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RESUMO
A Unidade de Terapia Intensiva Adulto é uma área hospitalar dedicada ao
tratamento de pacientes portadores de doenças críticas que apresentam risco de
morte e, portanto, devem ser tratados e monitorados de modo contínuo. Neste
ambiente, diversos profissionais, visitantes e pacientes estão expostos a riscos
físicos, químicos e biológicos de maneira semelhante, porém mais intensa do que
em outros ambientes hospitalares. Este estudo avaliou e correlacionou os riscos
ambientais físicos, químicos e biológicos a que os empregados estão expostos em
suas atividades. A elaboração pautou-se em revisão bibliográfica, coleta de dados
em campo baseada nos programas Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA,
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO e Programa de
Gerenciamentos de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS do hospital objeto de
estudo e de visitas técnicas à Unidade de Terapia Intensiva Adulto – UTI-A para
inspeção nos postos de trabalho seguida da interpretação e correlação dos dados
obtidos frente a legislação vigente. A análise dos programas estudados demonstrou
conformidade parcial com a legislação, apresentando lacunas importantes no
reconhecimento, avaliação e controle destes riscos. Ficou demonstrado que os
programas analisados abordam os riscos ambientais de forma fragmentada, com
inclusão de condições que não apresentam risco ao meio ambiente e não inclusão
de outros riscos significativos. Os programas são elaborados por profissionais
distintos, com formação e habilidades parciais em gestão do meio ambiente e
segurança do trabalho, fazendo com que a gestão dos riscos ambientais transformese em ações isoladas, sem o real impacto na melhoria dos processos e condições
de trabalho. A constituição de uma equipe multidisciplinar com ampla gama de
habilidades e atribuições específicas para a adequada gestão do meio ambiente de
trabalho, do gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde e redução dos
impactos da atividade hospitalar para empregados, pacientes, visitantes e população
do entorno do hospital, por meio da interdisciplinaridade, pode reduzir a atual
fragmentação da gestão, agregando valor e reduzindo danos ao meio ambiente e
trabalhadores.

Palavras-Chave: risco ambiental; segurança do trabalho em hospitais; resíduos de
serviço de saúde; gestão integrada; gestão de risco.

ABSTRACT
Study on risks and procedures for managing them in an Adult Intensive Care
Unit recommended by the occupational hygiene programs according to NR 32
and its relationship to PGRSS and OHSAS 18001
The Intensive Care Unit is a hospital area dedicated to treat patients with critical
illnesses, who are at risk of death and therefore should be treated and monitored
continuously. In this environment many professionals, patients and visitors are
exposed to physical, chemical and biological agents in a manner similar but more
intense than in other hospital environments. This study focuses on literature review,
data collection in field based on Environmental Risk Prevention Program - PPRA,
Medical Control Program of Occupational Health - PCMSO and Waste Management
for Health Services Program – PGRSS, from the Hospital object of study and visits to
the Adult Intensive Care Unit - ICU for inspection at the workplace, then the
interpretation and correlation of data obtained in accordance with the Law. The
analysis of the programs studied showed partial compliance with the legislation,
presenting important gaps in the recognition, evaluation and control of these risks. It
was demonstrated that the programs reviewed address the environmental risks on a
fragmented way, with inclusion of conditions that do not represent risk to the
environment and does not include other significant risks. The programs are designed
by professionals with different training and skills in environmental management and
safety, making the control of environmental risks becoming isolated actions without
real impact on improving processes and work conditions. The establishment of a
multidisciplinary team with broad range of skills and specific assignments for the
appropriate management of work environment, management of waste from health
services and reduction of the impacts from hospital activities to employees, patients,
visitors and the surrounding population, through interdisciplinarity, may reduce the
current fragmentation of management, adding value and reducing damage to the
environment and workers.

Keywords: environmental risk; occupational safety in hospitals; waste of health service;
integrated management; risk management.
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1 INTRODUÇÃO
Neste estudo serão abordados os riscos ambientais e ocupacionais e os
procedimentos para a sua gestão (prevenção e controle) numa Unidade de Terapia
(tratamento) Intensiva, são preconizados pelos programas de higiene ocupacional
estabelecidos pela Portaria nº 3.214 de 8 de junho de 1978 do Ministério do
Trabalho e Emprego e suas relações com o Programa de Gerenciamento de
Resíduos de Serviço de Saúde (BRASIL, 1978).
A tendência mundial e atual da atenção à saúde é atribuir aos hospitais o
tratamento de pacientes portadores de doenças graves e de alta complexidade,
deixando os pacientes menos graves para tratamento domiciliar. A este movimento
dá-se o nome “desospitalização” e, com esta nova abordagem, a participação das
terapias intensivas na proporção de leitos hospitalares é cada vez maior. Hospitais
destinados a dar atenção terciária à saúde possuem cada vez mais leitos destinados
ao tratamento intensivo, chegando a 20 a 30% do seu número total de leitos
(Informação verbal) 1.
Sabe-se que o risco imposto ao trabalhador nas unidades de terapia intensiva
difere de modo significativo dos riscos existentes em outras unidades hospitalares.
Como exemplos estão a atenção a pacientes graves que frequentemente morrem, a
atenção a pacientes com doenças infecto-contagiosas, ou seja, a exposição a riscos
físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e comportamentais maiores e mais
intensos, que os encontrados em outras unidades hospitalares não críticas.
Os programas de qualidade em assistência à saúde surgiram tardiamente
quando comparados aos mesmos programas na indústria. A impressão de que
qualidade era essencial na assistência à saúde existe desde que houve a
medicalização dos hospitais, porém esta qualidade era mais uma esperança do que
uma realidade. No entanto, foi apenas em 2000, com a publicação do Institute of
Medicine do livro “To err is Human” (KOHN; CORRIGAN; DONALDSON, 2000) que
uma verdadeira revolução no modo pelo qual a assistência médica hospitalar era
prestada ocorreu. A constatação de que causas de morte relacionadas
exclusivamente à atenção médica ocupavam o oitavo lugar entre as principais

1 Informação obtida através de entrevista com Dr. Dario Fortes Ferreira, em 5 de maio de 2009.

17

causas de morte nos EUA, superando a “AIDS”, câncer de mama, câncer de
próstata e acidentes com veículos automotores, ocasionou um verdadeiro choque na
comunidade de saúde, levando a uma mudança radical no modo de se entender
qualidade em serviços de saúde.
Essa tomada de consciência afeta ou, pelo menos, deve afetar todos os níveis
da instituição, pois obviamente, como uma instituição em operação, dinâmica, não
se pode imaginar que ações puramente administrativas ou econômico-financeiras
não afetem a segurança e a qualidade do serviço prestado.
Não se pode desvincular qualidade e segurança na assistência aos pacientes,
de qualidade e segurança do trabalhador, já que essas são intrinsecamente
imbricadas; não se pode exigir que um trabalhador ofereça qualidade no tratamento
ao paciente se ele mesmo não aufere essa sensação de qualidade e segurança na
prestação do seu trabalho.
A segurança e saúde no trabalho, portanto, devem compor estrategicamente os
programas de qualidade existentes hoje nos grandes hospitais.
Programas de acreditação hospitalar como os da Organização Nacional de
Acreditação (ONA) e mesmo da Joint Commission International integram, em seus
critérios de avaliação, programas de segurança do trabalhador, embora ainda de
maneira um pouco tímida.
Não se imagina hoje um hospital acreditado no Brasil que não tenha uma
campanha efetiva de vacinação de seus colaboradores, que não exija o uso correto
de equipamentos de proteção individual (EPIs) e que não se preocupe
estrategicamente com a redução de riscos aos trabalhadores.
Começa a haver também, por parte dos hospitais envolvidos com estes
programas de qualidade e segurança, o interesse em analisar e minimizar os
impactos sobre a vizinhança como, por exemplo, a geração de resíduos, efluentes,
ruído, bem como a preocupação de estarem inseridos no contexto urbano de forma
harmoniosa.
Do ponto de vista da assistência ao paciente, dada a sua extrema
complexidade, a chance de que falhas em processos causem danos é bastante
grande, há que se ter uma política institucional concreta e efetiva na redução desses
riscos; então, em relação aos impactos à comunidade, como resíduos, efluentes, há
que se considerar, por exemplo, que é neste ambiente que surgem os
microorganismos multiresistentes, que podem trazer graves impactos negativos à
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comunidade como recentemente relatado com o surgimento de cepas de MethicillinResistant Staphylococcos Aureos (MRSA) (KLEVENS; MORRISON; NADLE, 2007)
em ambiente extra hospitalar nos EUA, mostrando que o uso de antibióticos de
amplo espectro não tem importância apenas no restrito ambiente hospitalar, mas
que pode transcender à comunidade.
Em relação à segurança do trabalhador, o ambiente de uma Unidade de
Terapia Intensiva Adulto aumenta a maioria dos riscos, em comparação com outras
unidades do hospital, dado, o estado crítico dos pacientes. É bastante comum que
trabalhadores se vejam expostos aos riscos, em virtude das condições ambientais
adversas como acidente com material biológico, exposição à radiação ionizante,
stresse, fadiga, riscos ergonômicos, burn out (efeitos danosos do exercício
profissional, sob situações continuamente estressantes), entre outros.
Cabe, portanto, à alta direção das instituições hospitalares dedicar uma
atenção especial a essas unidades, no sentido de eliminar ou controlar os aspectos
citados acima.
Esta dissertação de mestrado é um estudo de caso que demonstra a
importância da avaliação e correlação dos riscos ambientais e ocupacionais
relacionados aos trabalhadores, apresentados nos programas Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), Programa de Controle Médico e Saúde
Ocupacional (PCMSO) e Programa de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de
Saúde (PGRSS). Visa avaliar sua gestão (prevenção e controle) por parte do
hospital em conformidade com as normas do Ministério do Trabalho e Emprego,
Sistema de Gestão OHSAS 18001 (BRITISH STANDARD INSTITUTION, 2007) e,
por fim, discutir a participação e contribuição do engenheiro de segurança do
trabalho nas decisões estratégicas da instituição com uma visão crítica, analisando o
ambiente de terapia intensiva do ponto de vista técnico.
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2 OBJETIVOS

Os objetivos são subdivididos em geral e específicos.
2.1 Geral
O objetivo geral da pesquisa é correlacionar entre si os riscos identificados a
que os empregados de uma Unidade de Terapia Intensiva Adulto UTI-A de um
hospital de grande porte estão expostos.
2.2 Específicos
Os principais objetivos específicos são os seguintes:
a) análise do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA),
Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO) e o
Programa de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde (PGRSS),
estabelecendo correlação entre estes programas;
b) análise dos programas quanto ao cumprimento dos requisitos da NR 32 na
Unidade de Terapia Adulto (UTI-A);
c) análise do sistema de gestão de risco utilizado;
d) proposição de um modelo multidisciplinar de gestão de riscos ambientais e
segurança do trabalho.
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3 MÉTODOS E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O método científico utilizado é o indutivo, que parte de dados particulares para
se chegar às conclusões gerais.
Em alguns momentos da pesquisa foi utilizado o método dedutivo, que parte
dos dados gerais para os particulares.
A pesquisa utilizou como base a avaliação dos programas existentes de
segurança do trabalho e gestão de resíduos, quais sejam: Programa de
Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde (PGRSS), Programa de Controle
Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO) e o Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais (PPRA), bem como a sua análise perante as regulamentações, incluindo
a Norma Regulamentadora NR 32 Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de
Saúde do Ministério do Trabalho e Emprego. Foi elaborado um estudo comparativo
entre os aspectos sobrepostos e os aspectos ausentes em cada um e em todos os
programas e suas interrelações. Foi analisado também , o sistema de gestão atual
de risco com a proposição do item 4 da OHSAS 18001 (BRITISH STANDARD
INSTITUTION, 2007).
Os procedimentos metodológicos incluem as seguintes iniciativas:
a) levantamento e análise de bibliografias específicas;
b) levantamento e análise das legislações:
•

legislações federais, estaduais e municipais, compostas por leis,
decretos, portarias e resoluções;

