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RESUMO 
 
 

A enfermagem do trabalho é uma das categorias da área da saúde que mais tem 
crescido em importância e  mostrado  a  sua presença ativa  dentro da indústria. Na 
indústria atua  tanto no sentido de oferecer cuidados, como em contribuir na prevenção 
de acidentes de trabalho .O papel do enfermeiro do trabalho tem sido considerado 
indispensável, uma vez que sua atuação abrange desde a prevenção  de acidentes , 
suporte e direito básico do ser humano no ambiente de trabalho sendo executada em 
condições que cooperem para melhorar a qualidade de vida e consequentemente a 
saúde do trabalhador. Tem-se como objetivos da pesquisa identificar as causas 
geradoras dos acidentes de trabalho dos profissionais atuantes na indústria e 
descrever a atuação do enfermeiro do trabalho na prevenção de acidentes na 
indústria. Trata-se de uma pesquisa de revisão integrativa realizada no segundo 
semestre de 2017. Teve-se como resultado as seguintes categorias: Fatores de risco 
para acidentes de trabalho dos profissionais atuantes na indústria; O enfermeiro do 
trabalho na prevenção de acidentes na indústria. Após a análise das categorias, 
conclui-se que a função do enfermeiro do trabalho seja, atualmente, essencial para o 
crescimento e fortalecimento das indústrias, uma vez que está intimamente ligado à 
qualidade de vida do trabalhador. 
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THE NURSING WORK IN THE PREVENTION OF ACCIDENTS IN THE INDUSTRY 
RETURNED FOR THE MANUFACTURE OF COSMETICS, PERFUMERY 

PRODUCTS AND PERSONAL HYGIENE 
 
 
 

 
 
 

 
 

ABSTRACT 
 

Nursing at work is one of the categories of health care that has grown in importance 
and showing its active presence within the industry. Acting in the industry both in the 
sense of offering care, and mainly contribute to the prevention of work accidents. The 
role of the work nurse has been considered indispensable, since its action ranges from 
the prevention of accidents, support and basic human right in the work environment 
being performed under conditions that cooperate to improve the quality of life and 
consequently the health of the worker. In view of this, this article has the purpose of 
discussing the contributions of the role of the work nurse in the prevention of 
occupational accidents. It is believed that the role of the work nurse is essential today 
for the growth and strengthening of industries, since it is closely linked to the worker's 
quality of life. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O trabalho existe desde o surgimento do primeiro homem, e têm sido 

reconhecido em várias dimensões no decorrer da história. Na sociedade atual, e os 

acidentes resultantes de situações de trabalho, podem ser representados por causas 

extrínsecas, mas é internamente que os desafios são maiores. Isso porque, mesmo 

com o programa de conscientização e exigências das normas de segurança os 

acidentes continuam acontecendo (SILVEIRA,2009).  

As indústrias surgiram na Primeira Revolução Industrial, no fim do século VIII e 

início do século XIX, os avanços tecnológicos ocorridos no mundo, contribuíram para 

introdução das máquinas, colaborando para o crescimento das indústrias.  A produção 

passa a ser afim de atender o mercado em crescente desenvolvimento.    Na primeira 

metade do século XX, não houve grandes preocupações com a segurança no 

trabalho, mas com a expansão da Revolução Industrial que resultou, também, no 

aparecimento dos serviços de saúde na indústria, cuja existência deixou de ser 

voluntária, tornando-se obrigatória (GONÇALVES, 2008).  

No dizer de Moraes (2007), refere que a enfermagem do trabalho surgiu como 

profissão também no século XIX, na Inglaterra, no início da Revolução Industrial, onde 

era conhecida como enfermagem laboral, e era função pertinente do enfermeiro a 

realização de visitas domiciliares aos empregados enfermos e seus familiares. 

