a 

culpa foi minha”, “não tomei o devido cuidado”, “deveria ter prestado mais 

atenção no que estava fazendo” foram destacadas nos estudos qualitativos.27-29 

 

CONCLUSÃO 

 

Esta revisão integrativa permitiu identificar os fatores relacionados aos 

acidentes de trabalho bem como aqueles que podem ser preventivos a esses 

agravos. Entre os que levaram à ocorrência do acidente, destacam-se o não uso dos 

EPIS, a realização apressada de procedimentos ou realização incorreta de técnicas, 

as condições de trabalho e sobrecarga de atividades, as situações de emergência e 

agitação de pacientes, a banalização do acidente e também os fatores relativos ao 

comportamento de outros profissionais, como o descarte incorreto de materiais. 

Quanto aos fatores preventivos, destacaram-se a adoção de posturas de 

segurança, como o uso correto do EPI, descarte correto dos perfurocortantes e o 

não reencape de agulhas. Também foram salientados os fatores organizacionais do 

trabalho e a manutenção de programas preventivos de educação permanente. 

A maior frequência dos achados e das recomendações se fundamentou em 

estudos de nível de evidência 6 e 4. Diante desses resultados, recomenda-se a 
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realização de novas pesquisas com delineamentos que permitam níveis de 

evidência mais fortes, como exemplo os estudos de acompanhamento em que se 

possam comparar grupos.  

Tendo em vista que os profissionais de enfermagem acidentam-se com mais 

frequência, percebe-se a importância tanto do papel do enfermeiro na elaboração 

e manutenção de programas de educação permanente em saúde com o intuito de 

prevenir acidentes, quanto a manutenção de serviços específicos para o 

atendimento à saúde dos trabalhadores por parte das instituições hospitalares.  

Em nível mundial, vários estudos são feitos para investigar a ocorrência dos 

ATs e suas consequências à saúde do trabalhador. Contudo, destaca-se que esse 

tipo de agravo ainda é frequente no ambiente hospitalar, acometendo várias 

categorias profissionais. Espera-se que inovações tecnológicas na área da segurança 

e saúde no trabalho sejam otimizadas e implantadas na área de saúde a fim de 

prevenir a ocorrência do AT. 
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PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS AOS ACIDENTES DE TRABALHO NO SERVIÇO 

HOSPITALAR DE LIMPEZA 

 

PREVALENCE AND ASSOCIATED FACTORS TO OCCUPATIONAL ACCIDENTS IN THE 

HOSPITAL HOUSEKEEPING 

 

PREVALENCIA Y FACTORES ASOCIADOS A LOS ACCIDENTES DE TRABAJO EN EL SERVICIO 

HOSPITALARIO DE LIMPIEZA 

 

Resumo 

Objetivo: Identificar a prevalência e os fatores associados à ocorrência dos acidentes de 

trabalho com os trabalhadores do serviço hospitalar de limpeza. Método: Estudo 

transversal, envolvendo 157 trabalhadores atuantes em um hospital universitário público 

do Rio Grande do Sul, Brasil. A coleta ocorreu em 2013, utilizando-se um formulário para 

caracterização sociodemográfica, laboral, de hábitos, saúde e dos acidentes de trabalho. 

Resultados: Evidenciou-se predomínio do sexo feminino, idade média de 39,9 anos 

(DP=9,8), raça autorreferida branca e ensino médio completo. No último ano trabalhado, a 

prevalência de acidentes de trabalho foi de 17,8%. Maior percentual ocorreu com os 

trabalhadores do sexo masculino (26,3%), os que possuíam entre 19 e 34 anos (21,6%) e 

ensino fundamental (22,7%). Os acidentes com perfurocortantes e as quedas se 

sobressaíram, as mãos e dedos foram as partes do corpo mais atingidas. Conclusão: 

Nenhum dos fatores avaliados apresentou-se associado significativamente aos acidentes de 

trabalho. O número de sujeitos pesquisados pode ter interferido nesse resultado. 

Descritores: Enfermagem; Saúde do trabalhador; Acidentes de trabalho; Serviço Hospitalar 

de Limpeza. 

 

Abstract 

Aim: identify the prevalence and factors associated with the occurrence of accidents at 

work with hospital housekeeping personnel. Method: cross-sectional study involving 157 

workers from a public university hospital of Rio Grande do Sul, Brazil. Data collection 

occurred in 2013, it was used a form for socio-demographic, labor, habits, health and 

occupational accidents characterization. Results: it was evidences a prevalence of female, 

with age average of 39,9 anos (DP=9,8), with self-referred race and complete high school 

education. In the last worked year, prevalence of occupational accidents was of 17,8%. 

Occurred with the highest percentage of male workers (26.3%), those with between 19 and 

34 years (21.6%) and school (22.7%). Sharps injuries and falls stood out, his hands and 
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fingers were the body parts most affected. Conclusion: None of evaluated factors 

presented itself meaningfully associated to occupational accidents. The population size 

may have affected this result. 

Descriptors: Nursing; occupational health; Occupational accidents; Hospital Housekeeping. 

 

Resumen  

Objetivo: Determinar la prevalencia y los factores asociados a la ocurrencia de accidentes 

de trabajo con el personal del servicio hospitalario de limpieza. Método: Estudio 

transversal con 157 trabajadores que trabajan en un hospital público universitario del Rio 

Grande do Sul, Brasil. Los datos fueron recogidos en 2013, mediante un formulario de 

características sociodemográficas, laborales, hábitos, salud y de los accidentes de trabajo. 

Resultados: hubo un predominio del sexo femenino, edad media de 39,9 años (DE = 9,8), la 

raza auto referida blanca y la enseñanza media completa. En el último año trabajado, la 

prevalencia de accidentes fue de 17,8%. El mayor porcentaje ocurrió con los trabajadores  

del sexo masculino (26,3%), los que tienen entre 19 y 34 años (21,6%) y enseñanza 

fundamental (22,7%). Los accidentes con objetos punzantes y las caídas se destacaron, las 

manos y los dedos fueron las partes del cuerpo más afectadas. Conclusión: Ninguno de los 

factores evaluados se asoció significativamente a los accidentes. El tamaño de la población 

puede haber afectado en esto resultado. 

Descritores: Enfermagem; Saúde do trabalhador; Acidentes de trabalho; Serviço Hospitalar 

de Limpeza. 

 

Introdução 

 

O mundo do trabalho, como parte dinâmica da vida humana, vem sendo 

influenciado pelas inovações científicas e tecnológicas, sem contudo observar-se uma 

significativa diminuição nas doenças ocupacionais e nos acidentes de trabalho. Nesse 

contexto, a saúde do trabalhador estuda as relações existentes entre o trabalho e a saúde, 

promovendo ações de vigilância aos riscos ocupacionais1.  

Um fator de destaque, decorrente do acelerado modo de produção capitalista do 

mundo pós-moderno, são os Acidentes de Trabalho (ATs), definidos pelo Ministério do 

Trabalho (MT) como todo incidente que ocorre durante o exercício da profissão, capaz de 

provocar lesões que possam levar à morte, à perda ou à diminuição passageira ou 

definitiva da produtividade do trabalhador2:530 . De acordo com o anuário estatístico da 

Previdência Social, entre os acidentes liquidados em 2011, foram registrados 730.585 ATs 

no Brasil, acarretando 14.811 casos de incapacidade permanente e 2.884 óbitos2. O Brasil 
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ocupa, atualmente, o quarto lugar em ocorrência de ATs, após a China, EUA e Rússia3. Os 

acidentes acontecem nos mais variados cenários de atuação profissional. 

Neste estudo, dá-se destaque ao ambiente hospitalar e aos trabalhadores do Serviço 

Hospitalar de Limpeza (SHL). Nesse serviço, os trabalhadores são responsáveis pela 

limpeza, desinfecção e conservação das superfícies fixas e de equipamentos permanentes 

de diferentes áreas. A finalidade é a de preparar o ambiente, mantendo a ordem e 

conservando equipamentos e instalações, evitando principalmente a disseminação de 

micro-organismos que possam ocasionar as infecções relacionadas à assistência à saúde4. 

Nesse ambiente, os trabalhadores do SHL convivem com uma alta demanda de 

tarefas, o que pode tornar o trabalho fragmentado e estressante, causando potenciais 

impactos à sua saúde, como: a fadiga, transtornos físicos, mentais e emocionais e os 

acidentes laborais5. Conforme a Norma Regulamentadora (NR32), os profissionais que 

atuam em ambiente hospitalar expõem-se cotidianamente aos riscos ocupacionais, 

denominados riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e psicológicos2.  

Nessa população, as investigações são escassas e as realizadas sobre ATs evidenciam 

predominância de acidentes com perfurocortantes, devido, principalmente, ao descarte 

inadequado de agulhas no lixo comum ou no chão5,6. A proposição desta pesquisa 

representa o interesse despertado nos pesquisadores pelo tema, por considerarem que o 

cuidado à saúde do trabalhador é um ramo da enfermagem, tendo diretrizes pautadas no 

Sistema Único de Saúde (SUS), por meio da Política Nacional de Segurança e Saúde do 

Trabalhador1. Além disso, este estudo se justifica pelo fato de que, nas instituições 

hospitalares, a função de gerenciamento direto ou indireto dos trabalhadores do SHL é 

exercida, quase sempre, pelo profissional enfermeiro.  

No recorte desta pesquisa, assinalam-se como objeto de estudo os fatores 

associados à ocorrência de acidentes de trabalho em trabalhadores do serviço hospitalar de 

limpeza e como questão norteadora: Qual é a prevalência e quais os fatores associados à 

ocorrência de acidentes de trabalho em trabalhadores do serviço hospitalar de limpeza de 

um hospital universitário público do Rio Grande do Sul?  

 

Objetivo  

O presente estudo objetiva identificar a prevalência e os fatores associados à 

ocorrência dos acidentes de trabalho com os trabalhadores do SHL atuantes em um 

hospital universitário. Secundariamente, objetivou-se descrever o perfil sociodemográfico, 

laboral, de hábitos e saúde dos trabalhadores; caracterizar os acidentes de trabalho 

segundo local, horário de ocorrência, turno e tipo de agravo. 
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Método 

 

Trata-se de um estudo epidemiológico transversal, de abordagem quantitativa, 

realizado com 157 trabalhadores terceirizados do SHL de um hospital universitário.  Este é 

um hospital-escola, público, de grande porte, localizado na Região Centro-Oeste do Estado 

do Rio Grande do Sul, Brasil, e é referência em saúde para essa região. O hospital dispõe 

de 320 leitos e uma área física de 30 mil m2 
 
7.  

Foram excluídos os trabalhadores que estavam em afastamento do trabalho por 

qualquer motivo. A coleta de dados se realizou entre os meses de março e junho de 2013, 

por assistentes de pesquisa (acadêmicos de enfermagem e mestrandos), previamente 

capacitados pela coordenadora do projeto. Utilizou-se um formulário contendo dados 

sociodemográficos, econômicos, laborais, de hábitos e saúde, que foi preenchido pelos 

pesquisadores, a partir das respostas dos pesquisados, durante o horário de trabalho e em 

local privativo. 

Os dados foram organizados no programa Epi-info®, versão 6.4, com dupla digitação 

independente. Após a verificação de erros e inconsistências, a análise dos dados foi 

realizada no programa PASW Statistics® (Predictive Analytics Software, da SPSS Inc., 

Chicago - USA) versão 18.0 for Windows.  

A análise das variáveis sociodemográficas contemplou: idade, sexo, escolaridade, 

renda, número de filhos. As variáveis laborais analisadas foram: setor de trabalho, turno 

de trabalho, outro emprego, horas extras, carga horária semanal no hospital pesquisado, 

carga horária semanal no outro emprego e tempo de atuação na atividade. 

Quanto aos hábitos e saúde, investigaram-se: tabagismo, uso de álcool e outras 

drogas, uso de medicação, necessidade de atendimento médico, acompanhamento 

psicológico e média de horas de sono. Para a análise dos acidentes de trabalho foram 

investigados: ocorrência ou não de acidente de trabalho no último ano, tipo de acidente, 

agente causador, área afetada, tempo decorrido na jornada diária de trabalho até a hora 

que aconteceu o AT, uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI), necessidade de 

afastamento do trabalho, tempo de afastamento. 

Foi realizada a análise descritiva das variáveis. Para as categóricas calcularam-se as 

frequências absolutas (N) e as relativas (%) e, para as quantitativas, a média, desvio 

padrão, mediana, mínimo, máximo, de acordo com a normalidade dos dados. A análise 

bivariada testou a associação entre os acidentes de trabalho e as demais variáveis, 

mediante o Teste do Qui-quadrado ou Exato de Fisher, adotando-se níveis de confiança de 

95% (p<0,05).  
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Este estudo faz parte do projeto matricial intitulado “Avaliação das condições de 

trabalho e saúde dos trabalhadores do serviço hospitalar de limpeza”, que avalia as 

condições de trabalho e saúde dos trabalhadores do SHL de um hospital universitário e está 

inserido no Grupo de Pesquisa Trabalho, Saúde, Educação e Enfermagem, do Departamento 

de Enfermagem da Universidade Federal de Santa Maria, na Linha de Pesquisa Trabalho e 

Gestão em Enfermagem e Saúde, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade que as autoras são afiliadas, sob o CAAE no 3106313.1.0000.5346, em 26 

de fevereiro de 2013.   

Foram observadas as Diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa com seres 

humanos (Resolução Nº 466, de 12 de dezembro de 2012).8 Aqueles que aceitaram 

participar da pesquisa assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) em 

duas vias, uma ficando de posse do sujeito da pesquisa e a outra de posse dos 

pesquisadores.  

 

Resultados 

 

Do total de 161 trabalhadores, dois (1,2%) foram excluídos por estarem em licença 

para tratamento da saúde, durante o período de coleta de dados. Da população elegível 

(159), dois (1,3%) não aceitaram participar do estudo, totalizando 157 (98,7%) 

participantes. Destes, 28(17,8%) sofreram acidente de trabalho no último ano. Nesse 

universo, sete (25%) eram acidentes de trajeto. 

Nas Tabelas 1 e 2, estão apresentadas a caracterização dos trabalhadores e dos 

acidentes de trabalho. 
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Tabela 1. Distribuição dos trabalhadores do Serviço Hospitalar de Limpeza, segundo dados 

sociodemográficos, laborais, de hábitos, saúde e acidentes de trabalho. Santa Maria/RS, 

mar/jun de 2013  

   Acidente de Trabalho  

Variáveis 
 

N % 
      NÃO      SIM P 

N % N %  

Sexo       0,303* 
Masculino  19 12,1 14 73,7 5 26,3  
Feminino  138 87,9 115 83,3 23 16,7  

Faixa etária       0,698* 
19-34 anos 51 32,5 40 78,4 11 21,6  
35-44 anos 50 31,8 42 84 8 16  
45-60 anos 56 35,7 47 83,9 9 16,1  

Escolaridade       0,372* 
Ensino fundamental 66 42,0 51 77,3 15 22,7  
Ensino médio 86 54,8 74 86 12 14  
Ensino superior 5 3,2 4 80 1 20  

Renda per capita familiar***       0,122* 
< 1 salário mínimo 103 65,6 81 78,6 22 21,4  
1 a 2 salários mínimos 54 34,4 47 88,7 6 11,3  

Tabagismo       0,480* 
Não, nunca fumei. 79 50,3 66 83,5 13 16,5  
Sim, fumo. 51 32,5 43 84,3 8 15,7  
Fumei, mas parei.  27 17,2 20 74,1 7 25,9  

Uso de álcool       0,508** 
Não 140 89,2 116 82,9 24 17,1  
Sim 17 10,8 13 76,5 4 23,5  

Uso de medicação       0,760* 
Não 77 49,1 64 83,1 13 16,9  
Sim  80 50,9 65 81,3 15 18,8  

Acompanhamento médico       0,273* 
Não 65 41,4 56 86,3 9 13,8  
Sim 92 58,6 73 79,3 19 13,7  

Acompanhamento psicológico       0,562** 
Não 147 93,6 121 82,3 26 17,7  
Sim 10 6,4 8 80,0 2 20,0  

Função       0,140* 
Servente de Limpeza 103 65,6 88 85,4 15 14,6  
Auxiliar de Limpeza de 
Materiais 

54 34,4 41 75,9 13 24,1  

Turno de trabalho       0,730* 
Diurno  127 80,9 105 82,7 22 17,3  
Noturno  30 19,1 24 80 6 20  

Recebe treinamento       0,249* 
Não/Às vezes 44 28,0 39 88,6 5 11,4  
Sim 113 72,0 90 79,6 23 20,4  

* Teste Qui-quadrado de Pearson. ** Teste Exato de Fisher. *** Salário Minimo Nacional R$ 678,00 

 

Os trabalhadores do SHL eram predominantemente do sexo feminino (87,9%), com 

idade média de 39,9 anos (DP=9,8), de raça autorreferida branca (63,7%), com ensino 

médio completo (38,9%), casados ou com companheiro (64,3%), com um filho (28%), tendo 

o máximo de até sete dependentes e com dois filhos menores de 6 anos (DP=0,6). Maior 

percentual (65,6%) possuía uma renda per capita familiar menor que um salário mínimo 
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nacional (média R$ 584,43±R$322,81; mínimo R$ 135,00 e máximo R$ 2.000,00). Não foi 

identificada associação estatística significativa entre as características sociodemográficas 

e econômicas dos trabalhadores e a ocorrência de AT no período avaliado. 

Com relação aos hábitos e saúde, 51(32,5%) trabalhadores afirmaram ser tabagistas. 

A média diária de cigarros consumidos foi de 10,5 (DP=10,7), atingindo um máximo de 60 

cigarros. Ao serem abordados sobre o consumo de álcool, N=17 (10,8%) responderam que 

utilizavam algum tipo de bebida alcoólica. Destes, seis (3,8%) foram classificados com 

suspeição para o alcoolismo9. Fazer uso de tabaco ou álcool não esteve associado 

estatisticamente à ocorrência de AT. 

Ao serem questionados sobre o uso de medicação, 79 (50,3%) participantes 

informaram usar algum tipo de medicação. Destes, 75 (47,8%) utilizavam por indicação 

médica e quatro (2,5%) usavam por conta própria. Dentre as medicações utilizadas, o grupo 

dos anticoncepcionais 34 (43%), seguido pelo grupo dos antidepressivos 13 (16,5%) e anti-

hipertensivos 10 (12,7%) foram os mais relatados. Nesse quesito não foi encontrada relação 

com AT (p=0,760).  

Sobre a necessidade de acompanhamento médico ou psicológico no último ano, 92 

(58,6%) trabalhadores afirmaram ter necessitado de, pelo menos, uma consulta médica, e 

10 (6,4%) informaram estar em acompanhamento psicológico ou já tê-lo concluído. Ambos 

os casos não tiveram relação com AT (p>0,05). Também foi investigado o número de horas 

de sono dos trabalhadores. A média de horas diárias de sono dos que sofreram AT foi de 

7,3 (DP=1,63) contra 7,1 horas (DP=1,61) dos que não se acidentaram (p=0,509). 

Ao serem avaliadas as características laborais, não foi identificada associação 

estatística significativa entre elas e a ocorrência de AT no período avaliado (p>0,05). A 

seguir, apresenta-se a descrição dessas características. No que se refere à função dos 

trabalhadores, 103 (65,5%) eram serventes de limpeza, e 54 (34,4%), auxiliares de limpeza 

de materiais. Em relação ao local de trabalho, predominaram os trabalhadores alocados 

nas áreas administrativas, ambulatórios, laboratórios e hemodinâmica 31 (14,6%). Outros 

trabalhadores atuavam em serviços como: nutrição, lavanderia, patologia, almoxarifado, 

farmácia, manutenção e desinfecção 24 (15,3%); Pronto-Socorro 17(10,8%); Unidades de 

Terapia Intensiva e Unidade Cirúrgica com 11 (7,0%) trabalhadores cada. Ao serem 

questionados se já haviam atuado em outros setores do hospital, 99 (63,%) afirmaram que 

sim.  

A média do tempo de trabalho na função e na instituição estudada foi de 24,5 

meses (DP=39,7) e 32,5 meses (DP=48,9), respectivamente. Predominantemente, 137 

(80,9%) desempenhavam suas funções durante o dia, com jornadas de 6 a 12 horas e 
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regime de 44 horas semanais. A média do tempo de trabalho no turno foi de 19,5 meses 

(DP=31,1).  

Quanto ao número de pessoas em sua escala de trabalho, 114 (72,6%) assinalaram 

ser suficiente. Dos participantes, 18 (11,5%) possuíam outro emprego com carga horária 

semanal de 3 a 36 horas semanais, tendo vínculo com o outro trabalho entre 1 e 20 anos. A 

carga horária média trabalhada no outro emprego foi de 10,8(DP=9,4) e a média de tempo 

de trabalho no outro emprego foi de 46,4 meses (DP=64,5). Quanto às horas extras, 51 

(32,5%) afirmaram fazer entre 3 e 36 horas extras mensais. A média de horas extras/mês 

foi de 13,4(DP=9,5). No que tange à satisfação com a remuneração, verificou-se que a 

média das respostas foi de 65,9% (DP=22,6) de satisfeitos. 

Dos pesquisados, 113 (72,0%) declararam receber treinamentos referentes aos 

acidentes de trabalho. Em relação ao local de ocorrência do AT, destacam-se os 

Ambulatórios, Centro de Transplante de Medula Óssea (CTMO) com 50% (N=3); Centro 

Cirúrgico, Sala de Recuperação Anestésica, Centro de Material e Esterilização com 42,9% 

(N=3); Unidade de Clínica Cirúrgica com 36,4% (N=4); Centro Obstétrico com 33,3% (N=2), 

RX/TC/Radioterapia com 33,3%(N=1).  

 

Tabela 2. Descrição dos acidentes de trabalho (AT) ocorridos no último ano com 

trabalhadores do Serviço Hospitalar de Limpeza. Santa Maria/RS, mar/jun de 2013 

Variáveis  N % 

Horas trabalhadas até o AT    
1 e 2 horas 8 28,6 
3 e 4 horas 5 17,9 
5 e 6 horas 5 17,9 
7 e 8 horas 5 17,9 
≥ 9 horas 5 17,9 

Lesão sofrida com o AT    
Perfuração com objeto 8 28,6 
Queda  8 28,6 
Contusão ou distensão muscular  5 17,9 
Queimaduras tipo: elétrica, fogo, produtos químicos 2 7,1 
Corte/arranhões/esfolões 1 3,6 

Situação da ocorrência do acidente    
Outros(torção de membros, respingos de produtos químicos, lesão 
lombar)  

13 46,4 

Manuseio de lixo 7 25,0 
Manuseio dos instrumentos de trabalho 7 25,0 
Manuseio de roupas 1 3,6 

Parte do corpo atingida pelo AT   
Mãos/dedos 9 32,1 
Membros superiores exceto mãos 6 21,4 
Pés 5 17,9 
Tórax/dorso 3 10,7 
Olhos 2 7,1 
Face/cabeça, exceto olhos 2 7,1 
Membros inferiores/exceto pés 1 3,6 
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O maior percentual de acidentes (N=8; 28,6%) ocorreu entre 1 e 2 horas após o 

início da jornada de trabalho. Dos acidentados, 20(71,4%) necessitaram de atendimento 

médico, sendo o serviço a emergência da instituição o local procurado por 15(53,6%) 

trabalhadores.  