•

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), capítulo V (BRASIL, 1943);
Lei nº6.514 de 22 de dezembro de 1977 (BRASIL, 1977); Portaria nº
3.214 de 8 de junho de 1978 (BRASIL, 1978); Lei nº 8.213 de 24 de
julho de 1991 dispõe sobre os planos de benefícios da previdência
social e dá outras providências (BRASIL, 1991b); Resolução RDC n°
306 de 7 de dezembro de 2004, dispõe sobre o Regulamento Técnico
para o Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde (AGÊNCIA
NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2004); Resolução n° 358 de
29 de abril de 2005 que dispõe sobre o tratamento e a disposição final
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dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências
(CONSELHO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE, 2005); Resolução
RDC nº. 50, de 21 de fevereiro de 2002, dispõe sobre o Regulamento
Técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de
projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde (AGÊNCIA
NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2002);
•

normas regulamentadoras: NR 1 Disposições Gerais, NR 4 Serviços
Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do
Trabalho (SESMT); NR 5 Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
(CIPA); NR 6 Equipamentos de Proteção Individual (EPI), NR 7
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO); NR 9
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA); NR 15
Atividades e Operações Insalubres, NR 17 Ergonomia, NR 23 Proteção
contra incêndios, NR 32 Segurança e saúde no Trabalho em Serviços
de Saúde (ATLAS, 2009);

•

normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);
e

•

orientações e recomendações das instituições e órgãos ligados ao
meio ambiente, saúde e segurança do trabalho;

c) posse e análise dos programas: Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais (PPRA), Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional
(PCMSO); Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde
(PGRSS) do hospital em estudo;
d) elaboração do checklist para a análise de conformidades e não
conformidades com os programas de higiene ocupacional com as Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE): Programa
de Controle Médico e Saúde Ocupacional NR 7 (PCMSO), Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais NR 9 (PPRA) e Segurança e Saúde no
Trabalho em Serviços de Saúde NR 32;
e) elaboração do checklist para a análise de conformidades e não
conformidades com o programa de Gerenciamento de Resíduos de Serviço
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de Saúde (PGRSS): Resolução n° 358 de 29 de abril de 2005 que dispõe
sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde
e dá outras providências (CONSELHO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE,
2005) e Resolução RDC n° 306 de 7 de dezembro de 2004, dispõe sobre o
Regulamento Técnico para o Gerenciamento de Resíduos de Serviço de
Saúde (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2004);
f)

inspeção in loco para a avaliação e análise qualitativa de conformidades
tanto em relação aos aspectos normativos quanto em relação a
implantação dos conteúdos dos programas;

g) auditoria dos programas frente aos requisitos da NR 32 da Portaria
3.214/78 e Resolução CONAMA 358/2005 e ANVISA 306/2004;
h) interrelação dos riscos reconhecidos em quatro fases distintas:
•

Fase 1 – Reconhecimento dos riscos nos programas (PPRA, PCMSO e
PGRSS);

•

Fase 2 – Reconhecimento ou não dos riscos de acordo com o
ambiente de trabalho estudado;

•

Fase 3 – Comparação da correlação das legislações no que tange aos
programas (PPRA, PCMSO e PGRSS) do Ministério do Trabalho e
Emprego MTE, Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA e
Conselho Nacional do Meio Ambiente CONAMA e;

•

Fase 4 – Análise dos programas junto ao sistema OHSAS 18001 item
4.3.1;

i)

avaliação de incertezas dos programas frente ao item 4.3.1 da OHSAS
18001 que versa sobre o planejamento para identificação de perigos e
avaliação e controle de riscos;

j)

proposta da formação de equipe multidisciplinar e de fluxo de processo
para a gestão dos riscos ambientais.
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4 RESPONSABILIDADES DO EMPREGADOR E EMPREGADOS

Nesta

seção,

são

discutidas

as

responsabilidades

dos

hospitais

no

cumprimento dos requisitos normativos, dos administradores, na implantação destes
requisitos, e dos Serviços Especializados em Segurança e em Medicina do
Trabalho, na assessoria técnica e atendimento à NR 4 (ATLAS, 2009)
4.1 Responsabilidade dos hospitais
De acordo com o estabelecido no escopo do estudo, são enfocadas neste
capítulo

as

responsabilidades

dos

hospitais

com

seus

empregados.

As

responsabilidades dos hospitais com seus clientes e pacientes não estão incluídas
nos objetivos, embora importantes no contexto social desta atividade.
Com referência às responsabilidades dos hospitais com seus empregados,
existe ampla legislação em nosso país que vai desde a Constituição Federal
(BRASIL, 1988) até as normas regulamentadoras publicadas pelo Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE) (BRASIL, 1978).
A Constituição Federal, promulgada em 5 de outubro de 1988, por meio do
seu artigo 7°, enumera vários direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, descritos
em trinta e quatro incisos, sendo que entre estes há quatro diretamente relacionados
à Segurança e Medicina do Trabalho: os incisos XXII, XXIII, XXVIII e XXXIII do artigo
7° Constitucional. (ANEXO A)
Acerca da responsabilidade civil do empregador, dispõe também o artigo 121
da Lei nº 8.213 de 24 de julho de 1991, “O pagamento, pela Previdência Social, das
prestações por acidente do trabalho não exclui a responsabilidade civil da empresa
ou de outrem” (BRASIL, 1991b, Art. 121)
A lei n° 6.514, de 22 de dezembro de 1977 que altera o Capítulo V do Título II
da Consolidação das Leis do Trabalho, relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho. O artigo 157 define o que cabe às empresas e o artigo 158, o que cabe
aos empregados. (ANEXO A)
Não se exige do empregado que conheça a legislação vigente, entretanto, não
se pode relegar o descumprimento do que lhe for dado conhecer.
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O conceito de empresa - empregador, foi definido no item 1.6 da Norma
Regulamentadora NR 1 – Disposições Gerais:
a) empregador, a empresa individual ou coletiva, que, assumindo o
risco da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação
pessoal de serviços. Equiparam-se ao empregador os profissionais
liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas
ou outras instituições sem fins lucrativos, que admitem trabalhadores,
como empregados;
b) empregado, a pessoa física que presta serviços de natureza não
eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário
[...] (ATLAS, 2009, p. 12)

O que cabe ao empregador pode ser observado no item 1.7 da NR.
Como se verifica, por se tratar de empresas, os hospitais devem atender às
normas de segurança do trabalho, no que tange cumprir e fazer cumprir as normas
de segurança (informar os empregados sobre riscos e acidentes, resultados de
exames médicos, avaliações ambientais nos postos de trabalho e permissão de
representantes dos empregados em fiscalizações) de acordo com o item 1.7 da NR1 (ANEXO A). Portanto, a legislação evidencia:
•

se o empregado na UTI-A optar pela realização de um trabalho em
situação de risco, ao empregador não cabe permitir que opte;

•

se o empregado tender a descuidar do cumprimento das NRs, o
empregador deve estar atento para que ele não descuide;

•

ao empregador cabe gerenciar todas as atividades exercidas na UTI-A,
inclusive o controle ou eliminação dos riscos relacionados ao trabalho.

4.1.1 Responsabilidade dos administradores
Em relação à elaboração e implantação do programas de saúde e segurança
do trabalho, a direção do hospital é a principal responsável, devendo delegar
competências para a elaboração, implantação e acompanhamento em diversos
níveis hierárquicos. O SESMT tem, como principal atribuição, a assessoria técnica,
assumindo esta responsabilidade e outras quando forem delegadas competências. A
CIPA deve participar na elaboração e no acompanhamento nas fases de execução,
dentro de suas próprias atribuições, e os profissionais externos devem cumprir o
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estabelecimento no contrato de prestação de serviços, sendo a responsabilidade
objeto de contrato entre as partes.
Para a UTI-A do hospital, objeto de estudo, cabe à diretoria a decisão final
sobre a implantação de medidas destinadas a eliminar ou minimizar os riscos
ambientais; e portanto, a ela está atribuída a responsabilidade final sobre a
adequação do hospital à legislação vigente. Consequentemente, o SESMT, a CIPA
e a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) devem operar também
como órgão técnico de assessoramento da diretoria, com a finalidade de prover a
última com todas as informações necessárias para a tomada de decisão.
4.1.2 Responsabilidade dos Serviços Especializados em Segurança e em Medicina
do Trabalho (SESMT)
O artigo 162 da CLT institui o SESMT como obrigatório nas empresas em
função do número de empregados e a natureza do risco de suas atividades.
Art. 162. As empresas, de acordo com normas a serem expedidas
pelo Ministério do Trabalho, estarão obrigadas a manter serviços
especializados em segurança e em medicina do trabalho.
Parágrafo único. As normas a que se refere este artigo
estabelecerão:
a) classificação das empresas segundo o número de empregados e a
natureza do risco de suas atividades;
b) o número mínimo de profissionais especializados exigido de cada
empresa, segundo o grupo em que se classifique, na forma da alínea
anterior;
c) a quantificação exigida para os profissionais em questão e o seu
regime de trabalho
d) em demais características e atribuições dos serviços
especializados em segurança e em medicina do trabalho, nas
empresas. (BRASIL, 1943)

Com base no artigo 200 da CLT, o então Ministro do Trabalho, engenheiro
Arnaldo Prieto, promulga a Portaria n° 3.214, com as normas regulamentadoras –
NR – do capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas à
Segurança e Medicina do Trabalho (BRASIL, 1943; 1978).
A Portaria n° 3.214 de 8 de junho de 1978, por meio da Norma
Regulamentadora NR 4, Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e
em Medicina do Trabalho (SESMT), define o dimensionamento, o grupo de
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profissionais integrantes e atribuições que estes deverão ter na prevenção de
doenças e acidentes do trabalho (BRASIL, 1978).
Este serviço é composto por cinco profissionais especializados na área de
engenharia de segurança do trabalho e medicina do trabalho, com formação
superior e técnica. Os profissionais com formação superior são o engenheiro de
segurança do trabalho, o médico do trabalho e enfermeiro do trabalho, e de nível
técnico são técnicos de segurança do trabalho e auxiliar de enfermagem do trabalho.
Os engenheiros ou arquitetos, com especialização em engenharia de
segurança do trabalho, recebem dezoito novas atribuições. Estas atribuições são
descritas no artigo 4, da Resolução nº 359/1991 do Conselho Federal de Engenharia
e Arquitetura (1991) (ANEXO A). O médico do trabalho é portador de certificado de
conclusão de pós graduação em medicina do trabalho ou portador de certificado de
residência médica na área de concentração em saúde do trabalhador, reconhecida
pela Comissão Nacional de Residência Médica do Ministério da Educação. O
enfermeiro do trabalho é o enfermeiro com curso de pós graduação em enfermagem
do trabalho, sendo que este deverá ser registrado junto ao Conselho Regional de
Enfermagem (COREN). O técnico de segurança do trabalho é o profissional de nível
médio, portador de certificado de conclusão do curso técnico de segurança do
trabalho, sendo que deverá ser registrado no Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE), e por fim o auxiliar de enfermagem do trabalho é o auxiliar de enfermagem
(nível fundamental) portador de certificado de conclusão de curso de qualificação de
auxiliar de enfermagem do trabalho, reconhecida pelo Ministério da Educação,
devendo o profissional ser registrado junto ao Conselho Regional de Enfermagem
(COREN).
Considerando-se o grau de complexidade das instituições hospitalares e o grau
de risco 3 definido pela NR 4 no Quadro I – Classificação Nacional das Atividades
Econômicas (CNAE), o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em
Medicina do Trabalho (SESMT), além de atender o disposto na NR 4 da Portaria nº
3.214/78, cumprem ainda papel essencial na formulação de políticas de segurança
do trabalhador, no reconhecimento, eliminação ou controle dos riscos ambientais, na
colaboração de novos projetos avaliando os riscos e, principalmente, orientando o
empregador no cumprimento do disposto nas normas regulamentadoras do
Ministério do Trabalho e Emprego (BRASIL, 1978).
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5 PROGRAMAS PARA CONTROLE DO MEIO AMBIENTE DE TRABALHO E MEIO
AMBIENTE EXTERNO
Nesta seção são discutidas a obrigatoriedade legal da elaboração, implantação
e gerenciamento do programa de segurança do trabalho (PPRA), medicina do
trabalho (PCMSO) e resíduos de serviço de saúde (PGRSS).
5.1 Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA)
Os principais diplomas legais que contêm interfaces importantes com o PPRA
são: A Constituição Federal (BRASIL, 1988) no seu artigo 7°; a CLT, artigos 175 à
178 (BRASIL, 1943); a Lei nº 6.514, que altera o Capítulo V da CLT, nos artigos 154
ao 159; as NRs 05, 06, 07,15,17,18, 32 e as rurais (BRASIL, 1977); as Leis da
Previdência Social do INSS, nº 8.212, nº 8.213, e o Decreto nº 3048 (BRASIL,
1991a; 1991b; 1999). O PPRA também está correlacionado com as convenções da
Organização Internacional do Trabalho (OIT) pertinentes à higiene ocupacional,
convenções estas ratificadas pelo Congresso Nacional e tidas como diplomas legais
em vigor.
A Portaria n° 25, de 29 de dezembro de 1994, aprova o texto da Norma
Regulamentadora NR 9 Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA). Esta
Norma