A maioria das indústrias são responsáveis por grande parte de emprego na 

economia, e também considerada umas das mais perigosas, liderando as taxas de 

acidentes de trabalho fatais, não fatais e anos de vida perdidos. Os acidentes podem 

ser aqueles ocorridos por motivos do exercício profissional, que resultam em 

agressões à saúde ou perturbações funcionais, podendo levar a incapacidade ou óbito 

do indivíduo. Podem ocorrer quando o indivíduo está em exercício de trabalho, nas 

horas de alimentação, descanso, execução de ordem para resolver assuntos 

pertinentes à empresa, no trajeto de casa para o trabalho, ou do trabalho para casa 

(BRASIL, 2009). 

Os maiores desafios enfrentados nas empresas, é a redução ou eliminação dos 

acidentes de trabalho. A Norma Regulamentadora 18 – NR 18, define como acidente 

de trabalho, um evento imprevisto e indesejável, repentino ou não, relacionado com 

exercício de trabalho, que provoca lesão pessoal ou que transcorre de risco próximo 

ou remoto dessa lesão (BRASIL, 2013). 



No entender de Demori (2008),quando se fala em segurança ou proteção ao 

trabalhador, é necessário avaliar riscos aos quais eles apresentam se expostos, o que 

requer a avaliação dos possíveis fatores que podem resultar em acidentes leves a 

graves. 

É de grande importância analisar possibilidades que possam eliminar ou reduzir 

os riscos de acidentes aos trabalhadores, procurando investigar suas causas, pois a 

falta de segurança muitas vezes, procede da negligência do próprio funcionário, 

tornando indispensável que a empresa possua um controle de prevenção e que 

assegure a proteção a todos os seus colaboradores, seja por meios de cursos e 

treinamentos na prevenção de acidentes, seja na obrigatoriedade do uso dos 

Equipamentos de Proteção Individual- EPIs (GRAVENA, 2012).  

Segundo Mendes (2007), no que diz respeito a saúde, falar em custo humano 

resulta na busca de esclarecimento das causas a saúde do trabalhador, considerando 

a relação trabalho e saúde como questões psíquico sociais, econômicas e políticas 

que acaba exercendo de forma diferenciada, modificando o lugar de saúde ou de 

adoecimento. Para que haja segurança no trabalho, é de total responsabilidade do 

empregador fornecer os EPIs necessários a cada ambiente laborativo, em adequado 

estado de utilização e funcionamento e, em números suficientes.  

Compreende-se também a utilização dos EPIs como sendo instrumentos de 

proteção contra possíveis riscos e ameaças à segurança e a saúde no trabalho. O 

empregador deve exigir o uso destes instrumentos, educar e treinar os trabalhadores 

sob sua responsabilidade, de como deve se dar a utilização e substituí-los quando 

necessário, responsabilizando-se sempre pela manutenção e higiene dos mesmos 

(BRASIL, 2011).  

De acordo com Demori (2008, p.42) os equipamentos de proteção individual 

(EPI): 

 
Os EPIs servem para proteção da saúde do trabalhador e devem ser testados 
e aprovados pela autoridade competente para comprovar sua eficácia. O 
Ministério do Trabalho atesta a qualidade dos EPI disponíveis no mercado 
através da emissão do Certificado de Aprovação (C.A.). O fornecimento e a 
comercialização de EPI sem certificado de Aprovação é crime, tanto o 
comerciante quanto o empregador estão sujeitos às penalidades previstas 
em lei. 

 
 
 
 



O enfermeiro tem a função de programar, executar e avaliar atividades junto 

aos trabalhadores prevenindo acidentes, conscientizando-o quanto aos riscos a que 

estão expostos e como utilizar EPIs, registrando corretamente todos os acidentes 

ocorridos na empresa, relatando o motivo, se houve vítimas ou não, e atitudes que 

foram tomadas mediante ao ocorrido (BRASIL, 2012). 

A enfermagem do trabalho busca garantir suporte para uma organização social 

e direito básico do ser humano no ambiente de trabalho sendo executada em 

condições que cooperem para melhorar a qualidade de vida e consequentemente a 

saúde do trabalhador, com ações de prevenção, promoção e reabilitação. Ao 

promover a saúde do trabalhador o enfermeiro do trabalho anseia valorizar o ser 

humano e contribuir na diminuição dos acidentes e doenças do trabalho (BRASIL, 

2009). 