As perfurações com objetos e as quedas foram as lesões mais prevalentes, com oito 

(28,6%) casos cada. As mãos/dedos foram as partes do corpo mais atingidas (N=9; 32,1%), 

seguidas pelos membros superiores, exceto mãos (N=6; 21,4%) e  pés (N=5;17,9%).  

Quanto ao agente causador dos acidentes, seis (21,4%) trabalhadores informaram 

não saber o que causou o acidente, e igual percentual relatou que a causa do acidente foi 

o descarte inadequado dos materiais por outros profissionais. Em relação à situação da 

ocorrência do acidente, o manuseio de lixo e dos instrumentos de trabalho tiveram sete 

(25%) casos cada. Outras situações como: queda de escada, queda dentro do ônibus, torção 

do pé, queda de lâmpada na cabeça, respingos de produtos químicos (como álcool e 

hipoclorito), lesão lombar pelo manuseio de objetos pesados, acidentes de transito e 

acidente com bomba de infusão endovenosa representaram 13 (46,4%) incidentes. 

Destaca-se que quatro (14,3%) acidentes não foram notificados. Ao serem 

questionados sobre o uso de EPI, 17 (68%) pessoas afirmaram estar usando pelo menos um 

tipo de EPI durante o acidente. Destes, a luva foi o mais utilizado, 19 (67,9%) 

trabalhadores assinalaram usar a luva sempre, 11 (39,2%) afirmaram combinar ao uso da 

luva a máscara e o avental, oito (28,5%) utilizaram também os óculos e quatro (14,2%) 

acrescentaram a utilização do gorro e botinas. Em relação aos treinamentos e 

capacitações, 21 (75,0%) trabalhadores declararam ter recebido treinamento sobre 

acidentes de trabalho, nos últimos 6 meses. 

Ao serem abordados sobre as sequelas do acidente, 21 (75%) trabalhadores 

informaram ter sentido dor no momento ou enquanto durou a lesão, 10 (35,8%) tiveram 

limitação dos movimentos, seis (21,4%) apresentaram edema e hematoma e um (3,5%) 

referiu perda da função. Precisaram faltar ao trabalho em consequência do AT, por mais 

de um dia, 11 (39,3%) trabalhadores. O tempo de afastamento variou entre 1 até 120 dias 

(7,3 dias ± 23,3). 

A média de tempo de uso de medicação pós o acidente foi de 15,9 dias (DP=21,5). 

Os medicamentos mais citados foram os anti-inflamatórios (46,7%) e os analgésicos (20%). 

No item referente à imunização contra tétano e hepatite B, 9,6% (N=15) responderam não 

ter o esquema vacinal completo. 

 

Discussão 
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Ao serem analisadas as variáveis idade, sexo, escolaridade e renda, os achados 

deste estudo corroboram os de outros6,10-11 realizados com os trabalhadores do SHL. As 

evidências sinalizam que no SHL há predomínio da população feminina, de baixa renda e 

escolaridade.  

A representação feminina de certa forma acontece visto que atividades como varrer 

e limpar são consideradas culturalmente ações femininas, perpassadas, ao longo do tempo, 

como um trabalho doméstico, exercido pela mulher11. Os representantes do sexo 

masculino, aos poucos, também estão sendo inseridos nesse universo. Algumas instituições 

hospitalares optam por contratar preferencialmente os homens para a atividade de 

desinfecção, tendo em vista a necessidade de capacidade física significativa para mobilizar 

mobiliários, limpar paredes e teto, por exemplo. 

Com relação à escolaridade, destaca-se que o maior percentual dos sujeitos 

pesquisados tinha ensino médio completo, contudo, 27,4% (N=43) dos trabalhadores 

possuíam ensino fundamental incompleto. Além disso, a baixa escolaridade de parte dos 

trabalhadores investigados acaba direcionando-os para a busca de atividades laborais como 

esta, em que há baixa remuneração e pouca exigência em relação à formação.  

No que se refere à renda, os baixos salários recebidos por esse grupo de 

trabalhadores colaboram para que os mesmos mantenham outro vínculo empregatício ou 

realizem horas extras com a finalidade de complementação da renda mensal. Tendo em 

vista o tipo de atividade realizada, tal situação pode contribuir para o desgaste físico e 

mental, expondo os trabalhadores à ocorrência de AT. A prevalência de ATs nos 

trabalhadores do SHL deste estudo foi de 17,8%. Esse percentual é superior ao encontrado 

em outro estudo (3,3%)12.    

Ao serem avaliados os hábitos e saúde, não foi evidenciada relação estatística 

significativa com ATs. No entanto, no que se refere ao uso de álcool e medicamentos há 

que se olhar com cautela, pois eles podem ocasionar efeitos colaterais, como sonolência e 

lentidão na realização das tarefas, o que poderia sugerir a maior propensão à ocorrência 

do AT, nesse caso.  

Em relação a categoria profissional, sexo, faixa etária, escolaridade e renda, uma 

investigação6 feita com trabalhadores dos serviços de apoio hospitalar, evidenciou que a 

categoria que mais se acidentou foi a dos funcionários da limpeza (80,2%), seguidos pelos 

ajudantes de lavanderia (11,6%), coletores de lixo (3,5%) e auxiliares de manutenção 

(4,8%). Estudo realizado no Hospital Universitário da USP evidenciou que os profissionais do 

Serviço de Higienização aparecem em segundo lugar na ocorrência dos acidentes, bem 

como apresentam maior risco de exposição aos acidentes quando comparados os 

coeficientes de risco entre as áreas de trabalho daquele hospital5. Reforça esses achados 
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uma pesquisa feita no Canadá, em 2005, que concluiu que os trabalhadores de limpeza 

hospitalar, ao serem comparados às demais categorias profissionais, têm de duas a três 

vezes  mais risco para sofrerem lesões ocupacionais13. 

A maior frequência dos acidentes ocorreu no turno noturno (N=6; 20%), entre 1 e 2 

horas após o início da jornada de trabalho (N=8; 28,6%). Estudos realizados com equipe de 

saúde apontam que a maior frequência dos ATs em ambiente hospitalar ocorre no turno da 

manhã e nas primeiras horas trabalhadas. Contudo, a maioria dos estudos envolve 

trabalhadores de enfermagem, cujo volume de atividades é maior no turno da manhã 14-17.  

As causas dos ATs podem ser multifatoriais e um conjunto de dados deve ser levado 

em consideração. Não foi possível, neste estudo, afirmar relação significativa entre as 

variáveis avaliadas e ATs; no entanto, merecem atenção as evidências de que 43 (27,4%) 

trabalhadores do SHL assinalaram que o número de pessoas nas escalas de trabalho não era 

suficiente, 18 (11,5%) possuíam outro emprego e 51 (32,5%) afirmaram fazer horas extras. 

A média de horas diárias de sono dos que sofreram AT foi de 7,3 (DP=1,63). Todavia, deve-

se chamar a atenção para os trabalhadores do noturno, que, normalmente, trabalham em 

noites intercaladas, e o descanso diurno pode alterar os sistemas orgânicos, como os 

estados de concentração, contribuindo para a situação do AT18. 

No momento do acidente, o uso do EPI foi mencionado por 68,0% dos trabalhadores. 

Porém, 32% relataram não estar usando o EPI adequado no momento do acidente. O EPI 

mais utilizado foi a luva, seguido pela máscara, avental e óculos. Cabe mencionar que 72% 

(N=113) declararam receber treinamentos sobre os ATs, nos últimos seis meses; no 

entanto, entre os que receberam treinamento obteve-se a maior frequência dos ATs 

(20,4%). Esse dado é importante e suscita reflexões tanto sobre o nível de compreensão 

dos trabalhadores em relação aos treinamentos recebidos, quanto sobre as metodologias 

utilizadas. 

Muitas vezes, os treinamentos são centrados em estratégias metodológicas pouco 

participativas ou com utilização de nomenclatura inadequada para o nível de escolaridade 

dos trabalhadores. Obviamente, a utilização de estratégias metodológicas inadequadas 

pode contribuir para que os trabalhadores, mesmo que recebam orientações, não tenham 

uma adesão efetiva às práticas de segurança, as quais acabam por não ser aplicadas no 

cotidiano laboral dos mesmos. 

Nesse sentido, a utilização cada vez maior de estratégias preventivas é essencial 

para prevenir ou evitar acidentes de trabalho. Um dos aspectos a serem destacados, nesse 

caso, é o uso de EPI, que é tratado na Norma Regulamentadora 6 (NR 6). Cada instituição 

trabalhista deve oferecer os equipamentos de proteção necessários aos seus trabalhadores, 

bem com treinamentos periódicos sobre a importância da utilização desses 
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equipamentos19. Também, conforme a Norma Regulamentadora 5 (NR 5), as instituições 

devem criar e manter uma Comissão Interna de Prevenção dos Acidentes de Trabalho 

(CIPA), com o objetivo de avaliar as condições de trabalho, o fornecimento e o uso dos 

EPIs, promover eventos e treinamentos. A CIPA deve funcionar como um órgão de 

fiscalização interna de uma empresa19-20. 

Quanto ao tipo de lesão sofrida no AT e a área atingida, destacam-se as perfurações 

com objetos cortantes e as quedas, sendo as mãos e dedos as principais áreas afetadas. 

Sobre isso, dados semelhantes foram encontrados em estudos nacionais17,21-22 e 

internacionais23-24. Aqui destaca-se a preocupação com a falta de terapêutica profilática. 

O descarte inadequado dos materiais por outros profissionais foi agente causador de 

21,4% (N=6) dos acidentes. Outros estudos também evidenciam que os trabalhadores do 

SHL podem acidentar-se em consequência das ações de outros profissionais da área da 

saúde que, ao descartarem de forma incorreta os materiais utilizados em procedimentos 

hospitalares, facilitam a ocorrência do acidente14-15,21,25.  

Dentre as situações de AT investigadas neste estudo, as mais frequentes foram o 

manuseio dos resíduos sólidos e o manuseio dos instrumentos de trabalho, causando corte 

ou perfuração por agulhas ou instrumental cirúrgico. Dos sete acidentes ocorridos com 

perfurocortantes de fonte desconhecida, em dois casos foi indicado o uso de 

antirretrovirais. No entanto, um trabalhador não aceitou utilizar nenhuma dose da 

medicação.  

Sabe-se que, entre os riscos de acidentar-se com materiais potencialmente 

contaminados de ambiente hospitalar, consideram-se as contaminações com os vírus da 

Hepatite B(HBV), Hepatite C(HCV) e Imunodeficiência Humana (HIV) as mais preocupantes 

para muitos profissionais. Porém, os acidentes com perfurocortantes são responsáveis pela 

transmissão de 20 patógenos diferentes, como herpes, leptospirose, sífilis, tuberculose, 

ebola, gonorreia, criptococose, difteria, malária, entre outros26. Nesse sentido, a educação 

permanente em saúde pode auxiliar na redução da banalização do risco. 

Essa estratégia ganha reforço, quando neste estudo foi evidenciado que, no que se 

refere ao esquema vacinal contra tétano e hepatite B, 9,6%(N=15) dos entrevistados 

informaram não ter completado todas as doses das vacinas. Investigação feita com 

trabalhadores de saúde do Município de Santa Rosa/RS, em 2008, mostrou que, entre os 

130 profissionais que haviam sofrido AT no munícipio, 19 não eram vacinados contra 

hepatite B. Dentre os motivos referidos para a não vacinação, os trabalhadores 

responderam não haver necessidade, esquecimento ou não ter indicação27. 

Após a ocorrência de um acidente, condutas podem prevenir infecções e devem ser 

adotadas, incluindo a avaliação imediata do acidentado, quimioprofilaxia quando 
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necessária, aconselhamento e o acompanhamento periódico do acidentado28. A 

quimioprofilaxia, apesar de reduzir o risco de infecção para o vírus HIV e HBV após a 

exposição ocupacional, infelizmente não previne infecção pelo HCV27, 29.  

De acordo com o Centers for Disease Control and Prevention (CDC), nos Estados 

Unidos, entre os anos de 1981 e 2010, houve 57 casos de infecção pelo HIV, entre 

profissionais da área da saúde pós-exposição ocupacional, documentados. Mas, por ser esse 

um sistema de comunicação voluntária, é provável que com a subnotificação os 

verdadeiros números não estejam documentados30. No Brasil, um estudo publicado em 

2006, através de uma revisão sistemática de literatura no período compreendido entre 

1981 e 2004, constatou que quatro casos de infecção ocupacional pelo HIV foram 

documentados, entre trabalhadores de saúde que sofreram exposição a sangue e fluídos 

corporais31.  

Nas áreas de Ambulatórios, Centro Cirúrgico e Unidade de Clínica Cirúrgica foram 

mais significativos os casos dos ATs. Tal fato justifica-se pelo alto fluxo de pacientes e 

procedimentos que envolvem materiais perfurocortantes nesses locais. Dados semelhantes 

foram encontrados nos hospitais investigados nos demais estados brasileiros17, 22. Nos EUA, 

dados epidemiológicos do sistema de vigilância para AT com material biológico apontam 

que os ATs com trabalhadores da equipe de suporte, como os de serviços de limpeza 

hospitalar, ocorrem em unidades de internação, Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 

Centro Cirúrgico, frequentemente antes e durante o descarte de materiais26. 

O tempo de afastamento dos trabalhadores neste estudo, em função do acidente 

sofrido, foi de até 120 dias, representando prejuízos tanto ao sujeito trabalhador quanto 

ao empregador. Os trabalhadores da saúde estão potencialmente expostos a acidentes com 

material biológico, o que representa uma preocupação, tanto para os gestores, como para 

os trabalhadores, pela frequência com que ocorrem e pelo grau de estresse e custos que 

geram32. 

Importante destacar que a subnotificação do AT foi outra evidência deste estudo, o 

que representou 14,3% dos acidentes. De acordo com a Portaria n.104, de 25 de janeiro de 

2011, todo caso de acidente de trabalho é considerado agravo de notificação 

compulsória33. Além disso, toda ocorrência deve ser comunicada à Previdência Social, por 

meio de abertura de Comunicação do Acidente de Trabalho (CAT).  

A CAT do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) e as declarações de óbito 

são as principais fontes de informações sobre acidentes de trabalho no Brasil.14 Contudo, 

ainda existe uma subnotificação desses registros. Estudo que objetivou determinar a 

incidência dos acidentes ocupacionais por exposição a material biológico, condutas pós-

acidentes e fatores demográficos determinantes, em uma equipe multiprofissional do 
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atendimento pré-hospitalar, verificou que a notificação por meio da emissão da CAT foi 

realizada em 18,4% dos casos15. Se existe subnotificação de acidentes com material 

biológico, possivelmente aconteça o mesmo com os demais tipos.  

 

Conclusão 

 

A redução dos acidentes de trabalho em ambiente hospitalar ainda é um desafio, 

visto que os profissionais que atuam nesses ambientes estão expostos a inúmeros riscos 

ocupacionais, e os trabalhadores do SHL fazem parte desse universo. A prevalência de ATs 

no período avaliado foi de 17,8%. Embora este estudo não tenha conseguido apontar os 

fatores associados de forma estatisticamente significante, traz descritivamente 

importantes percentuais que podem servir de subsídios tanto aos trabalhadores quanto aos 

gestores. Em especial, aqueles que podem ser modificados positivamente por meio de 

ações de educação permanente em saúde.  

Para a instituição, acredita-se que os resultados da pesquisa poderão contribuir no 

sentido de evidenciar elementos que possam ser acrescidos nas ações educativas 

implementadas com esse grupo de trabalhadores. Para a academia, poderá possibilitar aos 

futuros profissionais reflexões sobre os fatores que interferem na saúde do trabalhador em 

geral, dentre eles os relacionados aos ATs. 

Dentre as limitações do estudo, destacam-se: os trabalhadores afastados por 

problemas de saúde não foram entrevistados (viés do trabalhador saudável), a questão 

sobre a ocorrência do AT era recordatória (viés de memória) e tamanho da população.  
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ESTRESSE OCUPACIONAL E ACIDENTES DE TRABALHO COM 

TRABALHADORES DO SERVIÇO HOSPITALAR DE LIMPEZA 

 

OCCUPATIONAL STRESS AND ACCIDENTS WITH WORKERS FROM THE 

HOSPITAL HOUSEKEEPING 

 

ESTRÉS LABORAL Y ACCIDENTES DE TRABAJO CON LOS TRABAJADORES 

DEL SERVICIO HOSPITALARIO DE LIMPIEZA 

 

 

RESUMO: Objetivo: Analisar a relação entre o estresse ocupacional e a ocorrência de 

acidente de trabalho com trabalhadores do serviço hospitalar de limpeza. Método: Estudo 

transversal com 157 trabalhadores de um hospital universitário público do Rio Grande do Sul, 

em 2013. Utilizou-se um questionário para caracterização dos acidentes de trabalho e a versão 

brasileira do modelo Desequilíbrio Esforço-Recompensa. Resultados: Identificou-se 

prevalências de 17,8% e 33,1% de acidente de trabalho e exposição ao estresse ocupacional, 

respectivamente. Os trabalhadores mais jovens, os sem tempo para o lazer, os do diurno e os 

que referiram número insuficiente de trabalhadores na escala de trabalho apresentaram 

associação significativa com maior exposição ao estresse. Após ajustes por fatores de 

confundimento, não ter treinamento no serviço associou-se a maior prevalência de acidente de 

trabalho. Conclusão: O estresse ocupacional não esteve associado aos acidentes de trabalho. 

Sugere-se a implementação de um programa de capacitação com vistas à redução dos 

acidentes de trabalho. 

Descritores: Enfermagem; Saúde do trabalhado; Serviço Hospitalar de Limpeza; Estresse 

psicológico. 

 

ABSTRACT: Aim: to analyze the relation between occupational stress and the occurrence of 

occupational accidents among hospital housekeeping workers. Methods: Cross-sectional 

study with 157 workers of a University Hospital from Rio Grande do Sul, in 2013. It was used 

a questionare for characterization of occupational accidents and the brazilian version of 

Effort-Reward Imbalance model. Results: it was identified prevalence of 17,8% and 33,1% of 

occupational accidents and exposion to occupational stress, respectively. Younger workers, 

those with no time for leisure, the day and those who reported insufficient number of workers 

at work scale were significantly associated with greater exposure to stress. After adjusting for 
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confounding factors, not having in-service training was associated with higher prevalence of 

work accident. Conclusion: Occupational stress was not associated to occupational accidents. 

It is suggested the implementation of a capacitation program in order to reduce occupational 

accidents.   

Descriptors: Nursing; Occupational Health; Hospital Housekeeping; Psychological stress 

 

RESUMEN: Objetivo: Analizar la relación entre el estrés laboral y la ocurrencia de 

accidentes de trabajo con los trabajadores del servicio hospitalario de limpieza. Método: 

Estudio transversal con 157 trabajadores de un hospital universitario del Rio Grande do Sul, 

en 2013. Se utilizó un formulario para caracterizar los accidentes de trabajo y la versión 

brasileña del modelo Desequilibrio Esfuerzo-Recompensa. Resultados: Se identificaron 

prevalencias de 17,8% y 33,1% de accidente de trabajo y exposición al estrés ocupacional, 

respectivamente. Los trabajadores más jóvenes, aquellos sin tiempo para el ocio y los que 

reportaron  número insuficiente de trabajadores en la escala de trabajo presentaron asociación 

significativa con una mayor exposición al estrés. Después de los ajustes por factores de 

confusión, no tener entrenamiento en el trabajo se asoció a la mayor prevalencia de accidente 

de trabajo. Conclusión: El estrés laboral no se asoció a los accidentes de trabajo. Se sugiere 

implementar un programa de capacitación dirigido a la reducción de accidentes de trabajo. 

Descritores: Enfermagem; Saúde do trabalhado; Serviço Hospitalar de Limpeza; Estresse 

psicológico. 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

Modificações expressivas ocorreram no universo do trabalho, a partir do século XIX. 

Com a revolução industrial, a crescente inclusão de novas tecnologias somada a um conjunto 

de inovações organizacionais alterou fortemente a estrutura produtiva mundial, acarretando 

mudanças na organização, nas condições e nas relações de trabalho
.1

 

Os eventos referentes aos acidentes, incapacidade ou morte relacionados ao trabalho 

são responsáveis por provocar impacto social, econômico, assim como na saúde pública 

brasileira. No Brasil, são registrados mais de 700 mil acidentes relacionados ao trabalho 

anualmente.
2
 No Rio Grande do Sul, em 2011, foram registrados 58.887 Acidentes de 

Trabalho (ATs), os quais resultaram em 1.219 casos de incapacidade permanente e 171 

óbitos.
2
 Os ATs podem ocorrer nos mais diversos cenários profissionais. 

O cenário hospitalar é caracterizado como um ambiente que pode expor os 

trabalhadores a desgastes físicos e emocionais. Caracteriza-se também por ser palco de ação 
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multiprofissional. Neste estudo, destacam-se os profissionais do Serviço Hospitalar de 

Limpeza (SHL), que, rotineiramente, no desempenho das atividades laborais executam 

movimentação e elevação dos instrumentos de trabalho e manuseio de materiais 

potencialmente infectantes.  

Essas exposições ocupacionais podem resultar em ATs, principalmente os 

relacionados aos perfurocortantes. Autores destacam que a ocorrência desse tipo de acidente 

muito se deve a ações inadequadas de descarte, por parte de outros profissionais da área da 

saúde.
3,4 

Frequentemente os trabalhadores do SHL sofrem agravos relativos aos 

perfurocortantes, uma vez que os mesmos são descartados de forma inadequada.
5 

 

Cabe aqui destacar que estes trabalhadores, geralmente, inserem-se de forma 

terceirizada, possuem baixas escolaridade e remuneração
6
,
 
e recebem treinamentos técnicos 

para atuar no âmbito hospitalar. Eles não possuem um preparo acadêmico, como os 

profissionais da saúde, por exemplo, para atuar em ambientes em que há desgaste psíquico 

pelas situações limítrofes de vida e morte vivenciadas no cotidiano laboral. Ainda, em seu 

processo de trabalho convivem com uma alta demanda de tarefas, o que pode tornar o 

trabalho fragmentado e estressante, causando potenciais impactos na saúde, como o desgaste 

físico, os transtornos mentais, emocionais, que podem resultar em estresse laboral e AT.
3,7

 

No que tange ao estresse ocupacional, esta é outra situação de adoecimento no 

trabalho e pode estar associada aos ATs. Atualmente, pesquisadores de vários países têm 

voltado a atenção para essa temática, que pode ser avaliada à luz de diferentes referenciais 

teórico-metodológicos. Aqui, destaca-se o modelo Desequilíbrio Esforço Recompensa (DER) 

desenvolvido, em 1982, na Alemanha, traduzido e adaptado para o português em 2008.
8,9

 

Com base nesse Modelo, o estresse laboral acontece em resposta a um desequilíbrio entre alto 

esforço (demandas e deveres no trabalho) e baixa recompensa (dinheiro, afeto, segurança e 

ascensão na carreira, entre outros).
8 

 

A dimensão esforço corresponde à resposta individual de cada trabalhador em relação 

às exigências do trabalho e possui duas naturezas: uma extrínseca, gerada a partir das 

demandas externas, e outra, intrínseca, mediada pelas expectativas que o próprio trabalhador 

possui em relação à sua atuação. A dimensão recompensa, por sua vez, refere-se ao retorno 

que o trabalhador considera receber em termos financeiros, de sua autoestima e de status 

social.
8 

De acordo com esse modelo, o desequilíbrio entre o esforço com que o trabalhador 

produz suas tarefas e a recompensa que recebe por elas gera situações consideradas 

estressantes, causadoras de adoecimento físico e emocional.
8   
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Atualmente, tem-se conhecimento de que as condições de trabalho que geram 

desequilíbrio entre o esforço despendido e a recompensa recebida são muito estressantes e 

podem acarretar problemas da saúde, especificamente em pessoas com maior dificuldade de 

adequação.
9 

Nesse sentido, o modelo DER auxilia gestores e trabalhadores na quantificação 

do nível de estresse ao qual o trabalhador está submetido.
10

 

Em 2012, foi realizada uma busca no Banco de Teses e Dissertações da Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) com o intuito de identificar as 

dissertações e teses defendidas nos Programas de Pós-Graduação no Brasil, relacionadas à 

temática AT com trabalhadores do SHL. Evidenciou-se que os estudos selecionados 

envolveram várias áreas do conhecimento, procurando descrever e relacionar os fatores 

envolvidos nos ATs. Porém, nenhum deles avaliou a relação entre o estresse ocupacional e 

AT com este grupo de trabalhadores.  