regulamentadora

estabelece

a

obrigatoriedade

de

elaboração

e

implementação, por parte de todos os empregadores e instituições, que admitam
trabalhadores como empregados, visando à preservação da saúde e da integridade
dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e controle da
ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham existir no ambiente de
trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos
naturais (BRASIL, 1994b; ATLAS, 2009).
A principal responsabilidade na elaboração do PPRA é da direção do hospital,
sendo que o SESMT pode elaborar ou assessorar o profissional ou equipe
contratada. A CIPA pode participar da elaboração e acompanhar as fases de
execução.
As responsabilidades sobre o PPRA podem ser divididas, conforme o quadro 1
a seguir:
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Responsabilidades

Ação
Contratação, visando alcançar os objetivos do programa

Direção do hospital
(Empregador)

Fiscalização, verificando os objetivos alcançados
Responsabilidade de estabelecer, implementar e assegurar o
cumprimento do programa como atividade permanente
Assessoria ao empregador ou empresa contratada

SESMT

CIPA

Elaboração, caso o hospital não contrate equipe ou profissional
externo
Participação na elaboração e acompanhamento nas fases de
execução
Cumprimento do contrato de trabalho

Profissional ou
profissionais contratados

Responsabilidade na coleta de dados e avaliação dos riscos
ambientais
Responsabilidade na elaboração e apresentação de cronograma
do nível de ação

Quadro 1 – Atribuições de responsabilidade no cumprimento do Programa de Prevenção de
Riscos Ambientais (PPRA)
Fonte: Elaborado pela autora

O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) é obrigatório para o
empregador e deve ser articulado com as Normas Regulamentadoras, em especial a
NR 7 - Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO), e em caso de
hospitais com a NR 32 - Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde. O
Quadro 2, a seguir, descreve as relações do programa de prevenção dos riscos
ambientais com outras normas do Ministério do Trabalho e Emprego.
As funções do médico do trabalho não podem se limitar aos exames
admissionais, periódicos e demissionais, mas sim o cumprimento das atribuições da
NR 4 da Portaria nº 3.214 (BRASIL, 1978). O médico do trabalho deve visar ao
conhecimento, por meio de entendimento dos processos de trabalho, dos agentes
ambientais, da jornada do trabalho, visando assim à redução de acidentes e
doenças do trabalho.
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Norma Regulamentadora
NR 1
Norma Regulamentadora
NR 5
Norma Regulamentadora
NR 6
Norma Regulamentadora
NR 7
Norma Regulamentadora
NR 15

Norma Regulamentadora
NR 23
Norma Regulamentadora
NR 24
Norma Regulamentadora
NR 26
Norma Regulamentadora
NR 32

Disposições Gerais

Fazer cumprir as normas de
segurança – item 1.7
Comissão interna de
Prevenção de acidentes e
Prevenção de Acidentes doenças relacionadas ao
CIPA
trabalho; elaboração de
mapas de riscos
Equipamentos de Proteção
Especificação detalhada
Individual - EPIs
dos EPIs e EPCs a ser
utilizado pelos empregados
na UTI-A
Programa de Controle
Exames que devem ser
Médico de Saúde
realizados aos empregados
Ocupacional - PCMSO
conforme o reconhecimento
do PPRA
Atividades e Operações
Avaliação quantitativa e
Insalubres
qualitativa dos empregados
expostos aos riscos e seus
respectivos limites de
tolerância
Proteção contra incêndios
Observação dos
parâmetros estabelecidos
nesta norma
Condições sanitárias e de
Observação dos
conforto nos locais de
parâmetros estabelecidos
trabalho
nesta norma
Sinalização de segurança
Observação dos
parâmetros estabelecidos
nesta norma
Segurança e saúde no
Reconhecimento, avaliação
trabalho em serviços de
e controle dos riscos de
saúde
acordo com a NR

Quadro 2 - Relações diretas das Normas Regulamentadoras com o Programa de Prevenção
de Riscos Ambientais (PPRA)
Fonte: Elaborado pela autora com dados da Atlas (2009)

O PPRA deve ser a base na elaboração do PCMSO, porém ambos são
programas de implementação de ações prevencionistas de acidentes e doenças
relacionadas ao trabalho, visando à eliminação ou ao controle da insalubridade nos
postos de trabalho.
O ambiente hospitalar é considerado, por muitos autores, como insalubre,
tendo-se como base maior, a incapacidade de eliminação do risco biológico, com
maior ênfase para o vírus da hepatite C, “AIDS”, doenças priônicas e a tuberculose
multirresistente a agentes antimicrobianos.
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9.3.5.6 O PPRA deve estabelecer critérios e mecanismos de
avaliação da eficácia das medidas de proteção implantadas
considerando os dados obtidos nas avaliações realizadas e no
controle médico da saúde previsto na NR 7 (ATLAS, 2009, p.101).

O PPRA, além de cumprir o requisito legal obrigatório, deve estar disponível
para os órgãos fiscalizadores, para a CIPA e sindicato das categorias.
As ações do PPRA são de responsabilidade do empregador. Sua
complexidade e abrangência vai de encontro aos riscos reconhecidos e
necessidade de controle.
O PPRA é um programa técnico-preventivo integrante do conjunto
mais amplo das iniciativas da empresa no campo da preservação da
saúde e da integridade física dos trabalhadores, devendo estar
articulado com o disposto nas demais normas regulamentadoras,
especialmente com o Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional de que trata NR 7 PCMSO. (GONÇALVES, 2006,
p.254).

São considerados riscos ambientais para fins do PPRA, nos termos da NR 9,
os agentes físicos, químicos e biológicos existentes nos ambientes de trabalho que,
em função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, são
capazes de causar danos à saúde do trabalhador.
Consideram-se agentes físicos, nos termos da NR 9, diversas formas de
energia a que os trabalhadores possam estar expostos , tais como ruído, vibrações,
pressões anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes, radiações não
ionizantes, bem como o infra-som e ultra-som (ATLAS, 2009).
Consideram-se agentes químicos, nos termos da NR 9, as substâncias,
compostos ou produtos que possam penetrar no organismo pela via respiratória, nas
formas de poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases ou vapores, ou que, pela
natureza da atividade de exposição, possam ter contato ou ser absorvidos pelo
organismo através da pele ou por ingestão.
Consideram-se agentes biológicos, nos termos da NR 9, as bactérias, fungos,
bacilos, parasitas, protozoários, vírus, entre outros (ATLAS, 2009).
Os dados estruturais para a elaboração do PPRA deverão ser elaborados num
documento-base contendo, no mínimo, a seguinte estrutura:
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a) planejamento anual com estabelecimentos de metas, prioridades e
cronograma, devendo ser especificados, neste último os prazos para o
desenvolvimento das etapas e cumprimento das metas do PPRA;
b) estratégia e método de ação;
c) forma do registro, manutenção e divulgação dos dados;
d) periodicidade e forma de avaliação do desenvolvimento do PPRA.
Conforme Trivelato (1998, p.78) “A NR 9 prevê ainda, levar em consideração o
conhecimento e a percepção de risco dos trabalhadores, análise dos documentobase pela CIPA e possibilidade de negociação coletiva”.
Para o desenvolvimento do PPRA, deverá incluir, no mínimo, as seguintes etapas:
a) antecipação e reconhecimento dos riscos;
b) estabelecimento de prioridades e metas de avaliação e controle;
c) avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores;
d) implantação de medidas de controle e avaliação de sua eficácia;
e) monitoramento da exposição aos riscos;
f)

registro e divulgação dos dados.

O reconhecimento dos riscos ambientais é ponto fundamental para o
desenvolvimento de qualquer trabalho prevencionista. É o subsídio básico e
elementar, sendo que o empregador terá condições de elaborar ordens de serviço,
prestar capacitação e treinamento aos empregados, empreender um processo de
correção das deficiências identificadas, bem como definir os procedimentos que
serão tidos como seguros.
Quanto à elaboração do PPRA, o item da norma 9.3.1.1 descreve que pode ser
elaborado por quem o empregador determinar e confiar, ou achar que tem
competência para tal:
9.3.1.1 A elaboração, implementação, acompanhamento e avaliação
do PPRA poderão ser feitas pelo Serviço Especializado em
Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho – SESMT ou
por pessoa ou equipe de pessoas que a critério do empregador,
sejam capazes de desenvolver o disposto nesta NR. (ATLAS, 2009,
p.100).
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De forma resumida, o hospital deve elaborar o PPRA:
•

contratando profissional ou equipe, ou ainda o SESMT para elaboração do
programa e orientação da implantação;

•

o contrato de trabalho pode ser variável, apenas para elaborar o programa
ou contratos com assistência continuada;

•

o programa deve prever a avaliação e controle de todas as categorias de
risco;

•

deve haver uma estreita integração entre o PPRA e PCMSO;

•

fácil acesso quando exigido pela fiscalização, membros da CIPA, SESMT e
representantes dos trabalhadores, devendo ainda, serem guardados em
local seguro por, pelo menos 20 anos;

•

o PPRA e seus dados podem ser divulgados em programas de capacitação
e educação específicos, reuniões da CIPA, SIPAT, boletins, quadro de
visos;

•

as ações são implementadas pelo hospital.