O enfermeiro pode atuar na vida dos trabalhadores, identificados por ele como 

grupo de risco no setor de trabalho, elaborando programas que envolvam o 

acompanhamento do estado de saúde individual ou coletivo, bem como o estimulo de 

hábitos saudáveis promovendo uma qualidade de vida melhor e maior produtividade 

(FERNANDES, 2011). É executado pelo profissional de saúde atuante na empresa, 

planos e programas de proteção e promoção à saúde dos empregados, avaliando 

esses programas de prevenção de acidentes e doenças profissionais relacionadas à 

doença ou não ao trabalho, também, prestando primeiros socorros no local de 

trabalho, organizando e administrando o setor de trabalho na empresa, treinando os 

trabalhadores, dando instruções para o uso de roupas e materiais adequados ao tipo 

de trabalho (SILVA, 2011).  

Destaca-se que à prática profissional do enfermeiro do trabalho é variável, visto 

sua ampla possibilidade de atuar em diversos tipos de indústrias e serviços, e ainda 

em diferentes níveis de atenção, desenvolvendo atividades de educação em saúde, 

vigilância em saúde do trabalhador e consulta de enfermagem (PAZ; KAISER, 2011). 

Para ser um profissional de excelência, além de conhecimento cientifico, é 

necessário sensibilidade e conhecimento pessoal adquirido na prática do dia a dia. 

 Minha trajetória profissional, na qual tive oportunidade de ser monitora em 

empresa hospitalar, realizando a função de orientação e capacitação dos funcionários, 

onde realizada atividades, junto aos funcionários prevenindo acidentes, 

conscientizando-os quanto ao uso correto dos EPIs. Por isso, quando se reflete sobre 

a atuação do enfermeiro como orientador é evidente que a sua função em orientar, 



conscientizar e informar sobre a prevenção é um fator essencial para que se 

construam novos hábitos nos ambientes laborais. 

 Quando se fala do enfermeiro do trabalho dentro da indústria de fabricação de 

cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal a visão que os 

colaboradores têm e que seus dias serão mais seguro. Tenho oportunidade de atuar 

de maneira preventiva todos os dias onde trabalho. E uma tarefa difícil que requer 

tempo e paciência. Quando se trabalha na saúde do trabalhador, antes de tudo, se 

faz importante precisamos conquistar a confiança do funcionário pois sem ela, fica 

quase impossível suas palestras e orientações surtirem efeitos.  

Quando existe uma boa relação enfermeiro x trabalhador tudo se torna mais 

fácil. Pudemos perceber desde o primeiro contato dentro da instituição até os dias de 

hoje. Primeiro ponto positivo, foi o interesse do colaborador em assistir as palestras 

sem conversas paralela, segundo ponto foi o encontro individual para orientações de 

enfermagem em diversos segmentos, no terceiro momento, temos os exames 

periódicos realizados dentro do prazo e em quarto, a redução e acidentes e incidentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1 Objeto de Estudo 

Como o enfermeiro do trabalho pode atuar na prevenção de acidentes em indústria? 

 

1.2 Objetivos 

 Identificar as causas geradoras dos acidentes de trabalho dos profissionais 

atuantes na indústria. 

 Descrever a atuação do enfermeiro do trabalho na prevenção de acidentes na 

indústria. 

 

1.3 Justificativa da Pesquisa 

 

A escolha do tema busca compreender a importância do profissional da 

enfermagem do trabalho e incidências de acidentes, atuando diretamente junto ao 

trabalhador em busca de sua melhoria e sobre a importância da prevenção de 

acidentes. Pontua-se a importância de se investir na compreensão dos trabalhadores 

sobre o autocuidado, desenvolvendo as suas atividades não somente acompanhando 

a saúde do trabalhador, mas atento a e prevenção de acidentes no ambiente de 

trabalho. É imprescindível a prática da supervisão de enfermagem, no qual o 

supervisor venha a assumir o papel de orientador e facilitador, para que assim as 

necessidades sejam atendidas, a fim de promover a orientação e motivação da 

equipe.  É de extrema importância que, considerando a realidade de cada serviço, os 

profissionais recebam treinamentos específicos, possibilitando uma educação 

permanente, com participação ativa de toda a equipe de trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.MÉTODO 