Assim, a hipótese deste estudo é de que os trabalhadores do SHL classificados em alto 

DER possuem uma prevalência maior de AT. Nesse sentido, busca-se responder à seguinte 

questão de pesquisa: Existe associação entre estresse ocupacional e ATs ocorridos com 

trabalhadores do SHL? Assim sendo, objetiva-se analisar a relação entre o estresse 

ocupacional e a ocorrência de ATs com trabalhadores do SHL de um hospital universitário do 

Rio Grande do Sul, Brasil. 

A partir dos dados levantados, acredita-se que será possível a realização de uma 

avaliação que possibilitará definir programas de prevenção do estresse e de AT, contribuindo 

para a satisfação e bem-estar dos trabalhadores do SHL e das instituições empregadoras. 

 

MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo epidemiológico transversal, realizado com todos os 

trabalhadores terceirizados do SHL de um hospital universitário público. Este é um hospital-

escola, público e de grande porte, localizado na região centro-oeste do Estado do Rio Grande 

do Sul, Brasil, referência em saúde para esta e outras regiões do estado. O hospital dispõe de 

320 leitos e uma área física de 30 mil m
2
.
11  

Do total de 161 trabalhadores, dois (1,2%) foram excluídos por estarem em licença 

para tratamento da saúde, durante o período de coleta de dados. Da população elegível (159), 

dois (1,3%) não aceitaram participar do estudo, totalizando 157 (98,7%) participantes. 

A coleta de dados foi realizada entre os meses de março e junho de 2013, por 

assistentes de pesquisa (acadêmicos de enfermagem e mestrandos), previamente capacitados 
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pela coordenadora do projeto. Utilizou-se um questionário com questões referentes a variáveis 

sociodemográficas (sexo, idade, cor da pele autorreferida, situação conjugal, escolaridade, 

renda), laborais (unidade na qual desempenha suas atividades, turno de trabalho, outro 

emprego, horas extras, carga horária semanal, acidentes de trabalho), hábitos e saúde 

(tabagismo, suspeição para alcoolismo, uso de medicamentos) e questões sobre o DER. 

A escala DER traduzida possui 23 questões, organizadas em três escalas 

unidimensionais: esforço (seis itens), recompensa (11 itens) e excesso de comprometimento 

(seis itens, não avaliados neste estudo).
9 

 Em relação às 17 perguntas sobre o esforço e a 

recompensa, as respostas são dicotômicas (concordo X discordo). Para os participantes que 

assinalaram "concordo" nos itens 1 a 6 e 10 a 13, quatro opções tipo Likert são apresentadas, 

variando de "nem um pouco estressado" a "muito estressado". 

As mesmas opções estão ligadas a "discordo" nas questões de 7 a 9 e 14 a 17.  

Respostas aos seis itens de "esforço extrínseco" e para os 11 itens da "recompensa" são 

pontuados em uma escala de cinco pontos variando de 1 (não estressante) a 5 (muito 

estressante). Para analisar as relações entre o esforço e a recompensa, calcula-se inicialmente 

o escore de cada dimensão. A dimensão esforço varia de 6 a 30 (seis questões com escores 

entre 1 e 5) e a recompensa varia de 11 a 55 (11 questões com escores entre 1 e 5).
9  

Para cada participante, foi construída uma razão, utilizando a fórmula: e/(r*c), em que 

“e” é o escore obtido pelas perguntas de esforço, “r” é o escore obtido pela soma das 

perguntas de recompensa e “c” é um fator de correção (0,545454), considerando o número de 

itens do numerador comparado ao denominador (6/11). Valores próximos a zero indicam uma 

condição favorável (relativa a baixo esforço e alta recompensa) e valores superiores a 1 

indicam maior esforço gasto e menor recompensa recebida.
9
  

Trabalhadores que apresentaram escores acima do valor correspondente ao terceiro 

tercil da distribuição foram classificados como “expostos” ao desequilíbrio esforço-

recompensa (alto DER), enquanto que os demais (primeiro e segundo tercis) foram incluídos 

no grupo de “não expostos” (Baixo DER).
12,13

 O alto DER corresponde ao grupo de alto risco 

para estresse ocupacional (situação de alto esforço e baixa recompensa). 

Além do DER dicotomizado, as dimensões esforço e recompensa foram avaliadas 

separadamente. Na dimensão esforço, a categoria de referência compreendeu os dois 

primeiros tercis, que se referem a situações de baixo esforço no trabalho. O último tercil 

correspondeu à situação de alto esforço no trabalho, portanto, de alto risco de estresse 

ocupacional. Na dimensão recompensa, a categoria de referência compreende os dois últimos 

tercis, que se referem a situações de alta recompensa no trabalho. O primeiro tercil 
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corresponde à situação de baixa recompensa no trabalho compondo, juntamente com o alto 

esforço, a situação de risco na escala DER.
12 

 

Para organização e análise dos dados foi utilizado o programa Epi-info®, versão 6.4, 

com dupla digitação independente. Após a verificação de erros e inconsistências, a análise dos 

dados foi realizada no programa PASW Statistics® (PredictiveAnalytics Software, da SPSS 

Inc., Chicago - USA) versão 18.0 for Windows.  

A confiabilidade do instrumento DER foi testada por meio da análise da consistência 

interna dos domínios, utilizando-se o Coeficiente Alfa de Crombach. Valores > 0,40 foram 

considerados indicativos satisfatórios para atestar a consistência interna do instrumento.
14

 

Para verificar a normalidade dos dados foi utilizado o Teste Kolmogorov-Smirnov.
 

Inicialmente, realizou-se a análise descritiva das características sociodemográficas, 

laborais, de hábitos e saúde e DER dos trabalhadores. Para as variáveis categóricas foram 

calculadas as frequências absolutas (N) e as relativas (%), para as contínuas calcularam-se a 

média, mediana, desvio padrão, mínimo, máximo, de acordo com a distribuição de 

normalidade dos dados.   

Posteriormente, foi realizada análise bivariada entre as variáveis, adotando-se níveis 

de confiança de 95% (p<0,05), mediante o Teste do Qui-quadrado ou Exato de Fisher. A 

partir de um Modelo conceitual hierárquico, regressões multivariadas foram rodadas, 

ajustados por fatores de confundimento (variáveis com p< 0,25). De acordo com esse modelo, 

a determinação do AT pode ocorrer hierarquicamente (as variáveis demográficas e 

econômicas interferem nos hábitos e saúde, que interferem variáveis laborais e determinam os 

AT) ou cada uma dessas variáveis determinarem os AT independentemente (Figura 1).  A 

medida de associação utilizada foi a Razão de Prevalência (RP) e seus respectivos intervalos 

de confiança (IC 95%).  
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Figura 1 – Modelo Conceitual hierárquico para a ocorrência de acidentes de trabalho 

  

Este estudo obteve parecer favorável do Comitê de Ética em Pesquisa da instituição 

em que ocorreu a pesquisa (CAAE: 3106313.1.0000.5346), em 26 de fevereiro de 2013. 

Foram observadas as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa com seres humanos 

(Resolução nº 466 de 12/12/2012).
15

 Aqueles que aceitaram participar da pesquisa assinaram 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE),  em duas vias, uma ficando de posse 

do sujeito da pesquisa, e a outra, dos pesquisadores. 

 

RESULTADOS 

 

Constatou-se predominância de trabalhadores do sexo feminino (87,9%), com idade 

média de 39,9 anos (DP=9,8), de raça branca autorreferida (63,7%), com ensino médio 

completo (38,9%), casados ou com companheiro (64,3%) e com um filho (28%). No que se 

refere à renda per capta familiar,  65,6% percebem menos de um salário mínimo (média R$ 

584,43±R$322,81; mínimo R$ 135,00 e máximo R$ 2.000,00).  

Em relação aos hábitos e saúde, 51 (32,5%) trabalhadores afirmaram ser fumantes. A 

média de cigarros consumidos por dia foi de 10,5 (DP=10,7), com número máximo de 60 

cigarros. Ao serem abordados sobre o consumo de álcool, 17 (10,8%) responderam que 
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utilizavam algum tipo de bebida alcoólica. Desses, seis (3,8%) possuíam suspeição para o 

alcoolismo segundo CAGE.
16 

 

Sobre a necessidade de atendimento médico no último ano, 92 (58,6%) trabalhadores 

afirmaram ter necessitado de pelo menos uma consulta médica, e 10 (6,4%) informaram estar 

em acompanhamento psicológico ou já tê-lo concluído. Com relação ao uso de medicação, 79 

(50,3%) informaram usar algum tipo de medicação; 75( 47,8%) utilizando por indicação 

médica e quatro (2,5%) por conta própria. Dentre as medicações, o grupo dos 

anticoncepcionais (N=34; 43%), seguido pelo grupo dos antidepressivos (N=13; 16,5%) e 

anti-hipertensivos (N=10; 12,7%) foram os mais relatados. A média de horas diárias de sono 

foi de 7,1 horas (DP=1,6).  

Ao serem analisadas as características laborais dos trabalhadores, evidenciou-se que o 

tempo de trabalho na função e na instituição variou de 1 mês a 22 anos em regime de 44 horas 

semanais; 103 (65,5%) exerciam a função de Serventes de Limpeza e 54 (34,4%) a de 

Auxiliares de Limpeza de Materiais; 137 (80,9%) atuavam no turno diurno, com jornadas de 6 

a 12 horas; 30 (19,1%) no noturno com jornada de trabalho de 12 horas. Em relação ao local 

de trabalho predominaram os trabalhadores alocados nas áreas administrativas, ambulatórios, 

laboratórios e hemodinâmica, com 31 (14,6%); seguidos pelos serviços de nutrição, 

lavanderia, patologia, almoxarifado, farmácia, manutenção e desinfecção, com 24 (15,3%); 

Pronto-Socorro, com 17 (10,8%); Unidades de Terapia Intensiva e Unidade Cirúrgica com 11 

(7,0%) trabalhadores cada. 

Ao serem questionados se já haviam atuado em outros setores do hospital, 99 (63,%) 

afirmaram que sim. Quanto ao número de pessoas em sua escala de trabalho, 114 (72,6%) 

assinalaram ser suficiente. Dos participantes, 18 (11,5%) possuíam outro emprego, com carga 

horária semanal 3 a 36 horas semanais, tendo vínculo com outro trabalho entre 1 e 20 anos, 51 

(32,5%) afirmaram fazer entre 3 e 36 horas extras mensais e 113 (72,0%) declararam receber 

treinamentos. Sobre o percentual de satisfação com a remuneração, a média das respostas foi 

de 65,9% (DP=22,6%). 

No que se refere à ocorrência de ATs no último ano, 28 (17,8%) profissionais do SHL 

responderam afirmativamente. Predominaram os acidentes com perfurocortantes (N=8; 

28,6%) e decorrentes de quedas (N=8; 28,6%); ocasionados entre a 1ª e a 2ª hora após o início 

da jornada de trabalho (N=8; 28,6%), manuseando o lixo (N=7; 25%) ou instrumentos de 

trabalho (N=7; 25%). As partes do corpo mais atingidas foram as mãos e dedos (N=9; 32,1%). 

Medidas descritivas do DER estão apresentadas na Tabela 1. (Informações adicionais 

no Apêndice D) 
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Tabela 1. Representação descritiva do Esforço, Recompensa e Desequilíbrio Esforço-

Recompensa (DER) dos trabalhadores do Serviço Hospitalar de Limpeza. Santa Maria/RS. 

mar/jun. de 2013. (N=157) 

Variável  Média Desvio 

Padrão 

Mediana Mínimo Máximo Alfa de 

Cronbach 

Esforço  10,32 3,57 9,00 6 25 0,65 

Recompensa  48,68 5,53 50,00 28 56 0,61 

DER 0,40 0,19 0,33 0,20 1,18 0,62 

 

Para o item esforço a média da pontuação foi 10,32 (DP=3,57); para as questões de 

recompensa, 48,68 (DP=5,53); e para o DER, 0,40 (DP=0,19). A consistência interna 

mostrou-se satisfatória.
 14

  

 

Tabela 2. Distribuição dos trabalhadores do Serviço Hospitalar de Limpeza, segundo o 

modelo Desequilíbrio Esforço-Recompensa (DER). Santa Maria/RS. mar/jun. de 2013. 

(N=157) 

Variável  N % 

Esforço 

Baixo esforço (1º e 2º tercis) 

 

101 

 

64,3 

Alto esforço (3º tercil) 56 35,7 

Recompensa   

Baixa recompensa (1º tercil) 52 33,1 

Alta recompensa (2 e 3º tercis) 105 66,9 

Exposição ao DER   

Baixo DER (1º e 2º tercis) 105 66,9 

Alto DER (3º tercil) 52 33,1 

DER   

Equilíbrio (≤ 0,99) 154 98,1 

Desequilíbrio (≥ 1,00) 3 1,9 

 

No que se refere à avaliação da escala DER e suas dimensões, 101 (64,3%) 

trabalhadores do SHL foram classificados no grupo com baixo esforço, e 105 (66,9%), com 

alta recompensa e baixo DER. Apresentaram DER 1,9% (N=3) dos trabalhadores. 

Ao serem avaliadas as dimensões do DER separadamente, evidenciou-se que os 

trabalhadores do diurno (40,2%; p=0,016), os que referiram escala de trabalho insuficiente 

(61%; p<0,001) e os que não tinham tempo para lazer (76,5%; p<0,001) apresentaram 

significativamente maior classificação na categoria de alto esforço. Os trabalhadores mais 

jovens e os com suspeição para alcoolismo apresentaram uma tendência para maior esforço 

(49%; p=0,053; 50%; p=0,057, respectivamente). Na dimensão recompensa, os trabalhadores 
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que não tinham tempo para o lazer (76,5%; p<0,001) e os do diurno (37,8%; p=0,010) foram 

classificados significativamente na categoria de baixa recompensa. (Informações adicionais 

no Apêndice D)  

 

Tabela 3. Distribuição dos trabalhadores do Serviço Hospitalar de Limpeza, segundo 

características sociodemográficas e classificação no modelo Desequilíbrio Esforço-

Recompensa (DER). Santa Maria/RS. mar/jun. de 2013. (N=157) 

Variáveis 

  DER  

N %              Baixo* Alto** p 

N % N % 

Sexo       0,879 

Masculino 19 12,1 13 68,4 6 31,6  

Feminino 138 87,9 92 66,7 46 33,3  

Idade       0,028 

19 a 34 51 32,5 27 52,9 24 47,1  

35 a 44  50 31,8 35 70,0 15 30,0  

45 a 60 56 35,7 43 76,8 13 23,2  

Escolaridade       0,793 

Ensino fundamental 66 42,0 46 69,7 20 30,3  

Ensino médio 86 54,8 56 65,1 30 34,9  

Ensino superior 5 3,2 3 60,0 2 40,0  

Raça        0,966 

Branca  100 63,7 67 67,0 33 33,0  

Outra  57 36,3 38 66,7 19 33,3  

Situação conjugal        0,584 

Casado/companheiro 101 64,3 66 65,3 35 34,7  

Solteiro/sem companheiro 56 35,7 39 69,6 17 30,4  

Nº de filhos       0,872 

Nenhum 21 13,4 13 61,9 8 38,1  

Até 3 filhos 114 72,6 77 67,5 37 32,5  

Mais de 3 filhos 22 14,0 15 68,2 7 31,8  

Renda per capita familiar***       0,189 

< 1 salário mínimo 103 66,0 65 63,1 38 36,9  

1 a 2 salários mínimos 53 34,0 39 73,6 14 26,4  

*Ponte de corte no 1 e 2º tercil. ** Ponto de corte no 3º tercil. *** Salário Mínimo Nacional R$ 678,00 

 

Os trabalhadores mais jovens apresentaram significativamente maior percentual para 

maior exposição para alto DER (47,1%; p=0,028), quando comparados às faixas de maiores 

idades. As demais variáveis não apresentaram diferença significativa entre os grupos 

avaliados. 

Na Tabela 4 estão representados os fatores associados ao DER, segundo hábitos e 

saúde. 
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Tabela 4. Distribuição dos trabalhadores do Serviço Hospitalar de Limpeza, segundo hábitos 

e saúde e classificação no modelo Desequilíbrio Esforço-Recompensa (DER). Santa 

Maria/RS. mar/jun. de 2013. (N=157) 

Variáveis 

  DER 

N % 
         Baixo*      Alto* 

p 
N % N % 

Tempo para lazer       <0,001 

Não  17 10,8 4 23,5 13 76,5  

Às vezes  47 29,9 28 59,6 19 40,4  

Sim  93 59,2 73 78,5 20 21,5  

Fumante       0,662 

Não, nunca fumou. 79 50,3 51 64,6 28 35,4  

Sim, fuma. 51 32,5 34 66,7 17 33,3  

Fumou, mas parou. 27 17,2 20 74,1 7 25,9  

Atendimento médico no último ano       0,396 

Não  65 41,4 46 70,8 19 29,2  

Sim  92 58,6 59 64,1 33 35,9  

Uso de medicação       0,610 

Não  77 49,0 53 68,8 24 31,2  

Sim  80 51,0 52 65,0 28 35,0  

Acompanhamento psicológico        0,828 

Não  147 93,6 98 66,7 49 33,3  

Sim  10 6,4 7 70,0 3 30,0  

Suspeição para alcoolismo (CAGE)       0,169 

Não  11 7 9 81,8 2 18,2  

Sim  6 3,8 3 50,0 3 50,0  

*Ponte de corte no 1 e 2º tercis. ** Ponto de corte no 3º tercil. 

 

Os trabalhadores que referiram não ter tempo para o lazer apresentaram, 

significativamente, maior percentual para exposição para alto DER (76,5%; p<0,001), quando 

comparados aos que possuem tempo para o lazer. As demais variáveis não apresentaram 

diferença significativa entre os grupos avaliados. 

Na Tabela 5 estão representados os fatores associados à escala DER, segundo 

variáveis laborais. 
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Tabela 5. Distribuição dos trabalhadores do Serviço Hospitalar de Limpeza, segundo 

características laborais e classificação no modelo Desequilíbrio Esforço-Recompensa (DER). 

Santa Maria/RS. mar/jun. de 2013. (N=157) 

Variáveis 

  DER  

N % 
Baixo* Alto* 

p 
N % N % 

Sofreu acidente de trabalho no 

último ano 

      0,444 

Sim  28 17,8 17 60,7 11 39,3  

Não  129 82,2 88 68,2 41 31,8  

Turno de trabalho       0,010 

Diurno 127 80,9 79 62,2 48 37,8  

Noturno 30 19,1 26 86,7 4 13,3  

Escala de trabalho       <0,001 

Suficiente 116 73,9 87 75,0 29 25,0  

Insuficiente  41 26,1 18 43,9 23 56,1  

Função        0,752 

Servente de Limpeza 103 65,6 68 66,0 35 34,0  

Auxiliar de Limpeza de Materiais 54 34,4 37 68,5 17 31,5  

Outro emprego       0,296 

Sim  18 11,5 14 77,8 4 22,2  

Não 139 88,5 91 65,5 48 34,5  

Faz horas extras       0,260 

Sim  51 32,5 31 60,8 20 39,2  

Não  106 67,5 74 69,8 32 30,2  

Recebe treinamentos       0,117 

Não  21 13,4 11 52,4 10 47,6  

Às vezes 23 14,6 13 56,5 10 43,5  

Sim  113 72,0 81 71,7 32 28,3  

*Ponte de corte no 1 e 2º tercis. ** Ponto de corte no 3º tercil. 

 

Dentre as variáveis laborais avaliadas, o turno de trabalho e o quantitativo de 

trabalhadores na escala de trabalho apresentaram relação estatisticamente significativa para 

alto DER (37,8%, p=0,010; 56,1%; p<0,001, respectivamente).  

A análise multivariada evidenciou que o estresse ocupacional e os acidentes de 

trabalho possuem relação independente (RPaj=1,31; IC95%=0,942-1,813). No entanto, quem 

referiu não ter treinamento teve uma prevalência 10% mais elevada de se acidentar do que 

aqueles que referiram ter recebido treinamento (RPaj= 1,10; IC95%= 1,01-1,15) (Mais 

informações no APÊNDICE E). 

 

DISCUSSÃO  

 

A prevalência de ATs e de exposição ao estresse ocupacional (alto DER) nos 

trabalhadores do SHL foi, respectivamente, 17,8% e 33,1%. A hipótese de que os 
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trabalhadores do SHL em estresse ocupacional teriam maior prevalência de AT não foi 

confirmada. Evidenciou-se uma relação significativa dos ATs com a falta de treinamento em 

serviço (RPaj= 1,10; IC95%= 1,01-1,15).  

A investigação epidemiológica realizada, apesar das limitações inerentes aos estudos 

transversais (não ser possível relacionar causa e efeito) e ao tamanho da população, permitiu a 

exploração inicial dos fatores associados aos ATs e ao estresse ocupacional entre 

trabalhadores do SHL. Neste, evidenciou-se relação significativa com alto DER o tempo para 

o lazer, o turno e escala de trabalho. 

Os trabalhadores com idade entre 19 e 34 anos foram classificados em alto DER. 

Dados semelhantes ao observado em um estudo com 10.308 funcionários públicos durante 11 

anos (1985-1999) em Londres, que evidenciou proporção maior de estresse ocupacional (alto 

DER) entre os trabalhadores mais jovens. Também foram associados ao DER, nesse estudo, o 

controle elevado no trabalho, as altas demandas e o baixo apoio social no trabalho.
13

  

O DER tem sido apontado como um dos modelos mais significativos para descrever a 

associação entre estresse no trabalho e as consequências para a saúde dos trabalhadores. No 

estudo supracitado foram encontradas altas proporções para risco de doenças cardiovasculares 

nos trabalhadores com DER. Quando o trabalhador tem um alto esforço e uma baixa 

recompensa no trabalho, o risco para doença cardíaca, mental e outras doenças físicas 

aumenta significativamente.
13,17 

 

Os trabalhadores que referiram não ter tempo para o lazer apresentaram 

significativamente maior percentual para alto esforço, baixa recompensa e maior exposição 

para alto DER, quando comparados aos que possuíam tempo para o lazer. Dessa forma, a 

realização de atividades de lazer que proporcionem um desligamento das atividades laborais é 

uma atitude preventiva para a manutenção de uma boa saúde mental dos trabalhadores. De 

acordo com o modelo, em longo prazo, a exposição ao DER aumenta o risco ao estresse 

ocupacional.
17 

Os trabalhadores com suspeição para o alcoolismo apresentaram uma tendência a 

serem classificados no grupo de alto esforço. Em geral, as pessoas que experimentam a não 

reciprocidade no trabalho são duas vezes mais propensas à dependência de álcool em 

comparação com aqueles que não estão expostos. Ainda, os trabalhadores com altas demandas 

e baixo apoio social possuem tendências para o alcoolismo.
13,17 

 

O turno de trabalho e o número de trabalhadores na escala de trabalho apresentaram 

relação estatisticamente significativa para o DER. Ou seja, os trabalhadores do diurno 

apresentaram maiores percentuais para alto esforço, baixa recompensa e para alto DER, 
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quando comparados aos do noturno. Também, aqueles que referiram escala de trabalho 

insuficiente, em termos de quantitativo de trabalhadores, apresentaram maiores percentuais 

nesses quesitos.  