A responsabilidade civil é de 20 anos para os profissionais que elaboraram o
PPRA, até que o mesmo seja alterado por outro profissional, assumindo este último
a responsabilidade.
5.2 Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO)
O Ministério do Trabalho, através da Secretaria de Segurança e Saúde no
Trabalho, visando modernizar as medidas preventivas na área de saúde do
trabalhador, emitiu a portaria n° 24 (BRASIL, 1994a), dando nova denominação e
redação à Norma Regulamentadora 7 (NR 7), denominando Programa de Controle
Médico de Saúde Ocupacional, que:
[...] estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação,
por parte de todos os empregadores e instituições que admitam
trabalhadores como empregados, do Programa de Controle Médico
de Saúde Ocupacional – PCMSO, com o objetivo de promoção e
preservação da saúde do conjunto dos seus trabalhadores. (ATLAS,
2009, p.85)

Na elaboração do PCMSO, devem, obrigatoriamente, estar previstas ações de
saúde primária e secundária, visando à promoção e prevenção da saúde de todos
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os trabalhadores. O PCMSO deverá estar articulado com as atividades previstas nas
demais NRs, especialmente a NR 9 Programa de prevenção de riscos ambientais e
NR 32 Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde, nos casos de
prestadores de assistência a saúde (ATLAS, 2009).
O PCMSO esclarece diretrizes, responsabilidades e desenvolvimento, além
disso, deverá ter caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos
possíveis agravos à saúde do trabalhador sendo este ocupacional ou não, bem
como ser planejado e implantado com base nos riscos à saúde do trabalhadores. O
caráter preventivo estende-se também aos acidentes de trabalho e suas sérias
consequências ao trabalhador e à sociedade em geral. Entre os objetivos citados
acima, o PCMSO do hospital definiu ainda; “[...] nortear ações de segurança e saúde
no ambiente de trabalho, considerando as questões incidentes sobre o indivíduo e a
coletividade de trabalhadores, privilegiando o instrumental clínico epidemiológico na
relação saúde/trabalho”2.
As estratégias de ação do PCMSO do hospital de estudo são:
a) identificação dos riscos ambientais e elaboração do Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA – NR 9);
b) elaboração do PCMSO baseado nos riscos ambientais apresentados no
PPRA e planejamento das ações de controle médico;
c) controle estatístico e epidemiológico, através de protocolos específicos.
Cabe ao médico coordenador, a responsabilidade médica e civil, na elaboração
do PCMSO. Este pode ser empregado da empresa, integrante do SESMT, ou
contratado para a elaboração e implantação deste programa na empresa contratada.
O controle médico de saúde ocupacional deve ser baseado em estudos
epidemiológicos de uma população trabalhadora ou mesmo individual. As ações
primárias visam à promoção da saúde e à prevenção de doenças ou acidentes do
trabalho.
O custeio do PCMSO, incluindo os exames complementares, é do empregador,
não podendo ser repassado aos trabalhadores. O PCMSO deve incluir, conforme
item 7.4.1 da NR 7 entre outros, a realização dos exames admissionais, periódicos,

2 Por ser uma informação sigilosa o autor não poderá ser citado
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de retorno ao trabalho, mudança de função e demissional, para todos os
empregados da empresa. O médico coordenador deve procurar, dentre os meios
disponíveis, a integração da análise dos riscos ambientais e a prevenção quanto à
possibilidade de agravo à saúde do indivíduo (ATLAS, 2009).
O quadro 3, a seguir, descreve os exames obrigatórios aos quais os
trabalhadores do hospital de estudo devem ser submetidos, em conformidade com o
PCMSO e o item 7.4, da norma NR 7.

Admissional
Retorno ao
trabalho
Periódico
Mudança de
função
Demissional

Anamnese, histórico ocupacional, exame clínico, exames
laboratoriais e exames complementares
Exame clínico, exames laboratoriais e/ou complementares a
critério do médico
Exame
clínico,
exames
laboratoriais
e
exames
complementares conforme a função
Exame
clínico,
exames
laboratoriais
e
exames
complementares conforme a função
Exame clínico, exames laboratoriais e/ou complementares a
critério do médico

Quadro 3 – Exames estabelecidos pelo Programa de controle médico de saúde
ocupacional (PCMSO)
Fonte: Elaborado pela autora

Cabe

ao

médico

coordenador,

exclusivamente,

definir

os

exames

complementares necessários para a implantação do programa, assim como
interpretá-los e adotar as medidas preventivas e de promoção da saúde do
trabalhador. O PCMSO deverá obedecer a um planejamento em que estejam
previstas as ações de saúde a serem executadas durante o ano, as quais devem ser
objeto de relatório anual.
Cada trabalhador terá o seu prontuário médico individual, onde serão
transcritos todos os dados de anamnese ocupacional, todos os achados de exames
clínicos, exames complementares, seus resultados e medidas aplicadas, que ficará
sob a responsabilidade do médico coordenador do PCMSO, e deverá ser mantido
por período mínimo de 20 (vinte) anos após o desligamento do trabalhador.
No PCMSO, do estudo de caso, são definidas as vacinas hepatite B, Dupla
adulto (dT) – difteria, Tríplice Viral (SRC) – sarampo e Influenza (tipo A e B), para
todos os empregados do hospital, visando prevenir o impacto das doenças
imunopreveníveis, atendendo assim, ao que preconiza a NR 32 no item 32.2.4.17.
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O relatório anual deverá discriminar, por setores, o número e a natureza dos
exames médicos, incluindo avaliações clínicas e exames complementares,
estatísticas de resultados considerados anormais, assim como o planejamento para
o próximo ano, tomando como base os quadros 4 e 5 da NR 7, a seguir:
Data:
Assinatura

Setor

Responsável:
Natureza
do exame

N° anual de
exames
realizados

N° de
resultados
anormais

N° de resultados
anormais x 100
N° anual de
exames

N° de exames
para o ano
seguinte

Quadro 4 - Programa de controle médico de saúde ocupacional relatório anual
Fonte: Atlas (2009, p. 97)

Responsabilidade

Ação

Garantir a elaboração e efetiva implementação do PCMSO, zelando
pela sua eficácia
Custear, sem ônus para os empregados, todos os exames
Direção do hospital
relacionados ao PCMSO
Contratar médico do trabalho para coordenar e executar o PCMSO,
ou indicar, dentro do SESMT
Realizar exames médicos previstos no item 7.4.1, ou encarregá-los
a profissional médico
Médico(s)
Encarregar dos exames complementares previstos nos itens,
Coordenador
quadros e anexos na NR 7 profissionais e/ou entidades
devidamente capacitados, equipados e qualificados
Conhecer e discUTI-Ar o relatório anual do PCMSO, sendo sua
CIPA
cópia anexada no livro de atas da comissão
Quadro 5 – Responsabilidades empregado e empregador com o Programa de Controle
Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO)
Fonte: Elaborado pela autora

É importante salientar que a NR 32, nos itens 32.2.3.1 até 32.2.3.5, aborda o
PCMSO especificamente em estabelecimentos de saúde (ANEXO A).
5.3 Programa de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde (PGRSS)
O manuseio dos resíduos dos serviços de saúde deve ser organizado e
gerenciado a partir do interior dos estabelecimentos geradores. Essa organização
pressupõe compreender os estabelecimentos, os quais abrigam as diversas
atividades e processos que são responsáveis pela geração de resíduos.
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Os estabelecimentos de saúde devem estar sensibilizados dos riscos
oferecidos pela ausência de gerenciamento dos resíduos, e isso é tão importante
que este está incorporado à NR 32 no item 32.5 a 32.5.9.
Segundo a Resolução n° 358, de 29 de abril de 2005, do Conselho Nacional do
Meio Ambiente (CONAMA), o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de
Saúde – PGRSS é um:
Documento integrante do processo de licenciamento ambiental,
baseado nos princípios de não geração de resíduos e na
minimização da geração de resíduos, que aponta e descreve as
ações relativas ao seu manejo, no âmbito dos serviços mencionados
no art. 1° desta Resolução, contemplando os aspectos referentes à
geração, segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento,
transporte, reciclagem, tratamento e disposição final, bem como a
proteção à saúde pública e ao meio ambiente. (CONSELHO
NACIONAL DE MEIO AMBIENTE, 2005)

A Resolução n° 306, de 7 de dezembro de 2004, da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (2004), que dispõe sobre o regulamento técnico para o
gerenciamento de resíduos de saúde, define Gerenciamento de Resíduos de
Serviço de Saúde como:
[...] um conjunto de procedimentos de gestão, planejados e
implementados a partir de bases científicas e técnicas, normativas e
legais, com o objetivo de minimizar a produção de resíduos e
proporcionar aos resíduos gerados, um encaminhamento seguro, de
forma eficiente, visando à proteção dos trabalhadores, a preservação
da saúde pública, dos recursos naturais e do meio ambiente.
(AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2004).

O conceito de resíduos de serviços de saúde, conforme art. 2, Resolução nº
358/2005, pode ser entendido como:
[...] todos aqueles resultantes de atividades exercidas nos serviços
definidos no art. 1o desta Resolução que, por suas características,
necessitam de processos diferenciados em seu manejo, exigindo ou
não tratamento prévio à sua disposição final. (CONSELHO
NACIONAL DE MEIO AMBIENTE, 2005).

Os quadros 6 e 7 apresentam as versões atuais das legislações, normas e
resoluções referentes à classificação dos resíduos de serviço de saúde, nos âmbitos
federal, estadual e do município de São Paulo.
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Nível

Órgão

N°

Data

Classificação
Grupo A – risco devido à presença de agentes
biológicos, divididos em subgrupos: A1, A2, A3,
A4 e A5
Grupo B – risco devido à presença de
substâncias químicas e suas características,
conforme NBR 10004/2004

Federal

CONAMA

358

29/04/
2005

Grupo C – risco devido à presença de materiais
radioativos ou contaminados com radionuclídeos
Grupo D – resíduos comuns, que não se
enquadram nos outros grupos
Grupo E – Pérfuro cortantes
Grupo A – risco devido à presença de agentes
biológicos, divididos em sub-grupos: A1, A2, A3,
A4 e A5
Grupo B – risco devido à presença de
substâncias químicas e suas características,
conforme NBR 10004/2004

Federal

ANVISA

RDC
306

04/12/
2004

Grupo C – risco devido à presença de materiais
radioativos ou contaminados com radionuclídeos
Grupo D – resíduos comuns, que não se
enquadram nos outros grupos
Grupo E – Pérfuro cortantes

Grupo A – resíduos infectantes, tipo A.1, A.2 e
A.3
Grupo B – resíduo especial:
Federal
ABNT
NBR
01/93
Tipo B.1 - resíduo radioativo
12808
Tipo B.2 - resíduo farmacêutico
Tipo B.3 – resíduo químico perigoso
29/06/9
Seguem as considerações da resolução
Estadual
SMA
001
8
CONAMA N° 005/1993. (Revogada)
22/07/2 Adota as definições de classificação da resolução
Estadual
SMA
031
003
CONAMA N° 283/2001. (Revogada)
Quadro 6 – Classificação de resíduos de serviço de saúde, suas ligações e normas
correspondentes
Fonte: Moraes (2007, p. 33)

38

Tipo de
Resíduos

Classificação

Característica
Inflamabilidade (Resíduos contendo risco químico), Grupo B
Corrosividade (Resíduos contendo risco químico), Grupo B

Classe I

Perigoso

Reatividade (Resíduos contendo risco químico), Grupo B
Toxicidade (Resíduos contendo risco químico), Grupo B
Patogenicidade (Resíduos contendo risco biológico),Grupo A

Classe II A

Não Perigoso –
não inerte

Biodegradabilidade (Resíduo domestico), Grupo D

Combustibilidade
Solubilidade em água
Estes resíduos não devem se solubilizar se a
Classe II Não perigoso - concentrações superiores aos padrões de potabilidade de
B
inertes
água, em água destilada ou deionizada, à temperatura
ambiente
Quadro 7 – Classificação de resíduos
Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas (2004).