  Trata-se de um estudo do tipo  de pesquisa  revisão integrativa da literatura 

baseado no referencial de MENDES, SILVEIRA e GALVÃO (2008), através da 

construção de análise constituídas a partir de seis etapas, a fim de obter um melhor 

entendimento sobre a temática baseado em estudos anteriores. Segundo Mendes, 

Silveira e Galvão (2008, p.759) “Este método tem a finalidade de reunir e sitematizar 

resultados de pesquisas sobre um delimitado tema ou questão de maneira sistemática 

e ordenada, contribuindo para o aprofundamento do conhecimento do tema 

investigado.” 

A pesquisa qualitativa é centrada na objetivação, pois reconhece a complexidade do 

objeto de estudo, estabelece conceito e teorias relevantes, usando técnicas de coleta 

de dados adequadas com analise em todo o material de forma especifica e 

contextualizada (MINAYO, 2008). 

 

Os dados foram coletados através de meio eletrônico pela Biblioteca Virtual de 

Saúde (BVS),nas seguintes bases eletrônicas: Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library Online (SciELO), 

Base de Dados de Enfermagem (BDENF), Medical Literature Analysis and Retrieval 

System Online (MEDLINE).Foram adotados como critérios de inclusão: artigos 

relacionados à temática de estudo, da área de enfermagem e industrial, no idioma 

português, com texto na íntegra e com menos de dez anos de publicação. E como 

critérios de exclusão: artigos repetidos em mais de uma base de dados. 

 Primeiramente para realizar a busca dos artigos serão utilizados os descritores 

individualmente, utilizando os filtros de acordo com os critérios de inclusão e exclusão 

da pesquisa. Posteriormente, para refinar a pesquisa foram associados os descritores 

utilizando o operador booleano and, sendo utilizados todos os critérios de exclusão e 

inclusão para selecionar os artigos. 

 

 

 

 

 

3. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 



Foram utilizados três descritores e analisados de maneira associada em dupla, 

como resultado encontramos os artigos abaixo. 

 

 

Quadro 1: Artigos científicos encontrados e selecionados nas bases de dados 

escolhidas dentro da BVS associando dois descritores utilizando o operador booleano 

and. 

Descritores 
BDENF LILACS MEDLINE 

E      

Acidentes 

and. 

Enfermeiro 

15 3 13 5 0 0 

Acidentes 

and. 

Indústrias 

1 1 1 0 0 0 

Enfermeiro 

and. 

Indústria 

7 0 6 1 0 0 

 

Após concluir a pesquisa foram selecionados 10 artigos, onde foi realizada 

uma leitura crítica e a análise dos mesmos. 

 Ao cruzar os descritores Acidentes e Enfermeiros foram encontrados 28 e 
selecionamos 8 artigos científicos; 
 

 Ao cruzar os descritores Acidentes e Indústria foram encontrados 2 e 
selecionamos 1 artigos científicos e 
 

 Ao cruzar os descritores Enfermeiro e Indústria foram encontrados 13 e 
selecionamos 1 artigos científicos. 

 
 
 
 



Quadro 2: Distribuição dos artigos pelo cruzamento dos descritores da base de 
dados. 
 

N 
TITULO REVISTA 

ANO DE 
PUBLICA

ÇÃO 

TIPO DE 
PESQUISA 

TIPO DE 
ESTUDO 

PAIS 

1  
A ATUAÇÃO DO 

ENFERMEIRO DO 
TRABALHO EM 
EMPRESAS DE 

GRANDE PORTE: 
UMA REFLEXÃO 

SOBRE 
A TEMÁTICA 

SOCIALIZADA NO 
BRASIL 

R. PESQ.: 
CUID. 

FUNDAM. 
 