É importante ressaltar, com relação ao turno de trabalho, que os investigados  

cumpriam escalas de 12 horas de trabalho durante o dia, o que, associado ao número 

insuficiente de trabalhadores, pode representar um fator causador de desgaste emocional e 

físico. Estudo
18 

que utilizou o modelo DER para avaliar a saúde mental, o bem-estar 

psicológico, a drogadição e as relações com as condições de trabalho de 1.986 funcionários de 

empresas belgas, nos anos de 2000 e 2001, documentou associações positivas entre 

experiências estressantes no trabalho e problemas de saúde mental, como: depressão (OR=4,6; 

IC95%=2,3-9,0), ansiedade (OR=4,5; IC95%=2,1-9,8) e fadiga cônica (OR=7,1; IC95%=3,4–

14,5). Os funcionários com estresse contínuo no trabalho, ao serem observados durante um ano, 

estavam em maior risco para desenvolver problemas de saúde mental em comparação com os 

demais grupos.18 

Em relação aos ATs, o maior percentual ocorreu entre a 1ª e a 2ª horas após o início da 

jornada de trabalho.  É nas primeiras horas que há um alto fluxo de atividades desenvolvidas 

pelos trabalhadores do SHL, como a limpeza de enfermarias, desinfecção dos leitos pós-alta 

hospitalar e óbito, recolhimento de lixo, roupas e materiais cirúrgico. Estudos empreendidos 

com equipes de saúde corroboram com este dado, ao demostrarem que a maior frequência dos 

ATs, em ambiente hospitalar, ocorre no turno da manhã e nas primeiras horas trabalhadas.
 19,20  

Outro aspecto relevante refere-se ao item treinamento, uma vez que os profissionais 

que afirmaram não receber treinamentos (47,6 %) encontraram-se em alto DER e tiveram uma 

prevalência 10% mais elevada de se acidentar do que aqueles que referiram ter recebido 

treinamento. Cabe salientar que as instruções recebidas sobre os acidentes de trabalho, de 

forma frequente e adaptada para o nível de compreensão do trabalhador, são fatores 

preventivos para esses agravos.
 6 

Para esse grupo de trabalhadores, torna-se muito importante a realização de 

treinamentos e capacitações, pois, ao serem contratados, muitos realizam a atividade de 

limpeza hospitalar pela primeira vez, deparando-se com as dificuldades encontradas no 

ambiente hospitalar, que se apresentam sob vários aspectos, como o uso dos equipamentos de 

proteção individual, as contaminações e os acidentes de trabalho.
21 

Todavia, este grupo de 

trabalhadores necessita de investimento em educação permanente em saúde, uma vez que 

exerce uma atividade de extrema importância. De acordo com a Política Nacional de 

Educação Permanente em Saúde (PNEPS),
22

 há uma indicação para que as instituições 
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considerem, prioritariamente, os problemas cotidianos referentes à atenção à saúde e à 

organização do trabalho, ao se propor ações educativas.  

Além disso, a educação permanente pode ser uma estratégia para buscar-se uma 

abordagem pedagógica mais horizontal e, com isso, melhores possibilidades de reflexões 

sobre a atividade laboral desenvolvida e suas implicações para a saúde.
22 

Assim, os fatores 

associados ao estresse ocupacional dos trabalhadores do SHL, a organização e as condições 

de trabalho apresentam-se como eventos importantes a fim de preservar as condições de saúde 

e a ocorrência dos ATs desse grupo de trabalhadores. 

 

CONCLUSÃO  

 

Os trabalhadores mais jovens, os que desempenham suas funções no diurno e não 

possuíam tempo para o lazer apresentaram significativamente maior percentual para 

exposição ao alto DER, quando comparados às faixas de maiores idades, aos do noturno e aos 

que tinham tempo para o lazer. A hipótese de que o estresse ocupacional estivesse associado à 

ocorrência de AT não foi confirmada. No entanto, destaca-se que o número de trabalhadores 

pesquisados possa estar interferindo nesse resultado.  

De qualquer forma, a identificação dos fatores associados ao DER no ambiente laboral 

hospitalar, e de que a falta de treinamento está associada ao AT fornecem subsídios para a 

implementação de ações educativas, no formato proposto pelo PNEPS, ou seja, na 

aprendizagem significativa e na possibilidade de transformar as práticas profissionais.  

Isso é fundamental, tendo em vista que os trabalhadores que sofreram AT tinham 

escolaridade de ensino fundamental. Assim, a metodologia adotada nas capacitações necessita 

contextualizar o processo de laboral desses trabalhadores, de forma que possam entender às 

questões abordadas, e executá-las em sua prática diária. 
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3 DISCUSSÃO 

 

 

Os variados fatores presentes nos processos de trabalho interferem na saúde dos 

trabalhadores. Torna-se necessário considerar que a saúde do trabalhador, além de ser 

condicionada por fatores sociais, econômicos, tecnológicos e organizacionais, que estão 

relacionados ao perfil de produção e consumo, também é influenciada por fatores de risco de 

natureza física, química, biológica, mecânica, ergonômica e psicológica, presentes nos 

processos de trabalho (BRASIL, 2010). O estresse laboral e os acidentes de trabalho ocorrem 

com frequência no ambiente hospitalar, e os trabalhadores do SHL não estão isentos de 

sofrerem desgastes e lesões decorrentes da atividade laboral.  

Neste estudo, observou-se que 17,8% (N=28) dos trabalhadores do SHL tinham 

sofrido um ou mais acidentes no último ano e que 33,1% estavam expostos ao estresse 

ocupacional (alto DER). No que se refere aos ATs, esse percentual foi maior ao evidenciado 

por Oliveira e Gonçalves (2010) em trabalhadores dos serviços gerais. Comparativamente, os 

profissionais de saúde possuem percentuais maiores de ATs (CÂMARA et al., 2011; RUAS 

et al., 2012). Já, no que se refere ao estresse ocupacional, o percentual é superior ao 

evidenciado em estudos com a equipe de enfermagem (16,7%) (VASCONCELOS; 

GUIMARÃES, 2009) e com os eletricitários (8,9%) (SOUZA et al., 2011). 

Observando-se as características sociodemográficas e econômicas dessa população, os 

achados corroboram com outros estudos (CANINI; GIR; MACHADO, 2005, SNELWAR et 

al., 2004) que também mostraram predomínio de trabalhadores jovens, do sexo feminino, 

baixa escolaridade e baixa renda. Em especial, no que se refere ao gênero, culturalmente, 

atividades como varrer e limpar são consideradas ações femininas, perpassadas, ao longo do 

tempo, como um trabalho doméstico, exercido pela mulher (SILVA; HADDAD; 

DOMANSKY, 2010).  

Não foram evidenciadas diferenças significativas entre as características 

sociodemográficas e AT. No entanto, os trabalhadores com idade entre 19 e 34 anos se 

encontravam em alto DER. Dados semelhantes foram verificados em estudo realizado em 

Londres com 10.308 funcionários públicos, num período de 11 anos (1985-1999) (KUPER et 

al., 2002).   

Com relação às variáveis hábitos e saúde, obtiveram-se maiores percentuais de ATs 

entre os trabalhadores com suspeição para o alcoolismo e os que utilizavam antidepressivos 
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(p>0,05). Sobre isso, é importante considerar que o uso de antidepressivos e de álcool pode 

ocasionar efeitos colaterais, como sonolência e lentidão na realização das tarefas, o que 

poderia sugerir a maior propensão à ocorrência do AT. 

Nesse quesito (hábitos e saúde), esteve associado significativamente ao DER não ter 

tempo para o lazer. Os trabalhadores que referiram não ter tempo para o lazer apresentaram 

significativamente maior percentual para alto esforço, baixa recompensa e maior exposição 

para alto DER. Realizar atividades de lazer que proporcionem um desligamento das atividades 

laborais é preventivo para a manutenção de uma boa saúde mental dos trabalhadores. De 

acordo Sigriest (2005), a longo prazo, a exposição ao DER aumenta o risco de adoecimento. 

Quanto às variáveis laborais não houve associação significativa com ATs; porém, 

destaca-se que a categoria profissional que obteve maior percentual de ATs foi a dos 

auxiliares de limpeza de materiais (N=13; 24,1%; p=0,139). Estudo realizado no Hospital 

Universitário da USP revelou que, entre os trabalhadores que haviam se acidentado, os 

profissionais do Serviço de Higienização apareceram em segundo lugar na ocorrência dos 

acidentes (BALSAMO; FELLI, 2006) e apresentam maior risco de exposição aos acidentes, 

ao serem comparados os coeficientes de risco entre as áreas de trabalho do hospital analisado. 

Uma pesquisa realizada no Canadá, em 2005 com trabalhadores de limpeza hospitalar, 

concluiu que, ao serem comparados às demais categorias profissionais, os profissionais de 

limpeza tinham de duas a três vezes um maior risco para sofrerem lesões ocupacionais 

(ALAMGIR; YU, 2008).  

Ao serem relacionadas as variáveis laborais e DER, o turno de trabalho e o  número de 

trabalhadores na escala de trabalho apresentaram relação estatisticamente significativa para o 

DER. Ou seja, os trabalhadores do diurno apresentaram maiores percentuais para alto esforço, 

baixa recompensa e para alto DER (p=0,010) quando comparados aos do noturno. Esse grupo 

foi o que teve maior percentual de AT (p>0,05). Também, aqueles que referiram escala de 

trabalho insuficiente apresentaram maiores percentuais para alto DER (p<0,0001), 

correspondendo a menores percentuais em AT (p>0,05).  

É importante ressaltar os fatores relativos ao turno de trabalho, pois os investigados 

cumpriam escalas de 12 horas de trabalho durante o dia; associados ao número insuficiente de 

trabalhadores, tais fatores podem representar causas de desgaste emocional e físico. Estudo
 

que utilizou o modelo DER para avaliar a saúde mental, o bem-estar psicológico, a 

drogadição e as relações com as condições de trabalho de 1.986 funcionários de empresas 

belgas, documentou associações significativas entre experiências estressantes no trabalho e os 

problemas como depressão, ansiedade e fadiga crônica (GODIN et al., 2005). Aqueles com 
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estresse contínuo no trabalho estavam em maior risco para desenvolver problemas de saúde 

mental em comparação com os demais grupos avaliados (SIEGRIST, 2005).
 
 

A hipótese de que os trabalhadores do SHL em estresse ocupacional teriam maior 

prevalência de ATs não foi confirmada na análise multivariada. Assim, estresse e AT 

possuem uma relação de independência neste grupo avaliado. No entanto, a análise 

multivariada evidenciou uma relação significativa dos ATs com a falta de treinamento em 

serviço.  

Os profissionais que afirmaram não receber treinamentos (N=10; 47,6%) 

encontravam-se em alto DER (p=0,117) e tiveram uma prevalência 10% mais elevada de se 

acidentar do que aqueles que referiram ter recebido treinamento (RPaj=1,10; IC95%= 1,01-

1,15). Capacitações e treinamentos devem ser um investimento adotado pelas instituições. De 

acordo com a PNEPS, há uma indicação que as instituições considerem, prioritariamente, os 

problemas cotidianos referentes à atenção à saúde e à organização do trabalho, ao se propor 

ações educativas (BRASIL, 2009).  

Cabe salientar que as instruções recebidas sobre os acidentes de trabalho, de forma 

frequente e adaptada para o nível de compreensão dos trabalhadores, são fatores preventivos 

para esses agravos (ANDRADE; MONTEIRO, 2007).
 
Em especial para este grupo em que, ao 

serem contratados, muitos realizam a atividade de limpeza hospitalar pela primeira vez, e as 

dificuldades encontradas no ambiente hospitalar apresentam-se sob vários aspectos, como o 

uso dos equipamentos de proteção individual, as contaminações e os acidentes de trabalho 

(MONTEIRO; CHILLID; BARGAS, 2004).  

Além disso, a educação permanente pode ser uma estratégia para buscar-se uma 

abordagem pedagógica mais horizontal e, com isso, melhores possibilidades de reflexões 

sobre a atividade laboral desenvolvida e suas implicações para a saúde (BRASIL, 2009). 

Assim, os fatores associados ao estresse ocupacional dos trabalhadores do SHL, a organização 

e as condições de trabalho apresentam-se como eventos importantes a fim de preservar as 

condições de saúde e a ocorrência dos ATs deste grupo de trabalhadores. 

A implementação da educação permanente faz-se necessária também devido ao fato de 

que 28,6% dos acidentes ocorreram entre a 1ª e a 2ª horas após o início da jornada e trabalho; 

32% dos trabalhadores relataram não estar usando o EPI adequado, no momento do acidente; 

28,6% acidentaram-se com material perfurocortante ao manusear resíduos sólidos, atingindo 

as mãos e dedos, principalmente. Destaca-se que o EPI utilizado com maior frequência pelos 

trabalhadores do SHL foi a luva, porém outros EPIs são considerados de uso obrigatório 

como óculos, botas, máscara e toucas. 
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Nesse sentido, a utilização cada vez maior de estratégias preventivas é essencial. Um 

dos aspectos a serem destacados é a utilização de EPI para prevenir ou evitar os ATs. O uso 

do EPI está regimentado na NR6 (BRASIL, 1990). Cada instituição empregadora, além de 

oferecer os equipamentos de proteção necessários aos seus trabalhadores, também deve 

fornecer treinamentos periódicos sobre a importância da utilização desses equipamentos.  

A capacitação deve ser estendida a todos os profissionais da saúde, pois o descarte 

inadequado dos materiais por outros profissionais foi causador de 21,4% (N=6) dos acidentes. 

Ocorrência esta evidenciada em outros estudos,
 
confirmando que os trabalhadores do SHL 

podem acidentar-se em consequência das ações de outros que, ao descartarem de forma 

incorreta os materiais utilizados em procedimentos hospitalares, facilitam a ocorrência do AT 

(JARAMILLO, 2010; SILVA, 2009). 

Outro ponto importante observado, neste estudo, foi de que 9,6% (N=15) dos 

entrevistados informaram não terem completado todas as doses das vacinas referentes ao 

esquema vacinal contra tétano e hepatite B, uma vez que a NR32 estabelece as diretrizes 

quanto a obrigatoriedade da vacinação completa e a verificação da soroconversão para os 

trabalhadores dos estabelecimentos de saúde (BRASIL, 2011). Investigação feita com 

trabalhadores de saúde do Município de Santa Rosa/RS, no ano de 2008, mostrou que, entre 

os 130 profissionais que haviam sofrido AT no munícipio, 19 não eram vacinados contra 

hepatite B e, entre os motivos referidos para não vacinação, os trabalhadores responderam não 

haver necessidade, esquecimento ou não terem indicação (ROSSATO; FERREIRA 2012). 

Após a ocorrência de um acidente, condutas podem prevenir infecções e devem ser 

adotadas, incluindo a avaliação imediata do acidentado, quimioprofilaxia quando necessária, 

aconselhamento e o acompanhamento periódico (MARTINS; PEREIRA; FERREIRA, 2010). 

A quimioprofilaxia, apesar de reduzir o risco de infecção para o vírus HIV e HBV após a 

exposição ocupacional, não traz, porém, benefícios para o HCV (ALMEIDA; BENATTI, 

2007; ROSSATO; FERREIRA, 2012). Este último aspecto reforça a importância do uso do 

EPI.  

De acordo com o Centers for Diesease Control and Prevention (CDC), entre os anos 

de 1981 e 2010, houve 57 casos de infecção pelo HIV entre profissionais da área da saúde 

pós-exposição ocupacional documentados nos Estados Unidos. No Brasil, um estudo 

publicado em 2006, através de uma revisão sistemática de literatura do período compreendido 

entre 1981 e 2004, constatou que quatro casos de infecção ocupacional pelo HIV foram 

documentados entre trabalhadores de saúde que sofreram exposição a sangue e fluidos 

corporais (RAPARINI, 2006). 
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A subnotificação destaca-se como outro dado importante neste estudo, pois 14,3% dos 

acidentados não notificaram o acidente ao serviço de recursos humanos. De acordo com a 

Portaria nº 104, de 25/01/2011, todo caso de acidente de trabalho, incluindo o fatal, o com 

mutilações, o ocorrido com crianças e adolescentes, entre outros, é considerado agravo de 

notificação compulsória (BRASIL, 2011). 

Além disso, toda ocorrência deve ser comunicada à Previdência Social, por meio de 

abertura de Comunicação do Acidente de Trabalho (CAT). Kirchhof et al. (2003) ressaltaram 

que
 

ainda existe uma subnotificação desses registros, portanto os dados divulgados 

nacionalmente podem estar subestimados. 

 



 

4 CONCLUSÃO 

 

 

Ao ser analisado o estresse ocupacional nos trabalhadores do SHL, através do modelo 

teórico DER, obteve-se a prevalência de ATs e de exposição ao estresse ocupacional (alto 

DER), respectivamente de 17,8% e 33,1%. A hipótese de que os trabalhadores do SHL em 

estresse ocupacional teriam maior prevalência de ATs não foi confirmada. Evidenciou-se uma 

relação significativa dos ATs com a falta de treinamento em serviço.  

A investigação epidemiológica realizada, apesar das limitações inerentes aos estudos 

transversais (não ser possível relacionar causa e efeito) e ao tamanho da população, permitiu a 

exploração inicial dos fatores associados aos ATs e ao estresse ocupacional entre 

trabalhadores do SHL.  Neste, evidenciou-se relação significativa com alto DER o tempo para 

o lazer, o turno e escala de trabalho. 

Vários estudos a nível mundial são feitos a fim de investigar a ocorrência dos ATs e 

suas consequências à saúde do trabalhador; contudo, destaca-se que esse tipo de agravo ainda 

acontece com elevada frequência no ambiente hospitalar nas mais variadas categorias 

profissionais. Assim sendo, a redução dos ATs em ambiente hospitalar ainda é um desafio, 

devido a inúmeros riscos ocupacionais, e os trabalhadores do SHL fazem parte desse 

universo.  

A revisão integrativa (Artigo 1) sobre os fatores que interferem na ocorrência dos 

acidentes de trabalho em ambiente hospitalar permitiu identificar as evidências sobre as 

razões pelas quais ocorrem os acidentes de trabalho, bem como os fatores preventivos desses 

agravos. Entre as razões que levaram à ocorrência do acidente destacam-se o não uso dos 

EPIS, a realização apressada de procedimentos ou realização incorreta de técnicas, as 

condições de trabalho e sobrecarga de atividades, as situações de emergência e agitação de 

dos pacientes, a banalização do acidente e também os fatores relativos ao comportamento de 

outros profissionais, como o descarte incorreto de materiais. 

Na análise da população e das características dos ATs da população em estudo (Artigo 

2), não foi possível verificar quais fatores estariam significativamente relacionados aos ATs. 

No entanto, fornece subsídios importantes aos trabalhadores, à enfermagem e gestores sobre o 

perfil dos trabalhadores do SHL e as características dos ATs. Com isso, medidas de promoção 

à saúde, de forma a reduzir os ATs, podem ser instituídas.  

Dentre as características da população destacam-se: 
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 87,9% eram do sexo feminino; 

 63,7% eram da raça branca; 

 64,3% eram casados ou possuíam companheiro; 

 28% tinham um filho; 

 35,7% encontravam-se na faixa etária entre 45 e 60 anos; 

 54,8% tinham ensino médio completo; 

 65,6% possuíam renda per capita familiar menor que um salário mínimo; 

 65,6% eram serventes de limpeza; 

 80,9% trabalhavam no turno do dia; 

 50,3% nunca fumaram; 

 89,2% não consumiam bebida alcoólica; 

 58,6% necessitaram de atendimento médico no último ano; 

 59,25 referiram ter tempo para o lazer; 

 63,1% informaram já ter trabalhado em outro setor. 

Quanto às características da ocorrência do AT, destacam-se: 

 17,8% sofreram AT no último ano; 

 28,6% dos ATs após 1 a 2 horas trabalhadas; 

 28,6% dos ATs ocorreram por perfuração com objetos e quedas, respectivamente; 

 32,1% dos ATs afetaram as mãos e dedos; 

 25% dos ATs ocorreram no manuseio do lixo, e 25%, no manuseio de 

instrumentos de trabalho; 

 44,4% tiveram sequela ou limitação entre 1 e 15 dias; 

 57,1% não realizaram exames após o AT; 

 82,1% conheciam a origem do agente causador; 

 21,4% informaram que o AT ocorreu por descarte inadequado de materiais; 

 90,4% possuíam esquema vacinal completo para HBV; 

 53,6% procuraram o serviço de emergência do hospital investigado após o AT; 

 54,5% permaneceram afastados do trabalho até 4 dias em função do AT. 

No que tange à avaliação do DER (Artigo 3), observou-se relação significativa para 

alto DER entre os trabalhadores que desempenhavam suas atividades no turno diurno, que 

afirmaram  número insuficiente de trabalhadores na escala de trabalho e não ter tempo para o 

lazer.  

Quanto ao DER destacam-se: 

 1,9% encontravam-se em DER (p>0,05); 

 47,1% dos trabalhadores com idade entre19 e 34 anos encontravam-se em alto 

DER (p=0,028); 

 76,5% dos que não tinham tempo para lazer encontravam-se em alto DER 

(p<0,001); 
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 56,1% dos que referiram escala de trabalho com  número insuficiente estavam em 

alto DER (p<0,001); 

 37,8% dos que atuavam no diurno estavam em alto DER (p=0,010). 

Pretende-se que este estudo contribua com subsídios para a construção de 

conhecimento na área de saúde e na Enfermagem, bem como para novas pesquisas a serem 

desenvolvidas, pois os estudos sobre esta temática e com este grupo de trabalhadores são 

escassos na literatura. Para o profissional enfermeiro, esta investigação poderá ampliar 

conhecimentos sobre o perfil dos trabalhadores do SHL, bem como sobre as questões relativas 

aos ATs e estresse ocupacional, uma vez que o papel do gerenciamento do SHL é exercido 

quase sempre pelo enfermeiro. Além disso, esta pesquisa poderá contribuir numa perspectiva 

de promoção e educação permanente em saúde, proporcionando benefícios aos trabalhadores 

do SHL de uma maneira geral.    

Nesse sentido, a partir dos resultados obtidos, assinalam-se algumas considerações que 

podem nortear ações futuras no âmbito das instituições hospitalares, instituições terceirizadas, 

com os trabalhadores do SHL, com enfermeiros gerentes, com as instituições formadoras e 

com os pesquisadores. 