Para a elaboração do PGRSS, é necessário conhecer os tipos de resíduos
gerados, observando etapas e critérios de segregação, acondicionamento,
identificação, coleta interna, armazenamento temporário, tratamento preliminar,
armazenamento externo, coleta externa, tratamento externo e disposição final de
todos os resíduos gerados pelo estabelecimento de saúde.
A resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente (2005) n° 358, trata em
seu artigo 3° que cabe aos geradores de resíduos de serviço de saúde e ao
responsável legal, o gerenciamento dos resíduos, desde a geração até a disposição
final, de forma a atender aos requisitos ambientais e de saúde pública e
ocupacional.
A mesma resolução atribui responsabilidade legal, porém não define
claramente quem na instituição ocuparia este posto. Consideramos, portanto, que o
responsável legal é o responsável técnico da instituição perante os órgãos
municipais, ou seja, os responsáveis apontados no Alvará de Funcionamento.
O gerenciamento correto do RSS tem como finalidade reduzir a participação
destes na cadeia de infecção hospitalar e riscos à saúde dos empregados e da
comunidade, prover um controle sobre a eficácia dos recursos naturais e humanos
disponíveis e permitir o tratamento e disposição adequados, com maior segurança e
redução de custos.
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Conforme a NR 32 item 32.5, todos os empregados devem estar capacitados
inicialmente e de forma continuada na segregação, acondicionamento e transporte
dos resíduos de serviço de saúde (ATLAS, 2009).
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6 HOSPITAL

O ambiente de trabalho hospitalar tem sido considerado, ao longo dos anos e
por alguns autores, como insalubre, por agrupar pacientes portadores de diversas
enfermidades e realizar procedimentos que oferecem riscos de acidentes e doenças
para os trabalhadores da saúde, em especial da Unidade de Terapia Intensiva
Adulto que é objeto deste estudo. Poucos locais de trabalho são tão complexos
como um hospital; além de prover cuidados básicos de saúde a um grande número
de pessoas, muitos ainda são frequentemente centros de ensino e pesquisa. Como
resultado surge os riscos potenciais, como riscos físicos, químicos, biológicos,
mecânicos e ergonômicos.
O hospital é considerado uma das organizações mais dinâmicas do mundo
contemporâneo, por estar sempre em processo de transformação da sua estrutura.
O dinamismo é inerente às suas atividades, quando o avanço da medicina, da
ciência e da tecnologia, posto a serviço da vida humana, provoca sucessivo
aprimoramento nos processos de cura.
Conforme Agência Nacional de Vigilância Sanitária (1995, p.4):
O principal objetivo de um hospital é a prestação de serviços na área
da saúde, com qualidade, eficiência e eficácia.
Qualidade é a aplicação apropriada do conhecimento disponível,
bem como da tecnologia, no cuidado da saúde. Denota um grande
espectro de características desejáveis de cuidados, incluindo
eficácia,
eficiência,
efetividade,
equidade,
aceitabilidade,
acessibilidade, adequação e qualidade técnico-científica.
Eficácia habilidade do cuidado, no seu máximo, para incrementar
saúde. Eficiência habilidade de obter o máximo de saúde com um
mínimo custo. Efetividade grau no qual a atenção à saúde é
realizado.

O hospital deve promover e reforçar práticas seguras de trabalho e
proporcionar ambientes livres de riscos, em acordo com as obrigatoriedades das
legislações municipais, estaduais e federais. A complexidade dos temas que
envolvem a segurança no ambiente hospitalar exige um tratamento multiprofissional,
tanto para a tomada de decisões técnicas como para as administrativas, econômicas
e operacionais.
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Em relação à instituição hospitalar, do ponto de vista histórico, há registros
indianos e egípcios, datados do século VI a.C. dos primeiros locais de isolamento de
pessoas do contato com o restante da comunidade.
Segundo Agência Nacional de Vigilância Sanitária (1995, p.2):
O hospital era tido apenas, como um retiro de indigentes enfermos.
Para uma pessoa na Idade Média, seria inconcebível um tratamento
médico fora da própria casa. Onde o doente poderia ser mais bem
tratado? Quem lhe poderia dispensar mais cuidados pessoais do que
a própria família e os próprios empregados? E, se não havia
hospitais para os ricos, que podiam chamar o médico a sua casa,
muito menos para as pessoas do povo. O número de indigentes, com
rendas contrastantes na época, deve ter sido imenso. Quando um
deles não podia mais aguentar de pé, havia ainda o problema de
achar um lugar para morrer, ou ainda, para ocultar sua enfermidade,
de estigmas como a lepra ou sífilis, que faziam intocável

Das raízes da hospit, hospites (estranho, forasteiros) viriam os nomes
hospitium, hospitalis que alguns monges atribuíam ao lugar em que alojavam os
enfermos itinerantes que lhes vinham pedir pousada. Das mesmas raízes viriam
palavras como hospes (hóspede, estrangeiro, viajante).
O hospital como instrumento terapêutico é uma invenção
relativamente nova, que data do final do século XVIII. A consciência
de que o hospital pode e deve ser um instrumento destinado a curar
aparece claramente em torno de 1780 e é assinalada por uma nova
prática: a visita e observação sistemática e comparada dos hospitais.
(FOUCAULT, 1998, p.99)

Segundo Foucault (1998, p. 100), antes do século XVIII, o hospital era na sua
essência uma instituição de assistência, separação e exclusão dos pobres.
O pobre como pobre tem necessidade de assistência e, como
doente, portador de doença e de possível contágio, é perigoso. [...]
Vê-se, assim, que nada na prática médica desta época permitia a
organização de um saber hospitalar, como também nada na
organização do hospital permitia intervenção da medicina. A série
hospital e medicina permaneceram, portanto, independentes até
meados do séc. XVIII. (FOUCAULT, 1998, p. 103)

Graças às viagens percorrendo hospitais, prisões e lazaretos da Europa, entre
1775 e 1780, Howard e Tenon (apud FOUCAULT 1998, p. 100), diferentemente das
descrições dos viajantes clássicos do século XVII e XVIII, dão a cifra de doentes por
hospital, a relação exata entre o número de doentes, o número de leitos e a área útil
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do hospital, a extensão e altura das salas, a cubagem de ar de que cada doente
dispõe e a taxa de mortalidade e de cura.
Entretanto a partir do século XVIII, na Europa, que as autoridades
civis começaram a construir e administrar hospitais, principalmente
em Paris, Londres e Roma. Sociedades beneficentes, mantidas pelas
classes dominantes, também passaram a dar sua contribuição. Em
Hamburgo, lojistas construíram um sanatório para portadores de
varíola, os mercadores de seda de Bolonha fundaram o Hospital dos
Inocentes (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,
1995, p.2)

No Brasil, as experiências mais marcantes na área dos hospitais foram a
organização e a construção da Santa Casa de Misericórdia de Santos, o Hospital
das Clínicas da Universidade de São Paulo, o prédio da Faculdade de Medicina de
São Paulo de Ramos de Azevedo.
Com a introdução dos mecanismos disciplinares do exército e a
marinha, o hospital começa a possibilitar sua medicalização, sua
organização, do espaço hospitalar, sendo pelas suas principais
razões, como econômicas, o preço atribuído ao indivíduo, o desejo
de evitar que as epidemias se propaguem. Neste momento ocorre a
transformação do saber e da prática medicas. (FOUCAULT, 1998, p.
107).

Segundo Cavallini e Bisson (2002, p. 7): “[...] o modelo hospitalar tal como
conhecemos hoje, foi implantado a partir da década de 1930, com a introdução de
princípios administrativos específicos”. A partir da década de 1930, foi criado, em
Chicago (EUA), o primeiro curso de administração hospitalar do mundo,
demonstrando que a evolução não se dava somente no campo tecnológico, mas
também nas técnicas de gestão. Atualmente, os requisitos mínimos para a
configuração de um hospital, segundo American Hospital Association (apud
IVAMOTO, 1998) são:
a) possuir, no mínimo, seis leitos para pacientes, cada qual ocupado por um
período superior a 24 horas pelo mesmo indivíduo;
b) ser construído, equipado e mantido de modo que esteja capacitado a
prestar serviços de prevenção, diagnóstico e tratamento dos pacientes
internados, dentro das áreas de especialidades, contando com recursos de
hotelaria e tecnologia;
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c) contar com o apoio de profissionais de saúde devidamente habilitados, em
quantidade e qualidade compatíveis com as necessidades técnicas, além
de pessoal administrativo.
Os hospitais são todos os estabelecimentos com pelo menos cinco
leitos, para internação de pacientes, que garantem um atendimento
básico de diagnóstico e tratamento, com equipe clínica organizada e
com prova de admissão e assistência permanente prestada por
médicos. Além disso, considera-se a existência de serviços de
enfermagem e atendimento terapêutico direto ao paciente, durante
24 horas, com disponibilidade de serviços de laboratório e radiologia,
serviço de cirurgia e/ou parto, bem como registros médicos
organizados para a rápida observação e acompanhamento dos
casos. (ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA SAÚDE apud
IVAMOTO, 1998)

De acordo com o Ministério da Saúde, a função básica dos hospitais consiste
em proporcionar à população, assistência médica integral, preventiva e curativa sob
qualquer regime de atendimento.
6.1 Descrição do hospital
O trabalho de levantamento de dados para elaboração e o desenvolvimento
desta dissertação foi em um hospital e maternidade de grande porte, localizado na
cidade de São Paulo – SP, que possui capacidade de 210 leitos, com regime
privado, oferecendo várias especialidades como cirurgia, cardiologia, pediatria,
medicina hiperbárica entre outras. O corpo clínico é aberto. Possui atendimento de
nível terciário, isto é, atendimentos mais complexos, recursos materiais e humanos
mais sofisticados, com alto grau de especialização (Quadro 8).
O hospital em estudo foi fundado de 1977. Possui aproximadamente 1100
empregados,

400

profissionais

terceirizados

(médicos,

fisioterapeutas,

fonoaudiólogos, outros) e 2.500 médicos cadastrados de diversas áreas.
Tem em média 1100 internações/mês, em sua maior parte de pacientes adultos
cirúrgicos e clínicos.
A coleta de dados se deu por meio da análise dos programas ano 2008/2009
cedidos e avaliações destes. Foi possível realizar registro fotográfico das instalações
e equipamentos. Conforme levantamento de dados para a elaboração desta
dissertação, o hospital não possui ou não foram fornecidos, as análises ergonômicas
do trabalho e laudos elétricos.
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Foram realizadas várias visitas monitoradas para a coleta de dados, e se
tornaram mais evidentes os verdadeiros riscos a que todos os trabalhadores estão
expostos.
Hospital – Estudo de caso
Estabelecimento do estudo

Hospital e Maternidade de Grande Porte *

Localização

São Paulo

Atividade

Atendimento Hospitalar

Regime Jurídico

Privado

Setor/Área Pesquisada

Unidade de Terapia Intensiva Adulto - UTI-A

Código CNAE

86.10-1

Grau de Risco

3

Quadro 8 – Dados do objeto de estudo
Fonte: Elaborado pela autora
* É utilizado nome fictício para o hospital por motivo de sigilo

A análise do ambiente de estudo, as ações cabíveis à engenharia de
segurança, a avaliação dos programas cedidos foram essenciais para o
reconhecimento, avaliação na Unidade de Terapia Intensiva Adulto (UTI-A), que é
objeto deste estudo.
O Ministério da Saúde define hospital como o estabelecimento de saúde
destinado a prestar assistência sanitária em regime de internação à população
podendo dispor de assistência ambulatorial ou de outros serviços. (BRASIL, 2002).
Segundo Atlas (2009), a norma regulamentadora NR 32, Segurança e Saúde
no Trabalho em Serviços de Saúde, entende-se por serviço de saúde qualquer
edificação destinada à prestação de assistência à saúde da população, e todas as
ações de promoção, recuperação, assistência, pesquisa e ensino em saúde em
qualquer nível de complexidade.
Nenhum plano arquitetônico abstrato pode dar a fórmula do bom
hospital. Este é um projeto complexo de que se conhece mal os
efeitos e as conseqüências, que age sobre as doenças e é capaz de
agravá-las, multiplicá-las ou atenuá-las. Somente um inquérito
empírico sobre esse novo objeto ou esse objeto interrogado e isolado
de maneira nova – o hospital – será capaz de dar idéia de um novo
programa de construção dos hospitais. O hospital deixa de ser uma
simples figura arquitetônica. Ele agora faz parte de um fato médicohospitalar que se deve estudar como são estudados os climas, as
doenças, etc. (FOUCAULT, 1998, p.100).
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Os hospitais podem ser avaliados de várias formas, seja para satisfazer
exigências legais, condições de classificação para um determinado critério ou
condições de qualidade. A acreditação é uma forma de avaliação externa, voluntária,
efetuada por profissionais independentes, de terceira parte, visando avaliar seu
funcionamento e suas práticas, usando como base, critérios/padrões estabelecidos
pelo agente acreditador. A acreditação procura assegurar e avaliar as condições de
segurança do paciente e dos processos, de qualidade dos serviços/produtos e
interesses dos clientes/pacientes. O processo de acreditação proposto pela
Organização Nacional de Acreditação (ONA) possui três níveis distintos com
princípios orientadores diferentes.
O princípio orientador do nível 1 é a segurança, do nível 2 segurança e
organização e do nível 3 segurança, organização e prática de gestão e qualidade. O
nível 1 é conhecido como acreditação padrão; o nível 2, acreditação plena e o nível
3, acreditação com excelência.
Acreditação é o mais difundido internacionalmente, dos métodos de
avaliação externa por pares no campo da saúde. Se define como um
procedimento de avaliação integra (sistêmico) da qualidade, que
procura abranger os aspectos de estrutura, processo e resultados. É
voluntário, confidencial, periódico, baseado em padrões (estândares)
previamente conhecidos e executado por uma entidade
independente do estabelecimento avaliado. (ORGANIZAÇÃO
NACIONAL DE ACREDITAÇÃO, 2006).