2011 QUALITATIVO 
BIBLIOGRÁFI

CO 
BRASIL 

2  
 ACIDENTES COM 

MATERIAIS 
PERFUROCORTA

NTES E 
BIOLÓGICOS NO 

AMBIENTE 
HOSPITALAR: 
ANÁLISE DA 

EXPOSIÇÃO AO 
RISCO E 
MEDIDAS 

PREVENTIVAS 

R. PESQ.: 
CUID. 

FUNDAM. 
 

2011 QUALITATIVA 

PESQUISA 
EXPLORADIC

A 
DESCRITIVA 

 

BRASIL 

3  ACIDENTES DE 
TRABALHO COM 
ENFERMEIROS 

DE CLÍNICA 
MÉDICA 

ENVOLVENDO 
MATERIAL 

BIOLÓGICO 

REV 
ENFERM 

UERJ, RIO 
DE 

JANEIRO, 

2015 QUANTITATIVO 
ESTUDO 

DESCRITIVO 
BRASIL 

4  CONDUTAS PÓS-
ACIDENTES 

PERFUROCORTA
NTES: 

PERCEPÇÃO E 
CONHECIMENTO 

DE 
ENFERMEIROS 
DA ATENÇÃO 

BÁSICA DE 
FORTALEZA 

 
REV 

RENE, 
FORTALEZ

A 

2011 QUANTITATIVA 
ESTUDO 

DESCRITIVO 
E DE CAMPO 

BRASIL 

 

 

 

 

 



Continuação do quadro 02: Distribuição dos artigos pelo cruzamento dos descritores 
nas bases de dados 

N 
TITULO REVISTA 

ANO DE 
PUBLICA

ÇÃO 

TIPO DE 
PESQUISA 

TIPO DE 
ESTUDO 

PAIS 

 5  
 FATORES DE 
RISCO PARA 
QUEDAS EM 

IDOSOS 

 
REV 

RENE 

2013 QUANTITATIVA 
CASO 

CONTROLE 
BRASIL 

6  
 COMUNICAÇÃO 

VERBAL 
PREJUDICADA - 
INVESTIGAÇÃO 

NO PERÍODO 
PÓS-ACIDENTE 

VASCULAR 
ENCEFÁLICO 

 
REV 

RENE 

2013 QUANTITATIVA 

EXPLORAT
ÓRIA 

TRANSVER
SAL 

BRASIL 

7  
 CUSTO HUMANO 

NO 
TRABALHO:AVALI

AÇÃO DE 
ENFERMEIROS 

EM TERAPIA 
INTENSIVA À LUZ 

DA 
PSICODINÂMICA  

 
REVISTA 
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 4. CATEGORIAS 

 

Na análise dos artigos encontrados emergiram- se duas categorias temáticas a 

saber “Fatores de risco para acidentes de trabalho dos profissionais atuantes na 

indústria” e “O enfermeiro do trabalho na prevenção de acidentes na indústria” 

conforme descrito a seguir. 

 

4.1 – Fatores de risco para acidentes de trabalho dos profissionais atuantes na 

indústria. 

No dizer de Gavena (2012), fator de risco para acidentes de trabalho dos 

profissionais atuantes na indústria, é a falta de segurança procedente da negligencia 

do próprio funcionário, sendo indispensável que a empresa tenha um controle de 

prevenção que assegure a proteção a todos os seus colaboradores, seja por meios 

de cursos e treinamentos na prevenção de acidentes e na obrigatoriedade do uso dos 

Equipamentos de Proteção Individual.  

Sendo assim, a minimização ou eliminação dos acidentes de trabalho é um dos 

maiores desafios enfrentados na empresa, pois o próprio funcionário não faz o uso 

correto dos EPIs, ficando expostos a incidentes e acidentes no setor. Portanto, o uso 

o uso correto dos equipamentos de proteção é uma medida padrão para proteger 

todos os trabalhadores expostos a esse risco, evitando assim a ocorrência de 

acidentes. 