 

No âmbito das instituições hospitalares e empresas contratadas para realizar o SHL: 

 Conhecimento do diagnóstico produzido a partir desta dissertação de mestrado, 

que proporcionará a compreensão da problemática relacionada ao estresse laboral e 

AT, bem como seus fatores causadores e preventivos;  

 Manutenção e organização dos ambientes laborais com vistas à redução dos 

agravos à saúde dos trabalhadores; 

 Elaboração de Programas de Educação Permanente em Saúde com ênfase na 

prevenção do estresse laboral e dos acidentes de trabalho; 

 Educação permanente estendida a outras categorias profissionais da área da saúde 

em relação à segregação correta dos resíduos; 

 Estruturação de um fluxograma acessível para a notificação do AT, atendimento e 

acompanhamento do profissional acidentado, com vistas à redução das angústias 

ocasionadas por esse tipo de agravo; 

 Orientações sobre a importância da realização de exames periódicos e uso dos 

antirretrovirais, quando indicados, para a prevenção de patologias com HIV e 

HBV; 
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 Manutenção de atividades alternativas como ginástica laboral, yoga, dança, grupos 

de conversa coletiva coordenados por psicólogos e/ou enfermeiros com vistas à 

redução das angústias e estresse advindos do ambiente hospitalar; e, 

 Monitoramento com relação ao uso adequado dos EPIs; 

 

Em relação aos enfermeiros que exercem a função de gerentes dos SHL: 

 Manutenção de programas de educação permanente, de forma participativa e 

horizontalizada, com informações claras de acordo com o nível de escolaridade 

dos trabalhadores do SHL, com o objetivo de reduzir os ATs; 

 Realização de eventos com atividades interativas, com palestras, exposições, 

atividades de grupo, com vistas à redução dos ATs; 

 Incentivo à participação do trabalhador do SHL em campanhas de prevenção dos 

ATs no ambiente hospitalar, com ênfase na conscientização dos outros 

trabalhadores sobre a maneira correta de segregar os resíduos hospitalares; e, 

 Orientação aos trabalhadores do SHL sobre a obrigatoriedade das notificações dos 

ATs, bem como realização de consulta médica, coleta de exames periódicos e uso 

de medicações, quando indicados. 

 

No âmbito dos trabalhadores do SHL: 

 Conscientização da importância do seu trabalho exercido nos hospitais, com vistas 

à redução das infecções hospitalares; 

 Reflexão crítica sobre suas ações profissionais, entender-se como sujeito 

trabalhador que possui necessidades de orientação, treinamentos, saúde física e 

mental; 

 Adoção de posturas de segurança, com o uso correto dos EPIs; 

 Comunicação da ocorrência do AT; 

 Ser agente multiplicador das informações sobre a prevenção dos ATs; e, 

 Proposição de ações para melhorar a sua saúde e participação ativa nas atividades 

propostas pelas instituições. 

 

Quanto às instituições formadoras dos profissionais da área da saúde: 

 Manutenção em suas grades curriculares de disciplinas transversais que 

contemplem as temáticas AT e estresse ocupacional, que possam ser abordadas 

durante os vários momentos da formação profissional;  
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 Realização de atividades práticas, como visitas ou estágios nos serviços de 

atendimento á saúde dos trabalhadores, mantidos pelo estado, municípios e 

instituições de saúde; e, 

 Destacar a importância do uso dos EPIs, manutenção de posturas de segurança e 

segregação correta dos resíduos hospitalares produzidos pelo profissional de saúde. 

Esta atitude necessita ser especialmente desenvolvida desde a graduação, onde o 

aluno irá aprender a se proteger e a proteger os outros trabalhadores. 

 

Relativos aos pesquisadores, destacam-se: 

 Desenvolvimento de inovações tecnológicas com dispositivos de segurança para 

agulhas, cateteres e recipientes adequados para o descarte dos materiais 

perfurocortantes; 

 Realização de estudos de intervenção com trabalhadores do SHL e demais 

trabalhadores do ambiente hospitalar objetivando reduzir os ATs e o estresse 

ocupacional; e, 

 Socialização dos resultados das pesquisas com as instituições formadoras, 

instituições e sujeitos pesquisados, a fim de que o conhecimento produzido na 

academia possa ser aplicado na prática dos trabalhadores. 
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APÊNDICE A 

Corpus da revisão a respeito dos acidentes de trabalho com 

trabalhadores do Serviço Hospitalar de Limpeza, 1999 - 2012. Banco de 

Teses e Dissertações do Portal CAPES. Santa Maria/RS, 2013 

 

Código  Referência dos estudos encontrados 

T1 SANTOS, I. F. Riscos Biológicos: análise e proposta de prevenção no Hospital das 

Clínicas. 2002. 495 p. Tese (Doutorado em Enfermagem). Ribeirão Preto. 

Universidade de São Paulo. 

D1 BASSO, M. Acidentes ocupacionais com sangue e outros fluidos corpóreos em 

profissionais de saúde. 1999. 112 p. Dissertação (Mestrado em Enfermagem). São 

Paulo. Universidade de São Paulo. 

D2 SILVA, C. E. R. O processo de trabalho da limpeza e coleta interna do lixo 

hospitalar na emergência do Hospital Municipal Paulino Werneck. 1999. 106 p. 

Dissertação (Mestrado em Saúde Pública). Rio de Janeiro. Fundação Oswaldo Cruz. 

D3 RODRIGUES, N. M. L. Conhecimento da adesão às medidas de precauções 

padrão dos funcionários do serviço de higiene e limpeza hospitalar. 2001. 109 p. 

Dissertação (Mestrado em Enfermagem). São Paulo. Universidade de São Paulo.  

D4 OSTI, C. Vírus da hepatite B: avaliação do risco de infecção e da resposta sorológica 

à vacina em funcionários de limpeza do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina de Botucatu. 2004. 106 p. Dissertação (Mestrado em Enfermagem). 

Botucatu. Universidade Est. Paulista de Mesquita Filho. 

D5 ACOSTA, J. M. A. Avaliação do sistema de gestão de riscos de acidentes com 

instrumentos pérfuro-cortantes no trabalho de limpeza hospitalar através da 

análise ergonômica do trabalho. 2004. 150 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia 

de Produção). Minas Gerais. Universidade Federal de Minas Gerais. 

D6 MARTARELLO, N. A. Aspectos da qualidade de vida e sintomas osteomusculares 

em trabalhadores de higiene e limpeza de um hospital municipal. 2005. 120 p. 

Dissertação (Mestrado em Enfermagem). Campinas. Universidade Estadual de 

Campinas. 

D7 SILVA, D.F. Avaliação das condições de gerenciamento dos resíduos de serviços 

de saúde do Hospital das Clínicas da UFMG. 2008. 280 p. Dissertação (Mestrado 

em Engenharia Sanitária). Universidade Federal de Minas Gerais.  

D8 OLIVEIRA, R. L. Acidente ocupacional com material biológico nos trabalhadores 

de saúde de um Hospital Universitário em 11 anos de avaliação... 2008. 99 p. 

Dissertação (Mestrado em Saúde Coletiva). Rio de Janeiro. Universidade Federal do 

Rio de Janeiro.  

D9 MEDEIROS, W.P. Estudo dos acidentes com material biológico ocorridos no 

Hospital Universitário Antônio Pedro de 1997 a 2009. 2011. 168 p. Dissertação. 

(Mestrado em Ciências Médicas). São Paulo. Universidade Federal Fluminense.  
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Código  Principais objetivos 

T1 Analisar as situações de riscos biológicos relacionados ao trabalho. 

D1 Caracterizar os acidentes envolvendo sangue e fluidos corpóreos e associá-los às 

características da população estudada e aos fatores de risco. 

D2 Analisar o ambiente de trabalho, a organização e a divisão do trabalho, como também 

os riscos e cargas existentes na realização do processo de trabalho. 

D3 Caracterizar, verificar e comparar o conhecimento e adesão às medidas de precaução 

padrão e o uso de equipamento individual de proteção de funcionários de SHL. 

D4 Avaliar a presença de infecção natural pelo vírus da hepatite B (VHB) anterior à 

vacinação e suas relações com as condições epidemiológicas gerais, de vida 

profissional e risco de infecção pelo VHB. 

D5 Compreender o modelo de prevenção adotado contra perfurações e as consequências 

do acidente na vida das serventes de limpeza. 

D6 Avaliar a exposição aos riscos ocupacionais dos trabalhadores do SHL. 

D7 Avaliar as condições do gerenciamento dos resíduos dos serviços de saúde do 

Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais. 

D8 Analisar o acidente ocupacional com material biológico nos trabalhadores de saúde. 

D9 Descrever a incidência dos acidentes envolvendo profissionais de saúde, estudantes e 

profissionais da limpeza do Hospital Antônio Pedro em Niterói. 
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APÊNDICE B 

Termo de Confidencialidade, Privacidade e Segurança de dados 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

CENTRO DE CIENCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAM DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

Projeto: “SERVIÇO HOSPITALAR DE LIMPEZA E ACIDENTES DE 

TRABALHO: CONTRIBUIÇÕES DA ENFERMAGEM” 

Pesquisador responsável: Profa. Dra Tânia Solange Bosi de Souza Magnago 

 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE, PRIVACIDADE E SEGURANÇA DE 

DADOS 

  

Os pesquisadores envolvidos na produção de dados da pesquisa intitulada “  SERVIÇO 

HOSPITALAR DE LIMPEZA E ACIDENTES DE TRABALHO: 

CONTRIBUIÇÕES DA ENFERMAGEM” comprometem-se com as questões éticas que 

envolvem as pesquisas com seres humanos. Concordam, igualmente, que estas 

informações serão utilizadas para a presente pesquisa e armazenadas num banco de dados. 

As informações somente poderão ser divulgadas de forma anônima e serão mantidas na 

sala 1339, do Departamento de Enfermagem da UFSM, de sob a responsabilidade da Profª 

Tânia Solange Bosi de Souza Magnago. Este projeto de pesquisa foi revisado e aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFSM. (CEP/UFSM), em 26 de fevereiro de 2013, 

sob o CAAE n
o
 3106313.1.0000.5346.  

 

___________________________________ 

 

Tânia Solange Bosi de Souza Magnago 

Santa Maria/RS,.........de .............2013 
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APÊNDICE C – Síntese dos artigos selecionados para revisão integrativa 

 
Referência dos artigos analisados Objetivos  Tipo de estudo Nível de 

evidência 

A1 VARGAS, L.F.T et al. Accidentes biológicos en estudiantes de 

Medicina de la Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga. 

Rev. Univ. Ind. Santander, Salud;42(3):192-199, 2010. 

Estabelecer a prevalência dos acidentes 

entre estudantes de medicina.  

Transversal Nível 4 

A2 GALON, T.; ROBAZZI, M.L.C.C; MARZIALE, M.H.P. 

Acidentes de trabalho com material biológico em hospital 

universitário de São Paulo. Rev. eletrônica enferm;10(3), set. 

2008.683-85. 

Identificar a ocorrência e as características 

dos acidentes de trabalho com exposição a 

material biológico. 

 Descritivo/ 

quantitativo  

Nível 6 

A3 SIMÃO, S.A.F. et al. Acidentes de trabalho com material 

perfurocortante envolvendo profissionais de enfermagem de 

unidade de emergência hospitalar. Rev. enferm. UERJ;18(3):400-

404, 2010. 

 

Identificar e analisar a ocorrência de 

acidentes de trabalho com material 

perfurocortante entre a equipe de 

enfermagem. 

Descritivo/ 

quantitativo  

Nível 6 

A4 JANSEN, A.C; ROBAZZI, M.L.C.C. Accidentes de trabajo y su 

relacón com la instrucción  recebida. Ciencia y 

Enfermeria;15(1):49-59,  2009. 

Identificar a relação entre a ocorrência do 

acidente de trabalho e as instruções 

recebidas pela equipe de enfermagem. 

Descritivo/ 

quantitativo  

Nível 6 

A5 MAGAGNINI, M.A.M.; AYRES, J.Á. Acidentes com material 

biológico; a realidade de uma instituição hospitalar no interior 

paulista. Rev. Min. Enferm;13(1): 123-130,2009 

 

Caracterizar os profissionais da equipe de 

enfermagem que sofreram acidentes com 

material biológico. 

Descritivo/ 

quantitativo  

Nível 6 

A6 ALVES, S.S.M.; PASSOS, J.P.; TOCANTINS, F.R. Acidentes 

com perfurocortantes em trabalhadores de enfermagem: uma 

questão de biossegurança. Rev.enferm. UERJ;17(3):373-377,2009 

 

Identificar o potencial de risco para 

acidentes com material perfurocortante nos 

trabalhadores de enfermagem.  

Descritivo/  

quantiqualitativ

o 

Nível 6 

A7 DIAS, F.L.A.; PINHEIRO, P.N.C.; BARRO, M.G.T. Perfil dos 

profissionais de enfermagem que se acidentam com materiais 

perfurocortantes no seu ambiente de trabalho Rev. RENE;7(3):9-14, 

2006. 

Identificar o perfil dos profissionais que se 

acidentam com materiais perfurocortantes. 

Descritivo/  

quantitativo 

Nível 6 
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A8 SILVA, J.Á. et al. Investigação de acidentes biológicos entre 

profissionais de saúde. Esc.Ana Nery Rev.Enferm,13 (3):508-

16,2009 

 

Identificar a principal categoria 

profissional exposta a risco biológico e os 

principais tipos de acidentes ocorridos 

entre trabalhadores da área de saúde.  

 Descritivo/ 

quantitativo 

Nível 6 

A9 OLIVEIR, B.A.C.; KLUTHCOVSKY, A.C.G.C.; 

KLUTHCOVSK, F.A. Estudo sobre a ocorrência de acidentes de 

trabalho com material biológico em profissionais de enfermagem de 

um hospital. Cogitare Enferm. 2008 jan/mar;13(2):194-205. 

Verificar a ocorrência de acidentes de 

trabalho com material biológico em 

técnicos e auxiliares de enfermagem que 

atuam em hospital. 

Transversal Nível 4 

A10 LIMA, F.A.; PINHEIRO, P.N.C.; VIEIRA, N.F.C. Acidentes 

com material perfurocortante: conhecendo os sentimentos e as 

emoções dos profissionais de enfermagem. Esc Anna Nery R 

Enferm 2007 jun; 11(2);205-11. 

 

Conhecer os sentimentos e emoções 

vivenciados pelos profissionais de 

enfermagem ao se acidentarem com 

material perfurocortante em um hospital da 

rede pública estadual. 

Descritivo/ 

qualitativo 

Nível 6 

A11 MUROFUSE, N.T.; MARZIALE, M.H.P; GEMELLI, L.M.G. 

Acidente com material biológico de um hospital universitário do 

oeste do Paraná. Rev Gaúcha Enferm, Porto Alegre(RS)2005 

ago;26(2):168-79. 

 

Investigar os acidentes de trabalho com 

material 

biológico, que envolveram trabalhadores e 

estagiários, ocorridos  num hospital 

universitário do 

Paraná. 

Retrospectivo/ 

quantitativo 

Nível 6 

A12 BALSAMO, A.C; FELLI, V.E.A. Estudo sobre os acidentes de 

trabalho com exposição aos líquidos corporais humanos em 

trabalhadores de saúde de um Hospital Universitário. Rev Latino-

am Enfermagem 2006 maio-junho;14(3);346-53 

 

Caracterizar os 

trabalhadores do Hospital Universitário da 

Universidade de São Paulo que sofreram 

acidente de trabalho com exposição aos 

líquidos corporais humanos. 

Descritivo/ 

quantitativo 

 

Nível 6 

A13 CAIXETA, R.B.; BRANCO, A.B. Acidente de trabalho, com 

material biológico, em profissionais de saúde de hospitais públicos 

do Distrito Federal, Brasil, 2002/2003. Cad. Saúde Pública, Rio de 

Janeiro, 21(3):737-746, maio-junh, 2005. 

Ocorrência de acidente de trabalho em 

profissionais de saúde e a influência das 

medidas de biossegurança e aceitação de 

quimioprofilaxia. 

Transversal/ 

descritivo 

Nível 6 

A14 ERTEMR, M; DALAR,Y; Çevik, U; S, H Hospital, Diyarbak 

Turquia Injury or body fluid splash incidence rate during three 

months period in elective surgery procedurtes, at Dicle University 

Hospital, Diyarbahir, Turkey. Ulus travma Acil Cerrahi Derg 

2008:14(1):40-45. 

Determinar a prevalência das 

lesões em trabalhadores de saúde durante 

os procedimentos de cirurgia eletiva.  

Transversal/ 

descritivo 

Nível 6 

A15 D
,
 ERRICO, A. et al.  Hospital injury rotes in relation to 

socioeconomic status and working conditions. Occup Environ Med 

2007;64:325-333.doi:10.1136/oem. 2006.027839 

Descrever o risco de ferimento no trabalho, 

em trabalhadores de hospital.  

Transversal Nível 4 

A 16 RUAS, EFG et al. Acidentes ocupacionais com materiais 

perfurocortantes em Hospitais de Montes Claros-MG. Reme-

Ver.Min. Enfer.;16(3):437-443, jul./set., 2012. 

Analisar a prevalência e caracterizar os 

acidentes com perfurocortantes, com 

profissionais de enfermagem em hospitais 

Retrospectivo/ 

quantitativo 

Nível 6 
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da cidade de Montes Claros/MG 

A17JARAMILLO, RM et al. Accidentes laborales com exposición a 

material biológico y grupo más sensible a los mismos(ALEMB), 

hospitales ¨Luis Vernaza¨, maternidade ¨Enrique C. Sotomayor¨, 

maternidade “Mariana de Jesús¨, del niño ¨Francisco de Ycaza 

bustamante¨ y Äbel Gilberto Potón¨de Guayaquil.Rev. 

¨Medicina¨Vol.16, Nº 1. Año 2010. 

Determinar quais as áreas hospitalares com 

maior frequência dos acidentes de trabalho, 

o grupo mais exposto e a prevalência da 

vacinação contra hepatite B. 

Transversal  Nível 4 

A18 OLIVEIRA, AC; DIAZ, MEP; TOLEDO, AD. Acidentes de 

trabalho com materiais perfurocortantes entre a equipe 

multiprofissional de uma unidade de emergência. Cienc.Cuid. 

Saúde. 9(2):341-349.abr/jun.2010 

Estimar a incidência de acidentes de 

trabalho com materiais perfurocortantes 

entre trabalhadores de uma unidade de 

emergência.  

Descritivo/ 

quantitativo 

Nível 6 

A19 RIBEIRO, LCM. et al. Influência da exposição a material 

biológico na adesão ao uso e equipamentos de proteção individual. 

Cien. Cuid. Saúde 9(2):325-332. Abrl/jun 2010. 

Avaliar se a exposição a material biológico 

é um fator determinante para a adesão ao 

uso de EPI.  

Descritivo/ 

qualitativo 

Nível 6 

A20 CÂMARA, PF et al. Investigação de acidentes biológicos entre 

profissionais da equipe multidisciplinar de um hospital. Ver. 

Enferm. UERJ, Rio de Janeiro, 2011 out/dez; 19(4):583-6. 

Analisar a ocorrência de acidentes com 

material biológico entre profissionais de 

um hospital geral. 

Descritivo / 

quantitativo 

 

Nível 6 



95 

 

TABELAS DER 

Respostas de esforço variaram de 6 até 25: 15 respostas foram divididas em 3 partes. 

Baixo esforço: 1º e 2º tercil(pontuação de 6 até 15)= equivalente a 101 pessoas =64,3% 

 Alto esforço: 3º tercil( pontuação de 16 até 25)= 56 pessoas = 35,7% 

Respostas de recompensa variaram  de 28 até 56: 25 respostas foram divididas em 3 partes. 

Baixa recompensa: 1º tercil( pontuação de 28 até 39)=  8 respostas = 52 pessoas = 33,1% 

Alta recompensa: 2º e 3º tercil( pontuação de 40 até 56)= 17 respostas= 105 pessoas = 66,9% 

DER:  APÓS  APLICADO :  e/r*c(0,545454 

EQUILÍBRIO ( respostas <= 0,999): 154 pessoas= 98,1% 

DESEQULÍBRIO ( >=1,00) : 3 pessoas= 1,9 % 

SOMATÓRIO DAS RESPOSTAS DO DER FORAM DIVIDIDAS EM 3 PARTES=  variou de 

0,20 até 1,18 

Baixo DER: ( 1º e 2º tercil): 105 pessoas= 66,9 %= respostas com escore de 0,20 até 0,50 

Alto DER: (3º tercil): 52 pessoas= 33,1% = respostas com escore de 0,51 até 1,18 

 

 

 

 

APÊNDICE D 
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CRUZAMENTOS DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS e DER (N=157) 

 

   Esforço Recompensa DER 

Variáveis 

N % 

Baixo 

(1º e 2º 

tercil) 

Alto 

(3º tercil) 

p Baixa 

(1º tercil) 

Alta 

(2º e 3º 

tercil) 

p Baixo 

(1 e 2º 

tercil) 

Alto 

(3º tercil) 

p 

N % N % N % N % N % N % 

Sexo       0,691     0,713     0,879 

Masculino 19 12,1 13 68,4 6 31,6  7 36,8 12 63,2  13 68,4 6 31,6  

Feminino 138 87,9 88 63,8 50 36,2  45 32,6 93 67,4  92 66,7 46 33,3  

Idade       0,053     0,135     0,028 

19 a 34 51  26 51,0 25 49,0  22 43,1 29 56,9  27 52,9 24 47,1  

35 a 44  50  35 70,0 15 30,0  16 32,0 34 66,0  35 70,0 15 30,0  

45 a 60 56  40 71,4 16 28,6  14 25,0 42 75,0  43 76,8 13 23,2  

Escolaridade       0,690     0,918     0,793 

Ensino 

fundamental 
66  45 68,2 21 31,8  21 31,8 45 68,2  46 69,7 20 30,3  

Ensino médio 86  53 61,6 33 38,4  29 33,7 57 66,3  56 65,1 30 34,9  

Ensino 

superior 
5  3 60,0 2 40,0  2 40,0 3 60,0  3 60,0 2 40,0  

Raça        0,817     0,757     0,966 

Branca  100  65 65,0 35 35,0  34 34,0 66 66,0  67 67,0 33 33,0  

Outra  57  36 63,2 21 36,8  18 31,6 39 68,4  38 66,7 19 33,3  

Situação 

conjugal  
      0,735     0,385     0,584 

Casado/com 

companheiro 
101  64 63,4 37 36,6  31 30,7 70 69,3  66 65,3 35 34,7  

Solteiro/sem 

companheiro 
56  37 66,1 19 33,9  21 37,5 35 62,5  39 69,6 17 30,4  

Nº de filhos       0,963     0,266     0,872 

Nenhum 21  13 61,9 8 38,1  8 38,1 13 61,9  13 61,9 8 38,1  
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Até 3 filhos 114  74 64,9 40 35,1  40 35,1 74 64,9  77 67,5 37 32,5  

Mais de 3 

filhos 
22  14 63,6 8 36,4  4 18,2 18 81,8  15 68,2 7 31,8  

Renda per 

capita 

familiar 
      0,192     0,339     0,189 

< 1 salário 

mínimo 
103  63 61,2 40 38,8  37 35,9 66 64,1  65 63,1 38 36,9  

1 a 2 salários 

mínimos 
53  38 71,7 15 28,3  15 28,3 38 71,7  39 73,6 14 26,4  

 

 Ao serem consideradas as variáveis sociodemográficas, os trabalhadores mais jovens apresentaram uma tendência para maior esforço 

(49%; p=0,053) e significativamente maior percentual para mais exposição para alto DER (47,1; p=0,028), quando comparados às faixas de 

maiores idades. As demais variáveis não apresentaram diferença significativa entre os grupos avaliados. 