O hospital do estudo foi acreditado em 2008 pela Organização Nacional de
Acreditação (ONA) em Nível 3, buscando, através de uma atitude pró ativa, melhorar
a qualidade dos seus produtos e serviços, com padrões e processos de avaliação
pré estabelecidos e aceitos pela comunidade.
O processo de avaliação foi orientado pela aplicação do Manual Brasileiro de
Acreditação, considerando seções e subseções de aplicação obrigatória. A seção
Manual 5 Apoio Técnico possui uma subseção (Manual 5/4) que trata de Segurança
e Saúde Ocupacional.
De acordo com o glossário brasileiro de acreditação, entende-se por manual
brasileiro de acreditação:
Instrumento de Avaliação desenvolvido para verificar a qualidade da
assistência à saúde em todas as Organizações Prestadoras de
Serviços à Saúde, tendo como base padrões de complexidade
crescente. É a referência nacional para ser utilizado pelas
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Instituições Acreditadoras participantes do Sistema Brasileiro de
Acreditação, coordenado pela Organização Nacional de Acreditação,
que deverá ser atualizado periodicamente em seus níveis e padrões
(ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO, 2006, p. 9).

O dimensionamento do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e
em Medicina do Trabalho (SESMT), conforme a Norma Regulamentadora NR 4
Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho,
da Portaria n° 3.214 (BRASIL, 1978), do hospital é dimensionado conforme a tabela
1 a seguir:
Tabela 1 – Dimensionamento do Serviço Especializado em Engenharia de
Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) do hospital

Dimensionamento do Serviço Especializado em Engenharia
de Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMT
Número de Empregados do Hospital

1001 a 2000

Técnico de Segurança

4

Engenheiro de Segurança do Trabalho

1

Auxiliar Enfermagem do Trabalho

-

Enfermeiro do Trabalho

1

Médico do Trabalho

2

Fonte: Elaborado pela autora

O dimensionamento proposto pela referida norma é do mínimo de profissionais
que devem compor o quadro de dimensionamento e não o máximo. Constituindo o
SESMT, o hospital possui assessoria técnica permanente, o que permite ao
empregador constante supervisão, avaliação e controle dos riscos.
A comunicação entre empregador e empregado deve ser feita pela CIPA que,
dentro das atribuições que lhe cabem, de acordo com a legislação vigente, deverá
sugerir ao empregador, medidas a serem adotadas para manutenção ou melhoria
das condições de trabalho. Conforme a tabela 2, a CIPA é composta de
representantes

do

empregador

e

dos

empregados,

de

acordo

com

o

dimensionamento previsto na Norma Regulamentado NR 5 da Portaria nº 3.214
(BRASIL, 1978).
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Tabela 2 – Composição dos membros do empregador e empregados da Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA)

Dimensionamento da Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes - CIPA
Número de empregados do hospital

1001 a 2500

Número total dos representantes da CIPA

16

Representantes do Empregador

8

Representantes dos Empregados

8

Fonte: Elaborado pela autora

A CIPA é um organismo capaz de promover a prevenção, discutindo com o
empregador, as sugestões que refletem os anseios dos empregados quanto às
melhorias das condições de trabalho.
Cabe ao hospital valorizar integralmente o desempenho das atribuições da
CIPA e SESMT, que têm nitidamente definidas, atribuições no sentido de manter
reuniões e elaborar atas, acompanhar e avaliar o desenvolvimento do PPRA,
realizar as investigações de acidentes ou quase-acidentes e doenças relacionadas
ao trabalho, com ou sem afastamento, e fazer recomendações sobre segurança e
saúde dos trabalhadores.
O organograma do hospital, mostra uma empresa com hierarquia verticalizada,
caracterizada por três corpos funcionais: médico, enfermagem e administrativo. A
administração superior (representada pela diretoria da entidade mantenedora)
estabelece, implanta e controla as políticas administrativa, salarial, econômica e de
recursos.
[....] uma das razões pelas quais gerenciar um hospital está se
tornando tão difícil é o fato das empresas que pagam as despesas de
seus funcionários terem se transformado em um público que precisa
ser satisfeito, tanto em termos médicos como econômicos.
(DRUCKER, 1997, p. 81)

No organograma do hospital, pode-se observar que a engenharia de segurança
e a medicina do trabalho estão subordinadas ao departamento pessoal, comandado
pela gerência administrativa (Figura 1):
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Figura 1 - Organograma do hospital de estudo
Fonte: Hospital do estudo
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A subordinação pode levar ao setor de engenharia de segurança, limitações de
suas ações e conflitos (empregador-empregados), devido às dificuldades de
comunicação e tomada de decisão. Cabe ainda salientar que os profissionais de
recursos humanos não possuem conhecimento técnico e científico para julgar ações
corretivas ou preventivas do setor de segurança do trabalho e do próprio SESMT. A
segurança do trabalho deveria responder diretamente para a diretoria administrativa,
já que esta é responsável direta pelos empregados.
Considerando ainda a falta de inter-relacionamento dos diversos
departamentos e em especial com o Serviço Especializado em
Engenharia de Segurança do Trabalho e em Medicina do Trabalho
(SESMT), a qual fica confinado e subordinado à área de Recursos
Humanos, posição altamente desfavorável do ponto de vista do
Planejamento Estratégico e pela absoluta falta de uma Política das
Condições e Meio Ambiente de Trabalho, do Setor Empresarial, são
estes os fatores primordiais desse descaso. (ATIENZA, 2007, p.7)

6.2 Unidade de Terapia Intensiva Adulto (UTI-A)
Conforme Maia (1999), a criação da Unidade de Terapia Intensiva Adulto (UTIA) ocorreu por volta dos anos 60, quando as técnicas sofisticadas de tratamento e
instrumentação sofreram um grande avanço na medicina, implicando a necessidade
de implantar e/ou ampliar um local, nos hospitais, destinado a atender e tratar
pacientes com risco de morte.
As UTI foram inventadas durante a guerra da Coréia (1950-1953)
para atender a soldados americanos feridos em combate. Depois, na
Guerra do Vietnã (finalizada em 1975) elas foram aperfeiçoadas.
Durante muito tempo, foram apenas isso: palco de batalhas entre a
vida e a morte. Só depois veio a idéia de que era necessário
humanizar tanto a vida quanto a morte (COLLUCCI, 2007, p. 6).

Segundo Associação de Medicina Intensivista Brasileira (2009), as Unidades
de Terapia Intensiva (UTI-A) objetivam reunir numa mesma área física profissionais
médicos e de enfermagem, visando oferecer um cuidado mais apurado, intenso,
vigiando com maior assiduidade os sinais vitais e a evolução clínica do paciente,
permitindo-se detectar rapidamente mudanças e, isto feito, permitindo-se iniciar o
imediato tratamento para correção do(s) problema(s), que muitas vezes levariam o
paciente a morte.
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O surgimento das Unidades de Terapia Intensiva UTI-A marcou um dos
maiores progressos obtidos pelos hospitais no século passado, visto que, antes, o
cuidado ao doente grave realizava-se nas próprias enfermarias, faltando, assim,
área física adequada, recursos materiais e humanos para melhor qualidade desse
cuidado.
Segundo Souza (apud MAIA 1999, p.77), as Unidades de Terapia Intensiva
podem ser conceituadas como “[...] locais destinados à prestação de assistência
especializada a paciente crítico, sendo necessário controle rigoroso de seus
parâmetros vitais e assistência de enfermagem contínua e intensiva”.
A internação em UTI-A não está baseada apenas na gravidade do quadro
clínico, é preciso que haja possibilidade de reversão da doença, ou seja, que o
paciente não se encontre na fase terminal da doença.
As internações de pacientes em regime de terapia intensiva possuem, como
atribuição, a prestação de assistência à saúde em regime de internação, sendo que
as atividades devem atender os requisitos da ANVISA preconizados pelo item 3.3 da
Resolução RDC nº 50/2002.
3.3.1 proporcionar condições de internar pacientes críticos, em
ambientes individuais ou coletivos, conforme grau de risco, faixa
etária (exceto neonatologia), patologias e requisitos de privacidade;
3.3.2 executar e registrar a assistência médica intensiva;
3.3.3 executar e registrar a assistência de enfermagem intensiva;
3.3.4 prestar apoio diagnóstico laboratorial, de imagens,
hemoterápico, cirúrgico e terapêutico durante 24 horas;
3.3.5 manter condições de monitoramento e assistência respiratória
24 horas;
3.3.6 prestar assistência nutricional e distribuir alimentação aos
pacientes;
3.3.7 manter pacientes com morte cerebral, nas condições de
permitir a retirada de órgãos para transplante, quando consentida; e
3.3.8 prestar informações e assistência aos acompanhantes dos
pacientes. (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,
2002, p.40).

A Unidade de Terapia Intensiva Adulto (UTI-A)3, objeto desta dissertação, está
localizada no 10° andar, pé direito 2,98 m, área física de aproximadamente 800 m²,
acesso de elevadores e escadas, não há fechamentos (paredes ou divisórias) entre
os leitos e sim cortinas, que quando necessário, são fechadas. O histórico e