Com os fatores de risco, os acidentes de trabalho acabam gerando o aumento 

de custo financeiro e de profissionais no setor de trabalho, pois é perdido os dias de 

trabalho aumentando a mão de obra e causando sobrecarga de trabalho nos demais 

funcionários que acabam compensando a ausência do profissional acidentado. As 

empresas investem em Equipamentos de Proteção Individual – EPIs, pois utilização 

desses equipamentos acabam contribuindo para a redução dos acidentes nos setores 

de trabalho, o que gera fatores positivos tanto para as empresas, quanto para os 

próprios empregados, que não são obrigados a se afastar de suas atividades, que 

geram transtornos em relação a sua vida profissional e pessoal. 

 O uso correto do EPI é a garantia da proteção e saúde dos trabalhadores, 

sendo juntamente realizado com o desenvolvimento de ações que conscientize para 

a utilização desses equipamentos como meio de garantir o funcionamento satisfatório 

das diferentes atividades realizadas no setor de trabalho, sendo a sua utilização 



fundamental para que ocorra a prevenção contra acidentes, que se apresentam como 

uma constante ameaça nos diferentes setores da empresa.  

 

Segundo Demori (2008), é necessária a determinação e avaliação dos riscos 

aos quais eles se apresentam expostos, o que requer a avaliação dos possíveis 

fatores que podem resultar em acidentes leves a graves. O trabalho de educação 

continuada, demonstra os benefícios do uso colaborando para uma situação mais 

eficiente quanto ao uso dos equipamentos e levando os empregados a superarem as 

dificuldades decorrentes de seu uso. Nesse sentido, a atuação do enfermeiro no que 

se refere ao trabalho educativo junto aos demais profissionais responsáveis pelo 

monitoramento da utilização dos equipamentos pode apresentar de forma que venha 

favorecer o desenvolvimento de estratégias que venha reduzir os riscos de acidentes 

que são apresentados no ambiente laboral. 

Sendo de grande importância a atuação do enfermeiro como orientador das 

medidas preventivas na empresa contra os riscos de acidentes para que os 

funcionários compreendam que a não utilização dos equipamentos de segurança 

pode acarretar o seu afastamento no setor de trabalho temporário ou permanente. A 

utilização dos equipamentos de proteção pelos funcionários diariamente, reduz os 

riscos decorrentes da falta de responsabilidade do uso dos equipamentos que lhes 

são disponibilizados. 

 

4.2 – O enfermeiro do trabalho na prevenção de acidentes na indústria 

 

Conforme Marziale (2010) a utilização do EPI (luva) e indispensável por ser 

uma das nossas proteções diretas contra material biológico entre outros, uma vez que, 

seu uso reduz a incidência em contato com sangue e outros fluidos, que terão ação 

de transmissão de micro-organismo patogênicos. O enfermeiro precisa ser 

extremamente presente nas orientações e conscientização de enfermagem juntos a 

esses profissionais, que muitas vezes a auto confiança se torna um dos maiores 

motivos para ocorrências desses acidentes.  

A luva por ser um EPI básico e de utilização mais frequente desses 

profissionais, e a primeira barreira de ação preventiva contra contaminação direta de 

agentes biológicos, cabe o enfermeiro a cada início de turno orientar e atuar de caráter 

preventivo junto aos membros da sua equipe. Determinando a utilização do mesmo 



para ação efetiva da barreira primária de prevenção. Atuação diária e presente junto 

aos postos de trabalho, especificamente no Posto médico, onde é feito o primeiro 

atendimento e exames complementares como por exemplo coleta de sangue. Nos 

Diálogos Diários de Segurança (DDS) e uma oportunidade importante para orientar 

aqueles funcionários que muitas das vezes está no estado de presenteismo, quando 

detectamos, a melhor opção e mudar de função e ou transferir para uma atividade 

com nível de baixo de risco de acidentes e ou incidentes. 

Segundo Ribeiro (2007), ações preventivas devem se torna rotinas para os 

trabalhadores dentro da sua estação de trabalho, os EPI precisão ser disponibilizados 

sempre que houver necessidade de um novo equipamento ou substituição do mesmo. 