 

CRUZAMENTOS DADOS HÁBITOS, SAÚDE E DER 

 

   Esforço Recompensa DER 

Variáveis N % 
Baixo 

(1º e 2º tercis) 

Alto 
(3º tercil) p 

Baixa 
(1º tercil) 

Alta 
(2º e 3º tercis) p 

Baixo 
(1º e 2º tercis) 

Alto 
(3º tercil) p 

N % N % N % N % N % N % 

Tempo para lazer       0,000     0.000     0,000 

Não  17  4 23,5 13 76,5  13 76,5 4 23,5  4 23,5 13 76,5  

Às vezes  47  29 61,7 18 38,3  18 38,3 29 61,7  28 59,6 19 40,4  

Sim  93  68 73,1 25 26,9  21 22,6 72 77,4  73 78,5 20 21,5  

Fumante       0,735     0,911     0,662 

Não, nunca fumou.  79  49 62,0 30 38,0  25 31,6 54 68,4  51 64,6 28 35,4  

Sim, fuma. 51  33 64,7 18 35,3  18 35,3 33 64,7  34 66,7 17 33,3  

Fumou, mas parou. 27  19 70,4 8 29,6  9 33,3 18 66,7  20 74,1 7 25,9  

Uso de medicação       0,858     0,236     0,610 

Não  77  49 63,6 28 36,4  29 37,7 48 62,3  53 68,8 24 31,2  
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Sim  80  52 65,0 28 35,0  23 28,8 57 71,3  52 65,0 28 35,0  

Atendimento médico 

no último ano 
      0,689     0,856     0,396 

Não  65  43 66,2 22 33,8  21 32,3 44 67,7  46 70,8 19 29,2  

Sim  92  58 63,0 34 37,0  31 33,7 61 66,3  59 64,1 33 35,9  

Acompanhamento 

psicológico  
      0,699     0,633     0,828 

Não  147  94 63,9 53 36,1  48 32,7 99 67,3  98 66,7 49 33,3  

Sim  10  7 70,0 3 30,0  4 40,0 6 60,0  7 70,0 3 30,0  

Suspeição para 

alcoolismo (CAGE) 
      0,57     0,394     0,169 

Não  11  10 90,9 1 9,1  4 36,4 7 63,6  9 81,8 2 18,2  

Sim  6  3 50,0 3 50,0  1 16,7 5 83,3  3 50,0 3 50,0  

 

Quanto às variáveis hábitos e saúde, os trabalhadores que referiram não ter tempo para o lazer apresentaram significativamente maior 

percentual para alto esforço (76,5%; p=0,000), baixa recompensa (76,5%; p=0,000) e maior exposição para alto DER (76,5%; p=0,000), quando 

comparados aos que  possuíam tempo para o lazer. Os trabalhadores com suspeição para o alcoolismo apresentaram uma tendência a serem 

classificados no grupo de alto esforço (50%; p=0,057). As demais variáveis não apresentaram diferença significativa entre os grupos avaliados. 

 

CRUZAMENTOS VARIÁVEIS LABORAIS E DER  

   Esforço Recompensa DER 

Variáveis N % 
Baixo 

(1º e 2º tercil) 

Alto 
(3º tercil) p 

Baixa 
(1º tercil) 

Alta 
(2º e 3º tercil) p 

Baixo 
(1º e 2º tercil) 

Alto 
(3º tercil) p 

N % N % N % N % N % N % 

Acidente de 

trabalho no 

último ano 

      0,659     0,573     0,444 

Não  129  84 65,1 45 34,9  44 34,1 85 65,9  88 68,2 41 31,8  

Sim  28  17 60,7 11 39,3  8 28,6 20 71,4  17 60,7 11 39,3  

Turno de 

trabalho 
      0,016     0,010     0,010 

Diurno 127  76 59,8 51 40,2  48 37,8 79 62,2  79 62,2 48 37,8  
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Noturno 30  25 83,3 5 16,7  4 13,3 26 86,7  26 86,7 4 13,3  

Escala de 

trabalho 
      0,000     0,036     0,000 

Suficiente 116  85 73,3 31 26,7  33 28,4 83 71,6  87 75,0 29 25,0  

Insuficiente  41  16 39,0 25 61,0  19 46,3 22 53,7  18 43,9 23 56,1  

Função        0,796     0,165     0,752 

Servente de 

Limpeza 
103  67 65,0 36 35,0  38 36,9 65 63,1  68 66,0 35 34,0  

Auxiliar de 

Limpeza de 

Materiais 

54  34 63,0 20 37,0  14 25,9 40 74,1  37 68,5 17 31,5  

Outro emprego       0,762     0,609     0,296 

Não 139  90 64,7 49 35,3  47 33,8 92 66,2  91 65,5 48 34,5  

Sim  18  11 61,1 7 38,9  5 27,8 13 72,2  14 77,8 4 22,2  

Faz horas 

extras 
      0,175     0,445     0,260 

Não  106  72 67,9 34 32,1  33 31,1 73 68,9  74 69,8 32 30,2  

Sim  51  29 56,9 22 43,1  19 37,3 32 62,7  31 60,8 20 39,2  

Recebe 

treinamentos 
      0,144     0,196     0,117 

Não  21  11 52,4 10 47,6  8 38,1 13 61,9  11 52,4 10 47,6  

Às vezes 23  12 52,2 11 47,8  11 47,8 12 52,2  13 56,5 10 43,5  

Sim  113  78 69,0 35 31,0  33 29,2 80 70,8  81 71,7 32 28,3  

 

 Das variáveis laborais avaliadas, o turno de trabalho e o número de trabalhadores na escala de trabalho apresentaram relação 

estatisticamente significativa com o DER. Ou seja, os trabalhadores do diurno apresentaram maiores percentuais para alto esforço 

(40,2%;p=0,016), baixa recompensa (37,8%;p=0,010) e para alto DER (37,8; p=0,010) quando comparados aos do noturno. Também, aqueles 

que referiram escala de trabalho insuficiente apresentaram maiores percentuais nesses quesitos (61% e p=0,000; 46,3% e p=0,036; 56,1% e 

p=0,000, respectivamente). 
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APÊNDICE E 

 
Análises uni e multivariável para a associação entre Acidente de trabalho e DER ajustada por fatores de confundimento (p<0,025) 

 

Variáveis 
Acidente de Trabalho 

RPb IC(95%) p RPaj IC(95%) p 

1º Nível - Variáveis Demográfica e econômica       

Faixa etária       

19 a 34 anos 0,970 0,939-1,003 0,071 0,988 0,965-1,011 0,312 

35 a 44 anos 1,000 0,935-1,071 0,991 1,018 0,921-1,126 0,725 

45 a 60 anos 1   1   

Renda per capita familiar       

< 1 salário mínimo 0,947 0,882-1,016 0,130 0,942 0,856-1,037 0,222 

1 a 2 salários mínimos 1   1   

2º nível - Variáveis hábitos e saúde *       

Tempo de lazer       

Não 1,042 0,976-1,112 0,216 1,054 0,989-1,124 0,105 

Às vezes 1,013 0,945-1,085 0,716 1,015 0,933-1,103 0,730 

Sim 1   1   

3º nível - Variáveis laborais**       

DER       

Alto DER 1,307 0,942-1,813 0,109 0,965 0,924-1,007 0,102 

Baixo DER 1   1   

Turno de trabalho       

Diurno 1,015 0,989-1,041 0,262    

Noturno 1      

Escala de trabalho       

Insuficiente 1,024 0,954-1,099 0,514    

Suficiente 1      

Outro emprego       

Sim 1,042 0,952-1,141 0,374    

Não 1      

Horas extras       

Sim 1,018 0,965-1,073 0,521    
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Não 1      

Recebe treinamento       

Não 1,060 0,995-1,129 0,069 1,078 1,011-1,150 0,022 

Às vezes 1,041 0,960-1,128 0,331 1,032 0,963-1,106 0,371 

Sim 1   1   

RP:Razão de Prevalência; 

*Nível2: RP ajustada para idade, renda e tempo de lazer. 

** Nível 3: RP ajustada para idade, renda, tempo de lazer, DER e treinamento. 



 

ANEXOS 
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ANEXO A 

Instrumento de Coleta de Dados 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

 

 

PESQUISA SOBRE AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES 
DE TRABALHO E SAÚDE DOS TRABALHADORES 

DO SERVIÇO HOSPITALAR DE LIMPEZA 

 

(circulação restrita) 

 

 

INSTRUÇÕES 

 

Para complementar o questionário, pedimos a você para 

responder às perguntas que se seguem. 

 

O entrevistador lerá calmamente as questões, informando a 

você todas as opções de resposta. 

 

 

 

Obrigado pela colaboração! 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 
 
PESQUISA: AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E SAÚDE DOS TRABALHADORES 
DO SERVIÇO HOSPITALAR DE LIMPEZA  
 

 

BLOCO A – IDENTIFICAÇÃO  

Nome do entrevistador:__________________________________________________  En__ __ 

A1. Código do questionário: __ __ __ A1__ __ __ 

A2. Data da entrevista:___/___/____                                                                                         
 

A2__ __ 
    __ __ 
__ __ __ __ 

A3. Local em que trabalha: 
[1] PS 
[2] CO 
[3] CC 
[4] NUTRIÇÃO 
[5] TÉRREO / ÁREAS ADMINISTRATIVAS 
[6] LAVANDERIA / PATOLOGIA / MANUTENÇÃO / ALMOXARIFADO 
[7] TÉRREO/AMBULATÓRIOS 
[8] RX / TOMOGRAFIA 
[9] HEMODINÂMICA 
[10] 2º ANDAR 
[11] 3º ANDAR 
[12] 4º ANDAR / NEFROLOGIA 
[13] 5º ANDAR / PNEUMOLOGIA 
[14] 6º ANDAR 
[15] UTIS 
[16] CTMO / CTCRIAC / AMBULATÓRIOS DE QUÍMIO 
[17] UNIDADE PSIQUIÁTRICA 

 
A3__ __ 
 

BLOCO B – PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO  

 
B1. Data de nascimento: ___/___/_____ 

B1__ __ 
    __ __ 
__ __ __ __ 

B2. Sexo:                                                                                                                                  [1] Masculino 
                                                                                                                                                  [2] Feminino  

 
B2__  

B3. Escolaridade:                                                                                  [1] Ensino Fundamental Incompleto 
  [2] Ensino Fundamental Completo 
  [3] Ensino Médio Incompleto 
  [4] Ensino Médio Completo 

[5] Graduação Incompleta 
[6] Graduação Completa 
[7] Pós-Graduação Incompleta 
[8] Pós Graduação Completa                                                                                                                          

 
B3__  
 

B4. O Censo Brasileiro (IBGE) usa os termos, preta, parda, branca, amarela e indígena para classificar a 
cor ou raça das pessoas. Se você tivesse que responder ao Censo do IBGE hoje, como se classificaria a 
respeito de sua cor ou raça?                                                                                                [1] Branca  

 [2] Preto-negra 
 [3] Parda 
 [4] Amarela  
 [5] Indígena  

 
 
B4__ 
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B5. Situação conjugal:                                                                 [1] Casado(a) ou companheira(o)  
[2] Solteiro(a) ou sem companheira(a)  
[3] Viúvo(a) /separado(a) ou divorciado(a)  

 
B5__ 
  

B6. Número de filhos:                                                                                                [0] Nenhum  
[1] Um filho  
[2] Dois filhos  
[3] Três filhos  
[4] Mais de três filhos  

 
B6__  
  

B7. No mês passado quanto ganharam, aproximadamente, você e as pessoas que moram com você? 
(trabalho ou aposentadoria).                                                                            Você: R$ __ __ __ __,__ __ 

 Pessoa 1: R$ __ __ __ __,__ __ 
Pessoa 2: R$ __ __ __ __,__ __ 
Pessoa 3: R$ __ __ __ __,__ __ 
Pessoa 4: R$ __ __ __ __,__ __ 

 Valor total: R$ __ __ __ __,__ __ 
  Preencher com 0000,00 nos casos em que ninguém teve renda. 

 
B7_ _ _ _,_ 
_ 
 

B8. Quantas pessoas (adultos e crianças), incluindo você, dependem dessa renda para viver? (Inclua 
dependentes que recebem pensão alimentícia.)______________ 

 
B8__ __ 

BLOCO C – PERFIL PROFISSIONAL  

As questões que se seguem se referem ao seu trabalho NESTA instituição. 
                                                                                                                                                       [1] Manhã 
C1. Qual seu turno de trabalho?                                                                                                    [2] Tarde 
                                                                                                                                                       [3] Noite 

 
 
C1 __ 

C2. Há quanto tempo trabalha nesse turno?                                                                  [2a]__ __ Mês(es)  
                                                                                                                                        [2b]__ __ Ano(s)  

C2a __ __ 
C2 b__ __ 

C3. Carga horária semanal de trabalho no HUSM:                                                                    __ __Horas  C3__ __ 

C4. Tempo de trabalho nesta instituição:                                                                    [C4a] __ __Mês(es)  
                                                                                                                                     [C4b] __ __ Ano(s)  

C4a__ __ 
C4b__ __ 

C5.  Na maior parte do tempo o número de pessoas na escala de trabalho é:                    [1] Suficiente  
                                                                                                                                               [2] Insuficiente 

 
C5__ 

C6. Qual a sua função?                                                                                 [1] Serviço de limpeza 
                                                                                                                       [2] Auxiliar de serviços gerais 

 
C6 __ 

C7. Qual o tempo de trabalho nessa função?                                                             [C7a] __ __ Mês(es)  
                                                                                                                                     [C7b] __ __ Ano(s)  

C7a__ __ 
C7b__ __ 

C8. Você está satisfeito com o local onde trabalha?                                                                         [0] Não 
                                                                                                                                                           [1] Sim  

C8__ 

C9. Você tem tido tempo para o lazer?                                                                                            [0] Não 
                                                                                                                                                         [1] Sim  
                                                                                                                                                   [2] Às vezes 

 
C9__ 

C10. Possui outro emprego?                                                                                                             [0] Não 
                                                                                                                                                           [1] Sim  
 *Se a resposta for Não, pule para a questão C13. 

 
C10__ 

C11. Carga horária semanal desse outro emprego:                                                                  __ __ Horas C11__ __ 

C12. Tempo total de trabalho no outro emprego:                                                            [a] __ __ Mês (es)                                                                                                                   
                                                                                                                                         [b] __ __ Ano(s) 

C12a __ __ 
C12b __ __ 

C13. Você faz horas extras, no HUSM ou no outro emprego?                                                          [0] Não 
                                                                                                                                                           [1] Sim  
*Se a resposta for Não, pule para a questão C15. 

 
C13 __ 

C14. Se você respondeu que sim, quantas horas extras você faz, em média, por mês?         __ __ Horas C14 __ __ 

C15. Você recebe treinamentos e/ou cursos de capacitação?                                                 [0] Não 
                                                                                                                                                   [1] Sim 
                                                                                                                                                   [2] Ás vezes 

 
C15 __ 

C 18. Circule o percentual que corresponde ao seu grau de satisfação com a sua remuneração. 
0%     10%    20%    30%     40%    50%     60%    70%   80%    90%     100% 

 
C18 __ __ __ 
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BLOCO D - PERFIL DE SAÚDE  

D1. Você fuma?                                                                  [0] Não, nunca fumei. Pule para a questão D4 
                                                                                           [1] Sim, fumo. Pule para a questão D3  
                                                                                           [2]. Fumei, mas parei. Pule para a questão D2 

 

D1__ 

D2. Há quanto tempo você parou de fumar?                                                                   [a] __ __ Mês (es) 
                                                                                                                                         [b] __ __ Ano (s) 

D2a__ __ 

D2b__ __ 

D3. Número de cigarros consumidos por dia____________________________________  D3__  __  

As questões D4 a D7 estão relacionadas ao consumo de bebida alcoólica. 
D4 - Você consome algum tipo de bebida alcoólica?                                                                        [0] Não 

                                                                                   [1] Sim 
Se a resposta for negativa pule para D9 
D5. Alguma vez você sentiu que deveria diminuir a quantidade de bebida alcoólica ou parar de beber? 

[0] Não 
[1] Sim 

 

D4__ 

 

D5__ 

D6. Você se sente chateado(a) consigo mesmo(a) pela maneira como costuma tomar bebida alcoólica?                                                                                                                                        
[0] Não 

                                                                                                                                                           [1] Sim 

 

D6__ 

D7. As pessoas o(a) aborrecem porque criticam o seu modo de tomar bebida alcoólica?              [0] Não 
[1] Sim            

D7__ 

D8. Costuma tomar bebidas alcoólicas pela manhã, para diminuir o nervosismo ou ressaca?        [0] Não 
                                                                                                                                               [1] Sim 

D8__ 

 

D9. Você faz uso de droga?                                                                                                              [0] Não 
                                                                                                                                           [1] Sim 

D9__ 

D10. Qual? _______________________________________________ D10__ 

D11. Qual a sua altura?                                                                                                                   _ _ _ cm D11_ _ _ 

D12. Qual sua circunferência abdominal?                                                                                      _ _ _ cm D12_ _ _ 

D13. Faz uso de alguma medicação (qualquer tipo de medicação)?                                                [0] Não 
                                                                                                                                                           [1] Sim 

D13__ 

D14. Se sim, qual?____________________________________ D14__ __ 

D15. O uso da medicação foi por indicação:                                                                                [1] Médica 
[2] Conta própria 

D15__ 

D16. No último ano, precisou de atendimento médico?                                                                    [0] Não 
                                                                                                                                                           [1] Sim 

D16__ 

D17. No último ano, precisou de acompanhamento psicológico?                                                     [0] Não 
                                                                                                                                                           [1] Sim 

D17__ 

D18. Média de horas de sono por dia:                                                                                       __ __ Horas D18____ 

D19. PA:                                                                                                                           _ _ _ x _ _ _ mg/dl D19s___ 

D19d___  

D20. Qual o seu peso?                                                                                                              __ __ __ kg D20___ 

BLOCO E - QUESTIONÁRIO INTERNACIONAL DE ATIVIDADE FÍSICA – VERSÃO CURTA –                           
IPAQ, (MATSUDO, S. et al., 2001) 

 

        As perguntas estão relacionadas ao tempo que você gastou fazendo atividade física na ÚLTIMA 
semana. As perguntas incluem as atividades que você faz no trabalho, para ir de um lugar a outro, por 
lazer, por esporte, por exercício ou como parte das suas atividades em casa ou no jardim. Suas 
respostas são MUITO importantes. Por favor, responda cada questão mesmo que considere que não 
seja ativo. Obrigado pela sua participação! Para responder as questões lembre que: 

  

� atividades físicas VIGOROSAS são aquelas que precisam de um grande esforço físico e que fazem 
respirar MUITO mais forte que o normal 
� atividades físicas MODERADAS são aquelas que precisam de algum esforço físico e que fazem 
respirar UM POUCO mais forte que o normal 
          Para responder as perguntas pense somente nas atividades que você realiza por pelo menos 10 
minutos contínuos de cada vez. 
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E1a. Em quantos dias da última semana você CAMINHOU por pelo menos 10 minutos contínuos em 
casa ou no trabalho, como forma de transporte para ir de um lugar para outro, por lazer, por prazer ou 
como forma de exercício? 
                                                                                   Dias _____ por SEMANA                         [  ] nenhum 

 

 

E1a__ 

E1b. Nos dias em que você caminhou por pelo menos 10 minutos contínuos quanto tempo no total você 
gastou caminhando por dia? 
                                                                                                                     Horas: ______ Minutos: _____ 

 

E1b__ __ 

E2a. Em quantos dias da última semana, você realizou atividades MODERADAS por pelo menos 10 
minutos contínuos, como, por exemplo, pedalar leve na bicicleta, nadar, dançar, fazer ginástica aeróbica 
leve, jogar vôlei recreativo, carregar pesos leves, fazer serviços domésticos na casa, no quintal ou no 
jardim como varrer, aspirar, cuidar do jardim, ou qualquer atividade que fez aumentar moderadamente 
sua respiração ou batimentos do coração? (POR FAVOR, NÃO INCLUA CAMINHADA) 
                                                                                  Dias _____ por SEMANA                         [  ] Nenhum 

 
 
 
 
 
E2a __ 

E3a. Em quantos dias da última semana, você realizou atividades VIGOROSAS por pelo menos 10 
minutos contínuos, como, por exemplo, correr, fazer ginástica aeróbica, jogar futebol, pedalar rápido na 
bicicleta, jogar basquete, fazer serviços domésticos pesados em casa, no quintal ou cavoucar no jardim, 
carregar pesos elevados ou qualquer atividade que fez aumentar MUITO sua respiração ou batimentos 
do coração? 
                                                                                 Dias _____ por SEMANA                          [  ] Nenhum 

 

 

 

E3a__ 

E3b. Nos dias em que você fez essas atividades vigorosas por pelo menos 10 minutos contínuos 
quanto tempo no total você gastou fazendo essas atividades por dia? 
                                                                                                                     Horas: ______ Minutos: _____ 

 

E3b__ 

Estas últimas questões são sobre o tempo que você permanece sentado todo dia, no trabalho, na 
escola ou faculdade, em casa e durante seu tempo livre. Isso inclui o tempo sentado estudando, 
sentado enquanto descansa, fazendo lição de casa, visitando um amigo, lendo, sentado ou deitado 
assistindo TV. Não inclua o tempo gasto sentando durante o transporte em ônibus, trem, metrô ou carro. 
E4 a. Quanto tempo no total você gasta sentado durante um dia de semana? 
                                                                                                                           ______horas ____minutos 

 

 

 

E4a__ 

E4 b. Quanto tempo no total você gasta sentado durante em um dia de final de semana? 
                                                                                                                            ______horas ____minutos 

 

E4b__ 

BLOCO F - QUESTIONÁRIO DE PERCEPÇÃO DE HÁBITOS SAUDÁVEIS – QPHAS 
(GUEDES, D.P.; GRONDIN, L.M.V., 2002) 

 

F1. Na maioria das vezes o excesso de gordura corporal ocorre devido à elevada ingestão de         
alimentos e falta de atividade física. 
[  ] Concordo          [  ] Concordo          [  ] Discordo          [  ] Discordo         [  ] Não tenho 
     totalmente               parcialmente           parcialmente         totalmente            opinião formada 

 
 
F1__ 

F2. A maneira com que a gordura está distribuída no corpo – maiores quantidades no abdômen 
ou quadril – não influencia a saúde das pessoas. 
[  ] Concordo          [  ] Concordo          [  ] Discordo           [  ]Discordo         [  ] Não tenho 
     totalmente               parcialmente           parcialmente         totalmente            opinião formada 

 
 
F2__ 

F3. Doenças como diabetes, pressão alta, derrame, doenças do coração são mais comuns em 
pessoas gordas do que em pessoas não gordas. 
[  ] Concordo          [  ] Concordo          [  ] Discordo          [  ] Discordo         [  ] Não tenho 
     totalmente               parcialmente           parcialmente         totalmente            opinião formada 

 
 
F3__ 

F4. Crianças e adolescentes gordos têm maiores chances de se tornarem também adultos 
gordos. 
[  ] Concordo          [  ] Concordo          [  ] Discordo          [  ] Discordo         [  ] Não tenho 
     totalmente               parcialmente           parcialmente         totalmente            opinião formada 

 
 
F4__ 

F5. O excesso de gordura e de peso corporal é apenas um problema estético. 
[  ] Concordo          [  ] Concordo          [  ] Discordo          [  ] Discordo         [  ] Não tenho 
     totalmente               parcialmente           parcialmente         totalmente            opinião formada 

 
 
F5__ 

F6. A quantidade de alimentos que ingerimos, independente da atividade física que fazemos, 
determinará a quantidade de peso corporal que temos. 
[  ] Concordo          [  ] Concordo           [  ] Discordo          [  ] Discordo        [  ] Não tenho 
     totalmente              parcialmente            parcialmente          totalmente            opinião formada 