3 O nome do hospital não pode ser citado por motivos de sigilo.
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estatística de acidentes não foram fornecidos, por terem sido considerados dados
sigilosos pela diretoria do hospital. Há quatro quartos de isolamento, estes sim são
ambientes fechados, para melhor controle do risco de infecção hospitalar. O piso é
de revestimento vinílico. A iluminação é artificial e natural, sendo a luz natural pouco
utilizada. A climatização do ambiente se dá através de ar condicionado. Existem na
unidade termômetros e higrômetros e uma planilha para registro de temperaturas
máximas e mínimas e umidade relativa do ar a cada 12 horas.
Todos os vinte e oito leitos da Terapia Intensiva Adulto (UTI-A) têm
monitoramento básico e individual, por meio de monitores de eletrocardiografia,
saturação de oxigênio arterial e pressão arterial não-invasiva, além de aparelhos de
ventilação mecânica com monitor especial (para verificação de complacência,
temperatura, volume minuto, relação entre tempo inspiratório e tempo expiratório,
volume corrente e freqüência respiratória). Também estão disponíveis, quando
necessário, monitores de pressão arterial invasiva, pressão venosa central, pressão
intracraniana, pressão de artéria e capilar pulmonar, monitor de débito cardíaco
contínuo, monitor de saturação venosa central, balão intra-aórtico.
Os sistemas de monitoração são os instrumentos fundamentais na observação
do paciente criticamente enfermo, fornecendo informações sobre as variáveis
biológicas dos pacientes aos profissionais da saúde com exatidão e precisão
adequada, permitindo o acompanhamento ou a tomada de decisões necessárias em
tempo hábil. Para que esses sistemas operem adequadamente, é fundamental que a
infra-estrutura que permite seu funcionamento esteja cercada de uma série de
medidas de segurança, previstas nas normas técnicas. Dentre elas, é vital o
suprimento de energia elétrica, gases medicinais, água, ar condicionado entre
outros, ininterruptamente, para a continuidade da monitorização e uso de
equipamentos de suporte à vida.
Todos os medicamentos injetáveis de infusão contínua ou lenta são
administrados via bomba de infusão, sendo que esse método permite que a
substância injetada a uma velocidade constante e controlada, traga maior segurança
aos pacientes.
Na Unidade de Terapia Intensiva Adulto UTI-A, a equipe médica, de
enfermagem e fisioterapia são as principais categorias profissionais sujeitas à
exposição aos riscos, principalmente ao risco biológico, que são contatos do homem
com bactérias, fungos, vírus, protozoários, príons, através de material biológico,
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devido à exposição/contato direto na assistência aos pacientes e ao contato indireto
no ambiente.
Segundo Nishide e Benatti (2004, p. 408) historicamente, os trabalhadores da
área da saúde não eram considerados como categoria profissional de alto risco para
acidentes de trabalho ou doenças relacionadas ao trabalho. A preocupação com os
riscos surgiu, somente, a partir da HIV/AIDS nos anos 80, quando o Center for
Disease Control and Prevention (CDC) introduziu as denominadas “precauções
universais”,

atualmente

denominadas

precauções

padrão,

enfatizando

a

necessidade de todos os empregados da saúde utilizarem equipamentos de
proteção individual (avental, máscara cirúrgica, óculos de proteção e luva de
procedimento) e proteção coletiva ao entrarem em contato com fluídos orgânicos.
Os agentes biológicos constituem-se no mais antigo risco no ambiente de
trabalho. Bernadino Ramazzini considerado pai da medicina do trabalho, em sua
obra prima datada de 1700, intitulada De Morbis Artificum Diatriba, já fazia referência
às doenças dos coveiros e das parteiras (FUNDAÇÃO JORGE DUPRAT
FIGUEIREDO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, 1999).
O vírus da Hepatite B, por ter alto grau de infectividade, é o agente de maior
risco para os profissionais da saúde. Este vírus pode ser transmitido no sangue,
sêmen, fluido cérebro-espinhal, saliva e urina. Outro aspecto importante e que
merece atenção são as agulhas que podem ocasionar acidentes graves. A
manipulação de material perfurante é uma preocupação constante no hospital.
O manuseio de agulhas deve seguir algumas recomendações, tais como: as
agulhas não devem ser entortadas, quebradas, recapeadas ou removidas da seringa
após o uso para evitar-se a auto-inoculação e produção de aerossóis; agulhas
utilizadas devem ser imediatamente colocadas em recipientes resistentes a
perfurações. Também podem ocorrer acidentes quando se descarta secreções e
excretas dos pacientes.
Uma UTI-A possui recursos que propiciam segurança para os pacientes e
empregados sob condições normais e de emergência. A unidade é provida de
eletricidade, água, vácuo clínico, oxigênio, ar comprimido e atende às normas
mínimas ou aos códigos dos agentes reguladores ou credenciadores.
Os materiais e equipamentos da Unidade de Terapia Intensiva Adulto devem
possuir uma rotina de manutenção preventiva e obedecer à periodicidade e
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procedimentos indicados pelos fabricantes ou outro método que justifique a
frequência, visando garantir o seu funcionamento dentro dos padrões estabelecidos.
Nas visitas à Unidade de Terapia Intensiva Adulto (UTI-A), foi realizado um
levantamento

de materiais e equipamentos médicos necessários ao seu

funcionamento (APÊNDICE A).
6.3 Descrição das atividades e funções dos postos de trabalho da Unidade de Terapia
Intensiva (UTI-A)
Nas atividades hospitalares, atualmente há dois grandes grupos: os de suporte
aos pacientes, aqueles que cuidam diretamente do enfermo, e os que dão
sustentação ao que aqueles fazem. Entre os que cuidam diretamente dos enfermos,
estão os médicos, o corpo de enfermagem, o corpo de fisioterapeutas, os
profissionais dos serviços auxiliares de diagnóstico e terapia, laboratório de análises
clínicas. Já do outro lado estão os profissionais de apoio administrativo e dos
serviços de infra-estrutura.
Não há, portanto, uma categoria única de empregados hospitalares, mas
diversas, em função das diferentes atividades desenvolvidas. O primeiro grupo é
mais homogêneo, posto que seu objeto de trabalho é o doente ou a doença,
limitado, obrigatoriamente, a atuar em instituições médicas.
As atividades hospitalares são ininterruptas, embora o ritmo difira nos diversos
turnos e dias da semana. A continuidade e a diferença desse ritmo têm razões
diversas, algumas bastante óbvias, como a existência de pessoas internadas ou que
requerem cuidados de emergência. No entanto, como atividade destinada ao
público, seu maior volume de trabalho reflete as necessidades do processo de
produção e as formas de organização e vida da sociedade.
A descrição de cargos e funções é tarefa básica indispensável para qualquer
programa do serviço de recursos humanos e para a formação do quadro de
pessoas.
Não se pode selecionar ou treinar, nem determinar o valor de um cargo ou
mérito de um empregado, se não tivermos uma ideia clara e registrada por escrito,
do que se faz neste cargo e quais os registros pessoais necessários para o seu bom
desempenho.
A descrição abaixo foi copilada do Programa de Prevenção de Riscos
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Ambientais (PPRA) para o futuro preenchimento do formulário do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP) com descrição da atividade que o profissional
exercerá.
Nesta instituição os empregados são chamados de colaboradores.
O formulário do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) deve ser
preenchido pelo hospital, já que este expõe os trabalhadores aos riscos ambientais
ou associações destes agentes. Estas informações poderão ser utilizadas para o
processo de aposentadoria especial pelo Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).
Quando houver o desligamento do empregado, o hospital é obrigado a fornecer uma
cópia autêntica do documento ao empregado, sob pena de multa, caso não o faça.
Os profissionais que são empregados do hospital e trabalham na UTI-A são:
chefe de departamento, escriturário, enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de
higienização. Os profissionais que prestam serviço na UTI-A, mas não possuem
vínculo trabalhista com o hospital, o que não o exime de responsabilidade, por esta
ser solidária, são: os médicos intensivistas e os fisioterapeutas.
Conforme levantamento feito no setor de recursos humanos, são oito médicos
intensivistas e oito fisioterapeutas em dois turnos de trabalho de 12 horas.
As descrições abaixo foram coletadas no PPRA do estudo, atendendo assim o item
9.33 da Portaria nº 3.214, NR 9 (ATLAS, 2009).
•

Chefe de departamento

As atividades do chefe de departamento são: registrar informações da trajetória
e desenvolvimento do colaborador na ficha funcional; realizar reuniões mensais;
analisar os custos do departamento mensalmente; garantir a qualidade dos serviços;
tabular, analisar e monitorar os dados estatísticos de produção e os indicadores do
departamento; supervisionar e orientar os trabalhadores quanto à utilização dos
equipamentos de proteção individual (EPIs) necessários para a prática de suas
atividades; analisar e emitir parecer técnico e solicitar a compra de equipamentos e
materiais; participar dos trabalhos da Comissão de Ética; participar da etapa de
entrevista no processo de seleção de pessoal de enfermagem e novo talento;
acompanhar, orientar e avaliar o desempenho do colaborador recém admitido do
time de enfermagem.
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Há apenas 01 chefe de departamento na Unidade de Terapia Intensiva Adulto
UTI-A.

•

Escriturário

As atividades do escriturário são: encaminhar correspondências internas,
materiais e medicamentos, prever e repor materiais e equipamentos, controlar, prazo
de validade de medicamentos e materiais, solicitar materiais ao almoxarifado,
solicitar medicamentos à farmácia, manter o prontuário organizado, acionar sempre
que necessário o laboratório, banco de sangue e SADTs, encaminhar rol de valores.
Há 04 escriturário (a)s na Unidade de Terapia Intensiva Adulto UTI-A.

•

Enfermeiro

As atividades do enfermeiro são: prestar assistência direta ao cliente em
estado clínico instável e sempre que necessário, contribuir e facilitar com os
trabalhos da comissão de ética de enfermagem; zelar e controlar o patrimônio do
setor, contribuindo com o programa de manutenção preventiva e corretiva; elaborar,
delegar, executar, supervisionar e avaliar o plano de cuidados baseado no
diagnóstico de enfermagem; interpretar, aprazar, delegar, executar, orientar e
supervisionar a execução da prescrição médica e de enfermagem, intervindo quando
necessário; avaliar e realizar os procedimentos de enfermagem que exijam um maior
nível de conhecimento científico e habilidade técnica; coordenar as ações de
enfermagem nos atendimentos de emergência; colaborar com o gerenciamento de
resíduos e prevenção de acidentes; coletar exames laboratoriais pelos cateteres
venosos centrais, sondas, drenos e punções arteriais; verificar sinais vitais;
transportar pacientes críticos nas unidades e Serviços de Apoio Diagnóstico e
Terapêutico (SADTs).
São vinte e quatro enfermeiros, seis empregados por turno de trabalho. Os
turnos semanais compreendem das 6h00 – 12h00; 12h00 – 18h00; e 18h00 – 6h00.
A UTI-A em estudo apresenta uma relação média de 1 enfermeiro por cada 5,6
leito, relação inferior à recomendada pelo SOMASUS que é de 1 enfermeiro para
cada 10 leitos ou fração, conforme Sistema de Apoio à Elaboração de Projetos de
Investimentos em Saúde (SOMASUS).
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•

Técnico de enfermagem

As atividades do técnico de enfermagem são: prestar assistência ao paciente,
através do preparo e administração de medicamentos intravenosos, intramusculares
e via oral; controlar sinais vitais, passar sondas nasogástrica e vesical; auxiliar e
realizar exames; verificar exames agendados e a programação de pacientes. Checar
a sala, instrumental, ar condicionado; monitorar temperatura e umidade relativa do ar
no setor, acompanhar a realização de exames, fazer previsão e provisão de
serviços, materiais e equipamentos no setor; acompanhar a higienização e
desinfecção do setor.
São quatorze empregados por turno de trabalho, num total de 56. Os turnos
semanais compreendem das 6h00 – 12h00; 12h00 – 18h00; e 18h00 – 6h00.

•

Auxiliar de higienização

As atividades do auxiliar de higienização são: sinalizar a área a ser limpa;
manter o material de consumo para execução das atividades; manter o local para
guarda de materiais limpo e organizado; recolher e acondicionar devidamente os
tipos de resíduos dos departamentos e setores; levar ao conhecimento do
supervisor/chefe de departamento as ocorrências e acidentes que envolvam
diretamente o setor de Higienização; executar as atividades de higienização
utilizando as técnicas estabelecidas; conservar os equipamentos e materiais
utilizados na execução das atividades; comunicar qualquer reparo nas instalações
para o setor de manutenção; realizar as atividades de descontaminação e
desinfecção sempre que solicitados.
Os auxiliares de higienização, que são no total de 69 profissionais, dividem-se
em grupos para atender todas as dependências físicas do hospital. São escalados
pela chefia, para executar as tarefas para as quais forem solicitados.
6.4 Descrição física da Unidade de Terapia Intensiva Adulto (UTI-A)
A descrição física tem como objetivo caracterizar a UTI-A para melhor
entendimento dos riscos, e foi realizada através de visitas monitoradas pela diretoria
técnica, limitando-se a uma avaliação qualitativa do ambiente de trabalho.
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A medicina de hoje é praticada no hospital de ontem. Esta afirmação
demonstra que nem todos os hospitais possuem a infra-estrutura
adequada às constantes transformações para a implantação de
novos serviços médico-hospitalares ou de tecnologia de suporte.
(FRIESEN apud MADRIGANO, 2006, p.49)

O trabalho dos profissionais diretos na UTI-A consiste na prestação de
atendimento a pacientes graves ou que necessitam de cuidados especiais. Atua-se
através da observação constante dos dados clínicos e laboratoriais dos pacientes.
São necessários frequentes procedimentos junto aos pacientes e atenção constante
quanto ao agravamento.
O projeto deve ser abordado por um grupo multidisciplinar composto por vários
profissionais de diversos setores, como, por exemplo, o diretor médico,
administrador hospitalar, enfermeiro chefe da UTI-A, arquitetos e engenheiros. É
fundamental a participação do engenheiro de segurança nos projetos ou certas
decisões gerenciais, porém a realidade é um pouco diferente. Esse profissional
ainda não possui o destaque necessário para participar ou fazer parte de comissões
de controle de infecção hospitalar ou de gerenciamento de risco.
Todos os projetos de Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (EAS) deverão
obrigatoriamente ser elaborados em conformidade com as disposições da
Resolução ANVISA RDC n° 50, de 2002, que dispõe sobre o Regulamento Técnico
para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de
estabelecimentos assistenciais de saúde. Devem ainda atender a todas outras
prescrições pertinentes ao objeto desta norma estabelecida em códigos, leis,
decretos e portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas de
concessionárias de serviços públicos (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA, 2002).