EPI e  Equipamento de Proteção Coletiva (EPC) são equipamento de ação preventiva 

em qualquer local seja ele no trabalho ou no seu trajeto para o trabalho. É necessário 

e obrigatório treinamentos quanto a guarda, conservação e utilização desses materiais 

para os trabalhadores. Sempre focando na obrigatoriedade do seu uso.   

Para atingirmos um resultado satisfatório, é indispensável adequar todos os 

procedimentos operacionais padrão (POP), o enfermeiro deverá estar treinado e 

capacitado para conduzir todos os processos de PP (Prevenção Primária). Motivar a 

equipe é a melhor maneira de conseguir sucesso na adesão dos trabalhadores no 

comprometimento com a sua saúde e sua vida. Em todos os artigos científicos, 

observamos que tudo gira em meio a capacitação, orientação, trabalhador e 

prevenção. 

O enfermeiro do trabalho não tem só a função de promover, mas também de  

conservar e recuperar a saúde dos trabalhadores, desenvolvendo programas de 

promoção e  prevenção dos acidentes no setor de trabalho .Frente a isso com relação 

à prevenção, espera-se que o enfermeiro também venha desenvolver ações 

diferenciadas que possam contribuir para a conscientização dos trabalhadores quanto 

ao uso dos equipamentos de proteção individual, bem como a orientação da 

importância de se ter boa saúde e da atenção constante de todos aqueles que operam 

algum equipamento, onde se possa ocorrer algum acidente. 

Sendo assim, é notório a importância do profissional da enfermagem do 

trabalho atuando diretamente na indústria, não somente com a finalidade de prevenir 

acidentes de trabalho, mas no crescimento constante de promoção da saúde do 

trabalhador, representando assim, um vasto benefício de forma coletiva, além de 

contribuir para a saúde do trabalhador as suas orientações não se limitam ao espaço 



físico da empresa onde trabalha. Uma vez orientados e preparados, os trabalhadores 

tornam-se multiplicadores e levando as informações aprendidas para suas famílias e 

grupos de convivência. 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após a análise do tema proposto, conclui-se que os acidentes de trabalho são 

os desafios enfrentados pelas empresas no que se refere a sua redução, 

principalmente devido à falta de utilização correta dos equipamentos de proteção, 

sejam eles individual ou coletivo, que deveriam ser utilizados por todos os 

trabalhadores como meio de favorecer a sua integridade física e garantir um ambiente 

de trabalho mais favorável para a realização de suas atividades.  

O enfermeiro do trabalho é capacitado e habilitado para desenvolver ações do 

cuidado e como especialidade, busca desenvolver seus conhecimentos e ampliar seu 

papel junto à área de saúde do trabalhador. Exercer o cuidado com responsabilidade 

e conhecimento, para assim prestar uma assistência de qualidade, minimizando os 

acidentes no ambiente de trabalho, no que diz respeito à promoção à saúde do 

trabalhador e prevenção de acidentes no ambiente de trabalho.  

Cabe a este profissional o rastreamento e monitoramento das condições de 

saúde dos funcionários no ambiente de trabalho, bem como o desenvolvimento e a 

implantação de práticas para conscientizá-los, informá-los e participá-los quanto à 

adoção de práticas saudáveis, medidas preventivas individuais e coletiva, contribuindo 

assim para a melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores, o que resulta em maior 

aproveitamento deste funcionário dentro da empresa, além de evitar que a empresa 

tenha gastos maiores e imprevistos com  seus funcionários. Os trabalhadores como 

meio de favorecer a sua integridade física e garantir um ambiente de trabalho mais 

favorável para a realização de suas atividades.  

Concluiu-se, portanto, que a importância da atuação e orientação do enfermeiro 

do trabalho é relevante para que os trabalhadores possam a partir de suas orientações 

e atividades desenvolvidas conscientizarem-se da necessidade de utilização dos 

EPIs, não apenas como cumprimento das normas regulamentadores, mas para com 

os cuidados de sua própria saúde no ambiente laboral. 
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