 
 
F6__ 
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F7. Crianças e adolescentes que fazem uso de cigarro e bebidas alcoólicas têm maiores chances 
de ficarem doentes na idade adulta. 
[  ] Concordo          [  ] Concordo          [  ] Discordo          [  ] Discordo          [  ] Não tenho 
     totalmente               parcialmente           parcialmente         totalmente              opinião formada 

 
 
F7__ 

F8. A genética (características físicas que herdamos de nossos pais) tem maior influência no 
aumento de gordura corporal do que os aspectos do meio ambiente (alimentação e atividade 
física). 
[  ] Concordo          [  ] Concordo          [  ] Discordo          [  ] Discordo          [  ] Não tenho 
      totalmente              parcialmente           parcialmente         totalmente              opinião formada 
 

 
F8__ 

F9. A atividade física regular, juntamente com a alimentação adequada, pode beneficiar a saúde 
de pessoas gordas e não gordas. 
[  ] Concordo          [  ] Concordo          [  ] Discordo          [  ] Discordo          [  ] Não tenho 
     totalmente               parcialmente          parcialmente          totalmente              opinião formada 

 
 
F9__ 

F10. Produtos e métodos como chás, cremes, massagens, etc. podem substituir de maneira 
saudável a atividade física e a alimentação para controlar o peso corporal. 
[  ] Concordo          [  ] Concordo          [  ] Discordo          [  ] Discordo          [  ] Não tenho 
     totalmente               parcialmente           parcialmente          totalmente             opinião formada 

 
 
F10__ 

F11. Para a nossa saúde o que importa é apenas a quantidade de alimentos que comemos e não 
o tipo de alimentos que ingerimos (frutas, cereais, hortaliças, leite, carne, etc.). 
[  ] Concordo          [  ] Concordo          [  ] Discordo          [  ] Discordo          [  ] Não tenho 
     totalmente               parcialmente           parcialmente          totalmente             opinião formada 

 
 
F11__ 

F12. Por causa da sua importância para o funcionamento de nosso organismo, devemos evitar a 
perda excessiva de água (suar demasiadamente, fazer sessões de sauna muito prolongadas, 
tomar medicamentos diuréticos, exercitar-se com grande quantidade de roupa, etc.). 
[  ] Concordo          [  ] Concordo          [  ] Discordo          [  ] Discordo          [  ] Não tenho 
     totalmente               parcialmente            parcialmente          totalmente             opinião formada 

 
 
F12__ 

F13. Os alimentos de origem vegetal são os que têm menos gordura e que fornecem os 
principais nutrientes para o nosso corpo. 
[  ] Concordo          [  ] Concordo          [  ] Discordo          [  ] Discordo          [  ] Não tenho 
     totalmente               parcialmente           parcialmente          totalmente             opinião formada 

 
 
F13__ 

F14. Quando uma pessoa que faz dieta para emagrecer rapidamente retorna à alimentação 
“normal”, ela permanece com o mesmo peso corporal pós-dieta. 
[  ] Concordo          [  ] Concordo          [  ] Discordo         [  ] Discordo          [  ] Não tenho 
     totalmente               parcialmente           parcialmente         totalmente             opinião formada 

 
 
F14__ 

F15. As vitaminas e os sais minerais não fornecem energia para nosso corpo, mas ajudam em 
seu funcionamento. 
[  ] Concordo          [  ] Concordo          [  ] Discordo          [  ] Discordo          [  ] Não tenho 
     totalmente               parcialmente           parcialmente          totalmente             opinião formada 

 
 
F15__ 

F16. Apenas os alimentos de origem animal fornecem energia ao nosso corpo. 
[  ] Concordo          [  ] Concordo          [  ] Discordo          [  ] Discordo          [  ] Não tenho 
     totalmente               parcialmente           parcialmente          totalmente             opinião formada 

 
 
F16__ 

F17. As gorduras de alimentos de origem vegetal prejudicam a nossa saúde tanto quanto as 
gorduras de alimentos de origem animal. 
[  ] Concordo          [  ]Concordo          [  ] Discordo          [  ] Discordo          [  ] Não tenho 
     totalmente              parcialmente          parcialmente           totalmente             opinião formada 

 
 
F17__ 

F18. Os alimentos industrializados (lanches como x-salada, cachorro quente, refrigerantes, 
chocolates, sorvetes, etc.) são tão saudáveis quanto os alimentos naturais (frutas, verduras, 
leite, cereais). 
[  ] Concordo          [  ] Concordo         [  ] Discordo          [  ] Discordo          [  ] Não tenho 
     totalmente               parcialmente          parcialmente          totalmente             opinião formada 

 
 
F18__ 

F19. Grandes quantidades de alimentos ricos em proteínas (carne, leite, ovos, etc.) podem 
aumentar os depósitos de gordura no nosso corpo. 
[  ] Concordo          [  ]Concordo          [  ] Discordo          [  ] Discordo          [  ] Não tenho 
     totalmente              parcialmente           parcialmente          totalmente             opinião formada 

 
 
F19__ 

F20. Os alimentos ricos em carboidratos (massas, pães e cereais) são aqueles que deverão 
oferecer maior quantidade de energia para o nosso corpo. 
[  ] Concordo          [  ] Concordo         [  ] Discordo          [  ] Discordo          [  ] Não tenho 
     totalmente              parcialmente           parcialmente          totalmente             opinião formada   

 
 
F20__ 
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F21. Por não serem considerados exercícios físicos, os esforços físicos realizados nas tarefas 
domésticas, brincadeiras ativas e ocupações profissionais não ajudam a preservar e a melhorar 
a saúde. 
[  ] Concordo          [  ] Concordo         [  ] Discordo          [  ] Discordo          [  ] Não tenho 
     totalmente              parcialmente           parcialmente          totalmente             opinião formada 

 
 
 
F21__ 

F22. Dependendo das condições físicas de cada pessoa, os melhores exercícios físicos para a 
saúde são aqueles realizados com intensidade de baixa a moderada (caminhar, correr, nadar, 
pedalar, etc.). 
[  ] Concordo          [  ] Concordo          [  ] Discordo          [  ] Discordo          [  ] Não tenho 
     totalmente                parcialmente           parcialmente          totalmente            opinião formada 

 
 
 
F22__ 

F23. A prática de esportes (voleibol, basquetebol, futebol, handebol, etc.) é a única forma de 
fazer atividade física para a saúde. 
[  ] Concordo          [  ] Concordo          [  ]Discordo           [  ] Discordo          [  ] Não tenho 
     Totalmente               parcialmente          parcialmente           totalmente             opinião formada 

 
 
F23__ 

F24. Os efeitos benéficos do exercício físico para a saúde permanecem em nosso organismo 
mesmo depois de nos tornarmos sedentários novamente. 
[  ] Concordo          [  ] Concordo          [  ] Discordo          [  ] Discordo          [  ] Não tenho 
     totalmente               parcialmente           parcialmente          totalmente             opinião formada 

 
 
F24__ 

F25. A execução de exercícios de flexibilidade pode reduzir a incidência de leões músculo-ósteo-
articulares. 
[  ] Concordo          [  ] Concordo          [  ] Discordo          [  ] Discordo          [  ] Não tenho 
     totalmente               parcialmente           parcialmente          totalmente             opinião formada 

 
 
 
F25__ 

F26. Quando fazemos exercícios físicos, a gordura corporal pode ser transformada em músculo. 
[  ] Concordo          [  ] Concordo          [  ] Discordo          [  ] Discordo          [  ] Não tenho 
     totalmente               parcialmente           parcialmente          totalmente             opinião formada 

 
F26__ 

F27.  Devemos fazer exercícios físicos entre 3 e 5 vezes na semana, preferencialmente em dias 
não consecutivos. 
[  ] Concordo          [   ] Concordo          [  ] Discordo          [  ] Discordo          [  ] Não tenho 
     totalmente                parcialmente           parcialmente          totalmente             opinião formada 

 
 
 
F27__ 

F28. O ideal é que cada sessão de exercício físico voltado à promoção da saúde tenha uma 
duração mínima de 30 minutos.  
[  ] Concordo          [  ] Concordo           [  ] Discordo          [  ] Discordo          [  ] Não tenho 
     totalmente               parcialmente            parcialmente          totalmente             opinião formada 

 
 
F28__ 

F29. Os exercícios físicos realizados com pesos (musculação) e o uso de substâncias anabólicas 
(anabolizantes) são essenciais para a nossa saúde, pois aumentam de forma excessiva os 
nossos músculos. 
[  ] Concordo          [  ] Concordo           [  ] Discordo          [  ] Discordo          [  ] Não tenho 
     totalmente               parcialmente           parcialmente          totalmente              opinião formada 

 
 
 
F29__ 

F30. Os exercícios físicos com pesos (musculação), mesmo que não ofereçam ganho 
significativo de massa muscular, são importantes para a nossa saúde. 
[  ] Concordo          [  ] Concordo           [  ] Discordo          [  ] Discordo          [  ] Não tenho 
     totalmente               parcialmente            parcialmente          totalmente             opinião formada 

 
 
F30__ 

BLOCO G – ÍNDICE DE CAPACIDADE PARA O TRABALHO – ICT (TUOMI et al., 1997)  

G1. Suponha que a sua melhor capacidade para o trabalho tenha um valor igual a 10 pontos.         
Assinale com X um número, na escala de zero a dez, quantos pontos você daria para a sua 
capacidade de trabalho atual. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9           10  

                 

Estou 
incapaz 
para o 
trabalho 

         Estou em 
minha melhor 
capacidade 
para o trabalho 

  

 

 
 
 
 
 
G1__ __ 

G2. Como você classificaria sua capacidade atual para o trabalho em relação às exigências físicas 
do seu trabalho? (Por exemplo, fazer esforço físico com partes do corpo.) 

5  muito boa      4  boa      3  moderada  2  baixa 1  muito baixa  
 

 
 
G2 __ 

G3. Como você classificaria sua capacidade atual para o trabalho em relação às exigências 
mentais do seu trabalho? (Por exemplo, interpretar fatos, resolver problemas, decidir a melhor forma 
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de fazer.) 

5  muito boa  4  boa          3  moderada  2  baixa  1  muito baixa 
 

 
G3 __ 

G4. Em sua opinião, quais das lesões por acidentes ou doenças citadas abaixo você possui 
ATUALMENTE? Marque também aquelas que foram confirmadas pelo médico.  
 

 
 

 Minha 

Opinião 
Diagnóstico 

Médico 
Não tenho  

 

G4. 1. Lesão nas costas. 1  2  3 G4.1 __ 

G4. 2. Lesão nos braços/mãos 1  2  3 G4.2 __ 

G4. 3. Lesão nas pernas/pés 1  2  3 G4.3 __ 

G4. 4. Lesão em outras partes do corpo. 

G4a. Onde?__________________                                                                                                                              

G4b. Que tipo de lesão? ___________________________ 

 

1  

 

2  

 

3 

 
G4.4a__ 
G4.4b__ 

G4. 5. Doença da parte superior das costas ou região do pescoço, 
com dores frequentes. 

 

1  

 

2  

 

3 

 
G4.5__ 

G4. 6. Doença da parte inferior das costas com dores frequentes. 1  2  3 G4.6 __ 

G4. 7. Dor nas costas que se irradia para a perna (ciática). 1  2  3 G4.7 __ 

G4. 8. Doença musculoesquelética afetando os membros (braços 
e pernas) com dores frequentes. 

 

1  

 

2  

 

3 

 
G4.8 __ 

G4. 9. Artrite reumatoide 1  2  3 G4.9__ 

G4. 10. Outra doença musculoesquelética.  
G4. 10a 
Qual?__________________________________________  

 

1  

 

2  

 

3 

 
G4.10a__ 

G4. 11. Hipertensão arterial (pressão alta). 1  2  3 G4.11 __ 

G4. 12. Doença coronariana, dor no peito durante exercício 
(angina pectoris). 

 

1  

 

2  

 

3 

 
G4.12 __ 

G4. 13. Infarto do miocárdio, trombose coronariana. 1  2  3 G4.13 __ 

G4. 14. Insuficiência cardíaca. 1  2  3 G4.14 __ 

G4. 15. Outra doença cardiovascular.  

G4. 15 a. Qual? _____________________ 

 

1  

 

2  

 

3 

 
G4.15a__ 

G4. 16. Infecções repetidas do trato respiratório (incluindo    
amigdalite, sinusite aguda, bronquite aguda). 

  

1  

 

2  

 

3 

 
G4.16 __ 

G4. 17. Bronquite crônica 1  2  3 G4.17 __ 

G4. 18. Sinusite crônica 1  2  3 G4.18 __ 

G4. 19. Asma 1  2  3 G4.19 __ 

G4. 20. Enfisema 1  2  3 G4.20 __ 

G4. 21. Tuberculose pulmonar 1  2  3 G4.21 __ 

G4. 22. Outra doença respiratória.  

G4. 22 a. Qual?_______________________ 

 

1  

 

2  

 

3 

G4.22a__ 

G4. 23. Distúrbio emocional severo (ex. depressão severa) 1  2  3 G4.23 __ 

G4. 24. Distúrbio emocional leve (ex. depressão leve, tensão, 
ansiedade, insônia) 

 

1  

 

2  

 

3 

 
G4.24 __ 

G4. 25. Problema ou diminuição da audição 1  2  3 G4.25 __ 

G4. 26. Doença ou lesão da visão (não assinale se apenas usa 
óculos e/ou lentes de contato de grau) 

 

1  

 

2  

 

3 

 
G4.26 __ 

G4. 27. Doença neurológica (acidente vascular cerebral ou 
“derrame”, neuralgia, enxaqueca, epilepsia). 

 

1  

 

2  

 

3 

 
G4.27 __ 

G4. 28. Outra doença neurológica ou dos órgãos dos sentidos. 

G4. 28 a. Qual?_______________________________________ 

 

1  

 

2  

 

3 

 
G4.28a__ 

G4. 29.  Pedras ou doença da vesícula biliar 1  2  3 G4.29 __ 
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G4. 30. Doença do pâncreas ou do fígado 1  2  3 G4.30 __ 

G4. 31. Úlcera gástrica ou duodenal 1  2  3 G4.31 __ 

G4. 32. Gastrite ou irritação duodenal 1  2  3 G4.32 __ 

G4. 33. Colite ou irritação do cólon 1  2  3 G4.33 __ 

G4. 34. Outra doença digestiva           
G4. 34 a. Qual?______________________ 

 

1  

 

2  

 

3 

 
G4.34 __ 

G4. 35. Infecção das vias urinárias 1  2  3 G4.35__ 

G4. 36. Diarreia 1  2  3 G4.36 __ 

G4. 37. Constipação 1  2  3 G4.37__ 

G4. 38. Gazes 1  2  3 G4.38 __ 

G4. 39. Doença dos rins 1  2  3 G4.39 __ 

G4. 40. Doença nos genitais e aparelho reprodutor (p. ex.  
problema nas trompas ou na próstata ) 

 

1  

 

2  

 

3 

 
G4.40 __ 

G4. 41. Outra doença geniturinária.  

G4. 41a Qual?_______________________ 

 

1  

 

2  

 

3 

 
G4.41 __ 

G4. 42. Alergia, eczema 1  2  3 G4.42 __ 

G4. 43. Outra erupção.    

G4. 43 a. Qual?_______________________________ 

 

1  

 

2  

 

3 

 
G4.43 __ 

G4. 44. Outra doença da pele. 

G4. 44 a. Qual? ___________________________ 

 

1  

 

2  

 

3 

 
G4.44 __ 

G4. 45. Tumor benigno 1  2  3 G4.45 __ 

G4. 46. Tumor maligno (câncer)  

G4. 46 a. Onde?__________________________ 

 

1  

 

2  

 

3 

 
G4.46__ 

G4. 47. Obesidade 1  2  3 G4.47 __ 

G4. 48. Diabetes 1  2  3 G4.48 __ 

G4. 49. Varizes 1  2  3 G4.49__ 

G4. 50. Colesterol alto  1  2  3 G4.50__ 

G4. 51. Bócio ou outra doença da tireoide 1  2  3 G4.51 __ 

G4. 52. Outra doença endócrina ou metabólica.  

G4. 52 a. Qual? _____________ 

 

1  

 

2  

 

3 

 
G4.52 __ 

G4. 53. Anemia 1  2  3 G4.53 __ 

G4. 54. Outra doença do sangue.   

G4. 54 a. Qual? ________________________ 

 

1  

 

2  

 

3 

 
G4.54 __ 

G. 55 a. Qual? _________________________ 1  2  3 G4.55 __ 

G4. 56. Outro problema ou doença. 

G4. 56 a. Qual? _______________________ 

 

1  

 

2  

 

3 

 
G4.56 __ 

G. 5. Sua lesão ou doença é um impedimento para seu trabalho atual? (Você pode marcar mais de 
uma resposta nesta pergunta.) 

6  Não há impedimento. / Eu não tenho doenças. 

5  Eu sou capaz de fazer meu trabalho, mas ele me causa alguns sintomas. 

4  Algumas vezes preciso diminuir meu ritmo de trabalho ou mudar meus métodos de trabalho. 

3  Frequentemente preciso diminuir meu ritmo de trabalho ou mudar meus métodos de trabalho. 

2  Por causa de minha doença sinto-me capaz de trabalhar apenas em tempo parcial. 

1  Em minha opinião estou totalmente incapacitado para trabalhar. 

 
 
 
 
G5 __ 

G6. Quantos DIAS INTEIROS você esteve fora do trabalho devido a problema de saúde, consulta 
médica ou para fazer exame durante os últimos 12 meses? 

5  nenhum 

4  até 9 dias  

 
 
 
 



112 

 

 

3  de 10 a 24 dias  

2  de 25 a 99 dias  

1  de 100 a 365 dias 

G6 __ 

G7. Considerando sua saúde, você acha que será capaz de DAQUI A 2 ANOS fazer seu trabalho 
atual? 

1  é improvável 

4  não estou muito certo  

7  bastante provável 

 
 
 
G7 __ 

G8. Você tem conseguido apreciar (se sentir satisfeito com) suas atividades diárias? 

4  sempre            3  quase sempre         2  às vezes              1  raramente                          0  nunca 
 
G8 __ 

G9. Você tem se sentido ativo e alerta? 

4  sempre            3  quase sempre         2  às vezes              1  raramente                          0  nunca 

 
G9 __ 

G10. Você tem se sentido cheio de esperança para o futuro? 
4  continuamente          3  quase sempre               2  às vezes          1  raramente             0  nunca 

 
G10 __ 

BLOCO H: ESCALA DESEQUILÍBRIO ESFORÇO-RECOMPENSA 
(VERSÃO LONGA CHOR, et al. 2008) 

 

       Nesta parte da pesquisa fazemos perguntas sobre o seu trabalho e as repercussões 

sobre a sua saúde.  
        Para cada afirmativa abaixo, assinale primeiro se você concorda ou discorda. Se houver uma seta 
depois de sua resposta, por favor assinale até que ponto se sente estressado com tal situação. 
Agradecemos por responder a todas as afirmativas. 

 

H1 – Constantemente , eu me sinto pressionado pelo tempo por causa da carga pesada de 
trabalho. 
1.□ Concordo → E com isso, eu fico: 1.□ nem um pouco estressado 2.□ um pouco estrassado 
2.□ Discordo 3.□ estressado 4.□ muito estressado 
   

 

H1__ 
H1a__ 

H2 – Frequentemente eu sou interrompido e incomodado no trabalho.  
1.□ Concordo → E com isso, eu fico: 1.□ nem um pouco estressado 2.□ um pouco estrassado 
2.□ Discordo 3.□ estressado 4.□ muito estressado 

 

H2__ 
H2a__ 

H3– Eu tenho muita responsabilidade n meu trabalho 
1.□ Concordo → E com isso, eu fico: 1.□ nem um pouco estressado 2.□ um pouco estrassado 
2.□ Discordo 3.□ estressado 4.□ muito estressado 

 

H3__ 
H3a__ 

H4 – Frequentemente, eu sou pressionado a trabalhardepois da hora. 
1.□ Concordo → E com isso, eu fico: 1.□ nem um pouco estressado 2.□ um pouco estrassado 
2.□ Discordo 3.□ estressado 4.□ muito estressado 

 

H4__ 
H4a__ 

H5 – Meu trabalho exige muito esforço físico. 
1.□ Concordo → E com isso, eu fico: 1.□ nem um pouco estressado 2.□ um pouco estrassado 
2.□ Discordo 3.□ estressado 4.□ muito estressado 

 
 

H5__ 
H5a__ 

H6 – Nos últimos anos,meu trabalho passou a exigir cada vez mais de mim. 
1.□ Concordo → E com isso, eu fico: 1.□ nem um pouco estressado 2.□ um pouco estrassado 
2.□ Discordo 3.□ estressado 4.□ muito estressado 

 
 

H6__ 
H6a__ 

H7 – Eu tenho o respeito que mereço dos meus chefes. 
1.□ Concordo    
2.□ Discordo→ E com isso, eu fico: 1.□ nem um pouco estressado 2.□ um pouco estrassado 
 3.□ estressado 4.□ muito estressado 

 

H7__ 
H7a__ 

H8 – Eu tenho o respeito que mereço dos meusolegas. 
1.□ Concordo    
2.□ Discordo→ E com isso, eu fico: 1.□ nem um pouco estressado 2.□ um pouco estrassado 
 3.□ estressado 4.□ muito estressado 

 

H8__ 
H8a__ 

H9 – Notrabalho, eu posso contar com apoio em situações difícei. 
1.□ Concordo    
2.□ Discordo→ E com isso, eu fico: 1.□ nem um pouco estressado 2.□ um pouco estrassado 
 3.□ estressado 4.□ muito estressado 

 

H9__ 
H9a__ 
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H10 – No trabalho, eu sou tratado injustamente. 
1.□ Concordo → E com isso, eu fico:   
2.□ Discordo  1.□ nem um pouco estressado 2.□ um pouco estrassado 
 3.□ estressado 4.□ muito estressado 

 

H10__ 
H10a__ 

H11 – Eu vejo poucas possibilidades de ser promovido no futuro. 
1.□ Concordo → E com isso, eu fico:   
2.□ Discordo 1.□ nem um pouco estressado 2.□ um pouco estrassado 
 3.□ estressado 4.□ muito estressado 

 

H11__ 
H11a__ 

H2 – No trabalho, eu passei ou ainda posso passar por mudanças não desejadas. 
1.□ Concordo → E com isso, eu fico:   
2.□ Discordo 1.□ nem um pouco estressado 2.□ um pouco estrassado 
 3.□ estressado 4.□ muito estressado 

 

H12__ 
H12a__ 

H13 – Tenho pouca estabilidade no emprego. 
1.□ Concordo: → E com isso, eu fico   
2.□ Discordo 1.□ nem um pouco estressado 2.□ um pouco estrassado 
 3.□ estressado 4.□ muito estressado 

 

H13__ 
H13a__ 

H14 – A posição queocupo atualmente no trabalho está de acordo com a minha formação e 
treinamento. 
1.□ Concordo    
2.□ Discordo→ E com isso, eu fico: 1.□ nem um pouco estressado 2.□ um pouco estrassado 
 3.□ estressado 4.□ muito estressado 

 

H14__ 
H14a__ 

H15 – No trabalho, levando em conta todo o meu esforço e conquistas, eu recebo o respeito e o 
reconhecimento que mereço. 
1.□ Concordo    
2.□ Discordo→ E com isso, eu fico: 1.□ nem um pouco estressado 2.□ um pouco estrassado 
 3.□ estressado 4.□ muito estressado 

 

H15__ 
H15a__ 

H16 – Minhas chances futuras no trabalho estãode acordo com meu esforço e conquistas. 
1.□ Concordo    
2.□ Discordo→ E com isso, eu fico: 1.□ nem um pouco estressado 2.□ um pouco estrassado 
 3.□ estressado 4.□ muito estressado 

 

H16__ 
H16a__ 

1 – Levando em conta todo o meu esforço e conquistas,meu salário/renda é adequado. 
1.□ Concordo    
2.□ Discordo→ E com isso, eu fico: 1.□ nem um pouco estressado 2.□ um pouco estrassado 
 3.□ estressado 4.□ muito estressado 

 

H17__ 
H17a__ 

H18 – No trablho, eu me sinto facilmente sufocado pela pressão dotempo. 
1.□ Discordo Totalmente 2.□ Discordo 3.□ Concordo 4.□ Concordo Totalmente 

 

H18__ 

H19 – Assim que acordo pela manhã, jácomeço a pensar nos problemas do trabalho. 
1.□ Discordo Totalmente 2.□ Discordo 3.□ Concordo 4.□ Concordo Totalmente 

 

H19__ 

H20 – Quando chego em casa, eu consigo relaxar e “me desligar” facilmente do meu trabalho. 
1.□ Discordo Totalmente 2.□ Discordo 3.□ Concordo 4.□ Concordo Totalmente 

 

H20__ 

H21– As pessoas íntimas dizem que eu me sacrifico muito por causa do meu trabalho. 
1.□ Discordo Totalmente 2.□ Discordo 3.□ Concordo 4.□ Concordo Totalmente 

 

H21__ 

H22 – O trabalho não me deixa; e ainaestá na minha cabeça quandovou dormir. 
1.□ Discordo Totalmente 2.□ Discordo 3.□ Concordo 4.□ Concordo Totalmente 

 

H22__ 

H23– Não consigo dormir direito se eu adiar alguma tarefa de trabalho que deveria ter feito 
hoje. 
1.□ Discordo Totalmente 2.□ Discordo 3.□ Concordo 4.□ Concordo Totalmente 
    

 

H23__ 

BLOCO I- SOBRE OS ACIDENTES DE TRABALHO  

i1- Nos últimos 12 meses você sofreu algum tipo de acidente de trabalho? (Se sim, prossiga nas demais 
perguntas).                                                                                                                               [0] Não 
                                                                                                                                                           [1] Sim 

 
i1__ 

i2- O acidente ocorreu enquanto você se deslocava da casa para o trabalho ou vice-versa?  
[0] Não 

                                                                                                                                                           [1] Sim 

 
i2__ 

i3- O acidente ocorreu quando você já estava no HUSM?  
[0] Não 

                                                                                                                                                           [1] Sim 

 
i3__ 



114 

 

i4- Quantas horas após o início da sua jornada de trabalho o acidente aconteceu?  
[1] Entre 1 e 2 horas    
[2] Entre 3 e 4 horas 
[3] Entre 5 e 6 horas 
[4] Entre 7 e 8 horas 
[5] Maior que 8 horas trabalhadas 

 
i4__ 

i5. O acidente foi notificado ao setor de Recursos Humanos?                                                          [0] Não 
                                                                                                                                                           [1] Sim 

 
i5__ 

i6. Por causa desse acidente você teve que procurar assistência médica?                                     [0] Não 
                                                                                                                                                           [1] Sim  

i6__ 

i7. Tipo de serviço procurado: 
[1] Emergência HUSM 
[2] Serviço privado (consultório particular, convênios) 
[3] Posto de saúde 
[4] Outros 

 
i7__ 

i8a.. Por causa desse acidente você necessitou ficar hospitalizado?                                              [0] Não 
i8b - Quantos dias?_____________________________                                                                 [1] Sim 

i8a__ 
i8b__ 

i9a. Por causa desse acidente você teve que faltar ao trabalho por 1 dia ou mais?                         [0] Não 
                                                                                                                                                           [1] Sim 
i9b. Quantos dias?___________________________________________________________________ 

i9a__ 
 
i9b__ 

i10. Você estava usando EPI?                                                                                                          [0] Não 
                                                                                                                                                           [1] Sim 

i10__ 

i11. Quais EPIs você usa?                                                                                                           [a] luvas 
[b] máscara 

                                                                                                                                                     [c] avental 
                                                                                                                                                     [d] óculos 
                                                                                                                                                     [e] gorro 
                                                                                                                                                     [f] outros 

i11a__ 
i11b__ 
i11c__ 
i11d__ 
i11e__ 
i11f__ 

i12. Nos últimos 6 meses você recebeu algum treinamento referente à prevenção dos acidentes de 
trabalho?                                                                                                                                           [0] Não 
                                                                                                                                                           [1] Sim 

 
i12__ 

i13. Com o acidente você sofreu; 
[1] Perfuração com objeto 
[2] Corte/arranhões/esfolões  
[3] Respingos de sangue ou outras secreções 
[4] Queimaduras tipo: [a] elétrica [b] fogo [c] com produtos químicos        
[5] Choque elétrico 
[6] Contusão ou distensão muscular 
[7] Queda 
[8] Fratura 
[9] Agressão 
[10] Outros:__________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
I13__ __ 

i14. Como aconteceu o acidente? ________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

 
i14__ 

i15. Quanto à situação do acidente, o mesmo ocorreu quando você: 
[1] Manuseava lixo 
[2] Manuseava roupas 
[3] Manuseava os seus instrumentos de trabalho 
[4] Outros:________________________________________________________________________ 

 
i15__ 

i16. Qual foi a parte do corpo atingida? 
[1] Mãos/dedos 
[2] Pés 
[3] Olhos 
[4] Face/cabeça, exceto olhos. 
[5] Membros superiores, exceto mãos.  
[6] Tórax 
[7] Abdome 
[8] Quadril, nádegas, genitais. 
[9] Membros inferiores, exceto pés. 

 
i16__ 
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i17. Após o acidente você teve alguma sequela ou limitação como: 
[1] dor 
[2] limitação de movimentos  
[3] perda da função  
[4] perda da sensibilidade 
[5] edema/hematoma 

 
 
 
i17__ 

i18. Por quanto tempo ficou com essa dificuldade? 
i18a. Dias ______________ 
i18b Meses_____________ 
i18c Anos ______________ 
 

 
i18a__ __ 
i18b__ __ 
i18c__ __ 

i19 Você estava usando EPI quando o acidente ocorreu?                                                                [0] Não 
                                                                                                                                                           [1] Sim 

 
i19__ 

i20. Você tem esquema vacinal completo para Hepatite B e Tétano?                                              [0] Não 
                                                                                                                                                           [1] Sim 

 
i20__ 

i21. Você sabe a origem do agente causador do acidente?                                                              [0] Não 
                                                                                                                                                           [1] Sim 

 
i21__ 

i22a.. Você precisou usar medicamentos após o acidente?                                                              [0] Não 
                                                                                                                                                           [1] Sim 
I22b-Quais:_________________________________________________________________________ 

i22a__ 
 
i22a__ 

i23. Por quanto tempo você usou esses medicamentos? 
i23a. Dias ______________ 
i23b Meses_____________ 
i23c Anos ______________ 

i23a__ __ 
i23b__ __ 
i23c__ __ 

i24. Você coletou exames após o acidente?                                                                                     [0] Não 
                                                                                                                                                           [1] Sim 

i24__ 

i25. Você faz acompanhamento médico após o acidente?                                                               [0] Não 
                                                                                                                                                           [1] Sim 

i25__ 

i26. Relate quais foram os seus sentimentos quando se acidentou:______________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

 
i26__ 

i27.O agente causador do acidente foi:____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 

i27__ 

BLOCO J – SELF-REPORT QUESTIONNAIRE - SRQ 20  (MARI e WILLIAMS, 1986)  

As seguintes questões dizem respeito a informações sobre teu estado geral nos ÚLTIMOS 30 
DIAS. J1. Tem dores de cabeça frequentes?                                                                                   [0] Não 
                                                                                                                                                          [1] Sim 

J1 __  

J2. Tem falta de apetite?                                                                                                              [0] Não 
                                                                                                                                                           [1] Sim 

J 2 __ 

J3. Dorme mal?                                                                                                                                  [0] Não 
                                                                                                                                                           [1] Sim 

J 3 __ 

J4. Assusta-se com facilidade?                                                                                                         [0] Não 
                                                                                                                                                           [1] Sim 

J4 __ 

J5.Tem tremores de mão?                                                                                                                [0] Não 
                                                                                                                                                           [1] Sim 

J5 __ 

J6. Sente-se nervoso(a), tenso(a) ou preocupado(a)?                                                                     [0] Não 
                                                                                                                                                          [1] Sim 

J 6 __ 

J7. Tem má digestão?                                                                                                                       [0] Não 
                                                                                                                                                           [1] Sim 

J 7 __ 

J 8. Tem dificuldade para pensar com clareza?                                                                               [0] Não 
                                                                                                                                                          [1] Sim 

J 8 __ 

J 9. Tem se sentido triste ultimamente?                                                                                           [0] Não 
                                                                                                                                                          [1] Sim 

J 9 __ 

J 10.  Tem chorado mais do que de costume?                                                                                 [0] Não 
                                                                                                                                                          [1] Sim 

J 10 __ 
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BLOCO K - DOR MÚSCULO-ESQUELÉTICA (ESCALA DE 0-10)  

K1. Nos últimos sete dias, você teve dor ou desconforto em alguma destas regiões: pescoço, 
ombros, membros superiores, costas, quadril e membros inferiores? Em caso afirmativo, suponha 
que a maior dor que você já sentiu tem um valor igual a 10 pontos. 
Assinale com X um número na escala de zero a dez, quantos pontos você daria para a sua 
dor. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                

 

Ausência 

total de dor 

                      

            Dor mais 

intensa que já 

percebi 

. 

 

 
K1__ __ 

BLOCO L - VERSÃO BRASILEIRA DO QUESTIONÁRIO DE QUALIDADE DE VIDA - SF-36 –  
(CICONELLI, 1997) 

 

L1- Em geral você diria que sua saúde é:   

Excelente Muito Boa Boa Ruim Muito Ruim L1__ 

1 2 3 4 5 

L2- Comparada  a um ano atrás, como você se classificaria sua saúde em geral, agora?  
 
L2__ 

Muito 
Melhor 

Um Pouco 
Melhor 

Quase a Mesma Um Pouco 
Pior 

Muito Pior 

1 2 3 4 5 

3- Os seguintes itens são sobre atividades que você poderia fazer atualmente durante um dia 
comum. Devido à sua saúde, você teria dificuldade para fazer estas atividades? Neste caso, 
quando?  

 
 
 
 
L3__ 

Muito 
Melhor 

Um Pouco 
Melhor 

Quase a Mesma Um Pouco 
Pior 

Muito Pior 

1 2 3 4 5 

Atividades 
Sim, dificulta 
muito 

Sim, 
dificulta 
um pouco 

Não, não dificulta de modo algum 

 

a) Atividades Rigorosas, que 
exigem muito esforço, tais 
como correr, levantar objetos 
pesados, participar em 

1 2 3 

 
L3a__ 

J 11. Encontra dificuldades para realizar com satisfação suas atividades diárias?                          [0] Não 
                                                                                                                                                          [1] Sim 

J 11 __ 

J 12. Tem dificuldades para tomar decisões?                                                                                  [0] Não 
                                                                                                                                                          [1] Sim 

J 12 __ 

J 13. Tem dificuldades no serviço (seu trabalho é penoso, causa sofrimento)?                               [0] Não 
                                                                                                                                                          [1] Sim 

 
J 13 __ 

J 14. É incapaz de desempenhar um papel útil em sua vida?                                                          [0] Não 
                                                                                                                                                          [1] Sim 

J 14 __ 

J 15. Tem perdido o interesse pelas coisas?                                                                                    [0] Não 
                                                                                                                                                          [1] Sim 

 
J 15 __ 

J 16. Sente-se uma pessoa inútil, sem préstimo?                                                                             [0] Não 
                                                                                                                                                          [1] Sim 

 
J 16 __ 

J 17. Tem tido ideias de acabar com a vida?                                                                                    [0] Não 
                                                                                                                                                          [1] Sim 

 
J 17 __ 

J 18. Sente-se cansado(a) o tempo todo?                                                                                       [0] Não 
                                                                                                                                                           [1] Sim 

 
J 18 __ 

I 19. Tem sensações desagradáveis no estômago?                                                                         [0] Não 
                                                                                                                                                           [1] Sim 

 
J 19 __ 

J 20. Cansa-se com facilidade?                                                                                                         [0] Não 
                                                                                                                                                           [1] Sim  

 
J 20 __ 
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esportes árduos. 

b) Atividades moderadas, 
tais como mover uma mesa, 
passar aspirador de pó, 
jogar bola, varrer a casa. 

1 2 3 

 
L3b__ 

c) Levantar ou carregar 
mantimentos 

1 2 3 
L3c__ 

d) Subir vários lances de 
escada 

1 2 3 
L3d__ 

e) Subir um lance de 
escada 

1 2 3 
L3e__ 

f) Curvar-se, ajoelhar-se ou 
dobrar-se 

1 2 3 
L3f__ 

g) Andar mais de 1 
quilômetro 

1 2 3 
L3g__ 

h) Andar vários quarteirões 1 2 3 L3h__ 

i) Andar um quarteirão 1 2 3 L3i__ 

j) Tomar banho ou vestir-se 1 2 3 L3j__ 

4- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com seu trabalho 
ou com alguma atividade regular, como consequência de sua saúde física? 

 

 Sim Não 

a) Você diminui a quantidade de tempo que 
dedicava ao seu trabalho ou a outras 
atividades? 

1 2 L4a__ 

b) Realizou menos tarefas do que você 
gostaria? 

1 2 L4b__ 

c) Esteve limitado no seu tipo de trabalho ou a 
outras atividades? 

1 2 L4c__ 

d) Teve dificuldade de fazer seu trabalho ou 
outras atividades (p. ex. necessitou de um 
esforço extra).   

1 2 L4d__ 

5- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com seu trabalho 
ou outra atividade regular diária, como consequência de algum problema emocional (como se 
sentir deprimido ou ansioso)?  

 

 Sim Não 

a) Você diminuiu a quantidade de tempo que 
dedicava ao seu trabalho ou a outras 
atividades? 

1 2 L5a__ 

b) Realizou menos tarefas do que você 
gostaria? 

1 2 L5b__ 

c) Não realizou ou fez qualquer das atividades 
com tanto cuidado como geralmente faz? 

1 2 L5c__ 

6- Durante as últimas 4 semanas, de que maneira sua saúde física ou problemas emocionais 
interferiram nas suas atividades sociais normais, em relação à família, amigos ou em grupo? 

 
 
 
L6__ 

De forma 
nenhuma 

Ligeiramente Moderadamente Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

7- Quanta dor no corpo você teve durante as últimas 4 semanas?  
 Nenhuma Muito leve Leve Moderada Grave Muito grave 
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1 2 3 4 5 6  
L7__ 

8- Durante as últimas 4 semanas, quanto a dor interferiu com seu trabalho normal (incluindo 
o trabalho dentro de casa)? 

 
 
 
 
L8__ 

De maneira 
alguma 

Um pouco Moderadamente Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 

9- Estas questões são sobre como você se sente e como tudo tem acontecido com você 
durante as últimas 4 semanas. Para cada questão, por favor, dê uma resposta que mais se 
aproxime  da maneira como você se sente, em relação às últimas 4 semanas.  

 

 Todo o tempo A maior parte 
do tempo 

Uma boa 
parte do 
tempo 

Alguma 
parte 
do 
tempo 

Uma pequena 
parte do tempo 

Nunca  

a) Quanto 
tempo você 
tem se 
sentindo 
cheio de 
vigor, de 
vontade, de 
força?  

1 2 3 4 5 6 

L9a__ 

b) Quanto 
tempo você 
tem se 
sentido uma 
pessoa 
muito 
nervosa? 

1 2 3 4 5 6 

L9b__ 

c) Quanto 
tempo você 
tem se 
sentido tão 
deprimido 
que nada 
pode 
animá-lo? 

1 2 3 4 5 6 

L9c__ 

d) Quanto 
tempo você 
tem se 
sentido 
calmo ou 
tranquilo? 

1 2 3 4 5 6 

L9d__ 

e) Quanto 
tempo você 
tem se 
sentido com 
muita 
energia? 

1 2 3 4 5 6 

L9e__ 

f) Quanto 
tempo você 
tem se 
sentido 
desanimado 

1 2 3 4 5 6 

L9f__ 
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ou abatido? 

g) Quanto 
tempo você 
tem se 
sentido 
esgotado? 

1 2 3 4 5 6 

L9g__ 

h) Quanto 
tempo você 
tem se 
sentido uma 
pessoa 
feliz? 

1 2 3 4 5 6 

L9h__ 

i) Quanto 
tempo você 
tem se 
sentido 
cansado?  

1 2 3 4 5 6 

L9i__ 

10- Durante as últimas 4 semanas, quanto de seu tempo, a sua saúde física ou problemas 
emocionais interferiram com as suas atividades sociais (como visitar amigos, parentes, etc.)? 

 

Todo o 
tempo 

A maior 
parte do 
tempo 

Alguma parte 
do tempo 

Uma 
pequena 
parte do 
tempo 

Nenhuma parte do tempo 

 
 
 
 
L10__ 

1 2 3 4 5 

11- O quanto verdadeiro ou falso é cada uma das afirmações para você?   

 

Definitivamente 
verdadeiro 

A maioria das 
vezes verdadeiro 

Não sei 
A maioria 
das vezes 
falso 

Definitivamente falso 

a) Eu 
costumo 
obedecer  
um pouco 
mais 
facilmente 
que as 
outras 
pessoas. 

1 2 3 4 5 

 
 
L11a__ 

b) Eu sou 
tão 
saudável 
quanto 
qualquer 
pessoa que 
eu conheço. 

1 2 3 4 5 

 
L11b__ 

c) Eu acho 
que a 
minha 
saúde vai 
piorar. 

1 2 3 4 5 

L11c__ 

d) Minha 
saúde é 
excelente. 

1 2 3 4 5 
L11d__ 

 
Número do seu telefone:_________________________ MUITO OBRIGADO! 
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ANEXO B 

Parecer Consubstanciado do CEP 
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ANEXO C – Autorização do hospital pesquisado 
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ANEXO D – Autorização empresa terceirizada 
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ANEXO E – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

CURSO DE ENFERMAGEM 

 

UFSM/CCS/DENFE/PPGEnf              

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Projeto: “AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E SAÚDE DOS 

TRABALHADORES DO SERVIÇO HOSPITALAR DE LIMPEZA” 

Pesquisador responsável: Profa. Dra Tânia Solange Bosi de Souza Magnago 

 

Eu........................................................................................informo que fui esclarecido, de 

forma clara e detalhada, livre de qualquer forma de constrangimento ou coerção, e que aceito 

participar da pesquisa “AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E SAÚDE 

DOS TRABALHADORES DO SERVIÇO HOSPITALAR DE LIMPEZA”, que tem 

como objetivo avaliar as condições de trabalho e de saúde dos trabalhadores do Serviço 

Hospitalar de Limpeza do Hospital Universitário de Santa Maria/UFSM. A pesquisa terá 

duração de 36 meses (período de coleta dos dados, análise, discussão e apresentação dos 

resultados). A justificativa para a realização desta pesquisa dá-se pelo fato  de a maior parte 

dos estudos publicados sobre Saúde do Trabalhador avaliarem as condições de saúde de 

outros trabalhadores, ocorrendo falta de estudos relativos à saúde do trabalhador do Serviço 

Hospitalar de Limpeza. Minhas respostas serão tratadas de forma anônima e 

confidencial, isto é, em nenhum momento será divulgado o  meu nome em qualquer fase do 

estudo, pois os dados apresentados serão relativos a todos os trabalhadores e não individuais. 

Os dados coletados serão utilizados em pesquisa e comporão um banco de dados. Os 

resultados serão divulgados em eventos e/ou revistas científicas. A minha participação é 

voluntária, isto é, a qualquer momento  eu posso me recusar a responder qualquer pergunta 

ou desistir de participar e retirar  meu consentimento. Minha recusa não trará nenhum 

prejuízo em  minha relação com o pesquisador ou com a instituição.  Minha participação nesta 

pesquisa consistirá em responder um questionário, durante o meu turno de trabalho. As 

perguntas serão feitas por acadêmicos de enfermagem que foram treinados para 

desenvolverem este estudo. Eu não terei nenhum custo ou quaisquer compensações 

financeiras. Poderá haver o risco de desconforto emocional relacionado à questão de 

responder ao questionário. Minha participação poderá ser interrompida a qualquer instante, 

sem qualquer ônus. Caso necessário e se for de minha vontade, eu poderei ser 

encaminhado para suporte psicológico gratuito, oferecido pela empresa na qual trabalho. 

Os benefícios relacionados com a minha participação são: conhecimento da realidade de 

trabalho e saúde na instituição; a possibilidade de que medidas de promoção, prevenção e 

tratamento possam ser efetuadas com maior eficácia e eficiência, com consequente 

diminuição de adoecimentos ocasionados pelo trabalho nos trabalhadores do serviço 

hospitalar de limpeza, como acidentes de trabalho, estresse, ansiedade, depressão entre outras. 

Os resultados serão apresentados à instituição e, individualmente, os participantes do 

estudo serão informados sobre sua condição de saúde (valor da pressão arterial, peso, 

índice de massa corpórea, entre outros). Todos os dados coletados, depois de organizados e 

analisados pelos pesquisadores, poderão ser divulgados e publicados, ficando estes (os 

pesquisadores) comprometidos em apresentar o relatório final nesta instituição, para que 

possamos, efetivamente, conhecer a nossa realidade. Fui igualmente informado de que tenho 

assegurado o direito de: receber resposta a todas as dúvidas e perguntas que desejar fazer 
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acerca de assuntos referentes ao desenvolvimento desta pesquisa; a qualquer momento, retirar 

meu consentimento, e deixar de participar do estudo sem constrangimento e sem sofrer 

nenhum tipo de represália; não ter minha identidade revelada em momento algum da 

pesquisa. Além disso, os pesquisadores desta investigação se comprometem a seguir o que 

consta na Resolução no 196/96 sobre pesquisas em seres humanos; minha participação é 

isenta de despesas e minha assinatura representa o aceite em participar voluntariamente do 

estudo. Ciente e de acordo com o que foi anteriormente exposto, concordo em participar desta 

pesquisa, assinando este consentimento em duas vias, ficando com a posse de uma delas.  

 

Concordo que os dados formem um banco de dados ( ) Sim ( ) Não 

Para pesquisas com novos objetivos com banco de dados quero assinar novo TCLE           

( ) Sim ( ) Não 

Santa Maria, ____ de ____de 2013 

                                                                                                                         

________________________________ 

Tânia Solange Bosi de Souza Magnago                                     Assinatura do informante e n° 

Nome e assinatura da Coordenadora do Projeto                                                      do RG 

 

Endereço Pesquisador Principal: Rua José Manhago, 123 Bairro Camobi, Santa Maria/RS. 

Telefone: (55) 3220 8263; email: tmagnago@terra.com.br  

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato: 

Comitê de Ética em Pesquisa - CEP-UFSM Av. Roraima, 1000 - Prédio da Reitoria – 7º andar 

– Campus Universitário – 97105-900 – Santa Maria/RS - tel.: (55) 32209362 - email: 

comiteeticapesquisa@mail.ufsm.br 
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