Conforme Diretor Médico do hospital do estudo, a taxa de ocupação da UTI-A
foi em média 78,2%, e a média de permanência é de 4,9 dias, em 2009 (Informação
verbal) 4.
O planejamento e projeto físico devem ser baseados em padrões de admissão
de paciente, fluxo de visitantes e empregados, e na necessidade de instalações de

4 Informação obtida através de entrevista.
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apoio (posto de enfermagem, armazenamento, exigências administrativas e
educacionais) e serviços que são peculiares à instituição individual em questão.
Na Resolução ANVISA RDC n° 50, na parte II que aborda a programação
físico-funcional dos sistemas de saúde, são apresentados os aspectos espaciais
estritamente relacionados com as diversas atribuições e atividades, a partir de uma
listagem dos ambientes próprios para os estabelecimentos assistenciais de saúde
(AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2002).
O posto de enfermagem deve ser instalado de forma a permitir observação
visual direta ou eletrônica dos leitos. No caso de observação visual por meio
eletrônico, deverá dispor de uma central de monitores.
A descrição física da UTI-A destina-se a caracterizar o objeto de estudo com a
finalidade de tornar mais clara a avaliação dos programas que serão analisados
nesta dissertação, bem como demonstrar a complexidade do ambiente de trabalho
destes profissionais.
A Unidade de Terapia Intensiva Adulto (UTI-A) em estudo localiza-se no 10°
andar, é uma área geográfica distinta dentro do hospital, com acesso controlado,
sem trânsito para outros departamentos. Sua localização tem acesso direto por
elevadores e escadas. As rotas de fuga do 10º andar são feitas por escadas
protegidas com portas corta-fogo, localizadas uma logo à frente da entrada principal
da UTI-A e outra lateralmente a essa. Existe projeto para construção de uma terceira
escada de incêndio na face lateral do prédio que teria acesso direto de dentro da
própria UTI-A.
O acesso é restrito dentro da UTI-A apenas para médicos, enfermeiros,
técnicos de enfermagem, fisioterapeutas e pessoal autorizado do hospital. Os
familiares e outros que queiram visitar pacientes internados devem obedecer a
horários estipulados pelo hospital.
Os acessos estão relacionados com a circulação de sua população usuária e
de materiais.
a) escadas e elevadores
A construção das escadas deve obedecer aos critérios referentes ao código de
obras da localidade e a outras exigências legais.
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Os elevadores deverão atender aos empregados, pacientes e visitantes, sendo
que estes são:
•

um elevador restrito para pacientes e médicos;

•

três elevadores sociais;

•

um elevador para serviços internos.

Na elaboração desse trabalho, foi identificado que não existem rotas de fuga
para pacientes dependentes de cadeiras de rodas ou macas, uma vez que não há
rampas nem elevadores enclausurados contra incêndio. Este fato traz grande
preocupação, uma vez que, em caso de incêndio, seguramente não haverá tempo
para a retirada de pacientes graves.
A sala de espera de visitantes destinada aos familiares localiza-se no hall de
acesso ao 10° andar.
A circulação da UTI-A se dá através de um corredor central, sendo este a única
saída em casos de emergência ou sinistros na unidade. O revestimento do piso é
vinílico, adequado para limpeza e para equipamentos com rodas (Fotografia 1).

Fotografia 1 - Detalhe piso vinílico
Fonte: Acervo da autora

Os leitos dos pacientes foram projetados para apoiar todas as funções
necessárias a saúde; estão localizados em área mista, isto é, área comum (tipo
vigilância) e quartos fechados (isolamento). A área de cada leito deve ser suficiente
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para conter todos os equipamentos e permitir livre movimentação da equipe às
necessidades de terapia intensiva do paciente.
São vinte e oito leitos na área comum, sendo que esta proporciona observação
contínua do paciente. A separação dos leitos por divisórias laváveis (cortinas)
proporciona uma relativa privacidade dos pacientes, controlando assim o contato
visual do paciente com o entorno.
Apesar da relativa restrição visual dos pacientes, não há proteção contra o
ruído ambiental que observamos ser elevado e incômodo com a presença de
alarmes de monitores, televisores e pacientes.
Nos quatro quartos fechados (isolamento), faz-se necessária uma central de
monitorização no posto de enfermagem.
O banheiro dos pacientes é localizado na área de internação da unidade (geral)
ou anexo ao quarto (isolamento). Todos os banheiros e sanitários de pacientes
internados possuem lavatório, chuveiro, vaso sanitário, duchas higiênicas.
Como pode ser observado nas fotografias 2 e 3, um leito de terapia intensiva
com monitores e equipamentos necessários para otimizar a assistência ao paciente.

Fotografia 2 - Leito completo da Unidade de Terapia Intensiva Adulto
Fonte: Acervo da autora
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Fotografia 3 - Leito completo Unidade de Terapia Intensiva Adulto com vários
equipamentos médicos
Fonte: Acervo da autora

Nas fotografias 4 e 5 a seguir, pode-se observar estruturas para isolamentos de
pacientes portadores de doenças infecto contagiosas, bem como alertas de
precaução padrão para reduzir o risco do paciente e do empregados a agentes
biológicos.

Fotografia 4 – Antecâmara de um dos leitos de isolamento
Fonte: Acervo da autora
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Fotografia 5 – Orientação de leito elaborado pelo CCIH para prevenção de
infecção hospitalar
Fonte: Acervo da autora

O posto de enfermagem e posto médico é centralizado, considerado como uma
“ilha de comando”. O hospital adotou técnica de visualização de imagens
radiográficas por meio de computadores, o que eliminou a necessidade de utilização
de filmes radiológicos beneficiando o meio ambiente pela eliminação dos poluentes
reveladores de imagem.
A fotografia 6 e 7 ilustra a importância do processo de lavagem das mãos
visando à higienização das mesmas. Porém, a fotografia 8 mostra uma caixa de
resíduos perfuro cortantes sem suporte adequado contrariando o item 32.5.3.2.1 da
NR 32 (ATLAS, 2009, p.27).
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Fotografia 6 – Orientação para higienização das mãos
Fonte: acervo da autora

Fotografia 7 – Luvas de látex para procedimentos e gel alcoólico.
Fonte: Acervo da autora
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Fotografia 8 - Pia para higienização das mãos
Fonte: Acervo da autora

O posto de comando médico e enfermagem da UTI-A localizada ao centro para
melhor visualização dos leitos conforme ilustram as fotografias 9 e 10 a seguir:

Fotografia 9 – Posto de comando médico e enfermagem
Fonte: Acervo da autora
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Fotografia 10 - Monitor central dos 28 leitos da Unidade de Terapia Intensiva
Adulto
Fonte: Acervo da autora

A secretaria da unidade é de fácil acesso (Fotografia 11). As áreas de trabalho
e armazenamento são adequadas para manter todos os suprimentos necessários e
permitir o desempenho de todos os procedimentos administrativos. Esta área foi
também projetada para o armazenamento do prontuário dos pacientes.
A recepção da Unidade de Terapia Intensiva Adulto é destinada ao controle do
acesso de pessoas, informações e coordenação dos trabalhos entre outros
(Fotografia 12).

Fotografia 11 – Secretaria
Fonte: Acervo da autora
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Fotografia 12 – Recepção da Unidade de Terapia Intensiva Adulto
Fonte: Acervo da autora

A UTI-A possui farmácia satélite com finalidade de estocar adequadamente
materiais e medicamentos e de proporcionar assistência farmacêutica (Fotografia 13).
A área de descanso para a equipe médica e a área de descanso para a equipe
de enfermagem são locais distintos dentro da UTI-A. Estas áreas estão ligadas à
UTI-A por telefone. (Fotografias 14,15 e16).

Fotografia 13 - Farmácia satélite
Fonte: Acervo da autora
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Fotografia 14 – Área de descanso da equipe médica
Fonte: Acervo da autora

Fotografia 15 – Área de descanso da equipe de enfermagem
Fonte: Acervo da autora
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Fotografia 16 – Área de descanso da equipe de enfermagem
Fonte: Acervo da autora

A sala de guarda de equipamentos médico-hospitalares é provida de vários
armários, macas e cadeiras de rodas (Fotografias 17 e 18).

Fotografia 17 - Sala de guarda de equipamentos médicos
Fonte: Acervo da autora
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Fotografia 18 - Sala de guarda de equipamentos médicos
Fonte: Acervo da autora

A sala de utilidades ou expurgo, de acordo com a RDC nº 50 foi projetada para
depositar temporariamente roupas sujas antes de encaminhá-las ao destino de
lavagem. O risco identificado é aspersão de gotículas contaminadas durante a
lavagem de materiais contaminados (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA, 2002).
A palavra “lixo hospitalar” passou a ser substituída pelo termo “resíduos de
serviços de saúde”, incluindo todos os resíduos no estado sólido ou semi-sólido
provenientes de atividades médico-assistências à saúde humana ou animal.
(COMPANHIA TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 1997).
Os resíduos de serviço de saúde podem apresentar vários riscos para os
empregados, pacientes, visitantes e comunidade. Na UTI-A, todos os resíduos são
segregados, acondicionados, identificados em recipientes específicos (Fotografias
19 e 20), o hospital possui o PGRSS – Plano de Gerenciamento de Resíduos de
Serviço de Saúde, segundo a Resolução n° 358 do Conselho Nacional do Meio
Ambiente (2005), e Resolução RDC n° 306, da Agência Nacional da Vigilância
Sanitária (2004).
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Fotografia 19 – Carrinho de serviço de higiene e limpeza
Fonte: Acervo da autora

Fotografia 20 - Acondicionamento dos resíduos de serviço de saúde
Fonte: Acervo da autora

O PGRSS deve descrever os procedimentos para manuseio, segregação,
acondicionamento, armazenamento, transporte, tratamento, destino final, plano de
contingência, treinamento, responsabilidade e orçamento anual para sustentar sua
continuidade de implementação.
No hospital de estudo, o gerenciamento dos resíduos e implantação do PGRSS
é de responsabilidade da diretoria de apoio logístico.
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Fotografia 21 – Sala de utilidades ou expurgo
Fonte: Acervo da autora

Fotografia 22 – Quadro explicativo sobre uso de Equipamentos de Proteção Individual.
Fonte: Acervo da autora
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Fotografia 23 – Equipamentos de proteção individual na sala de utilidades ou expurgo
Fonte: Acervo da autora

Conforme as fotografias 21, 22 e 23, as informações sobre os equipamentos de
proteção individual e fornecimento de equipamentos de proteção individual atendem
o disposto na NR 32 da Portaria nº 3.214 (BRASIL, 1978; ATLAS, 2009).
6.5 Instalações e equipamentos
As

intervenções

realizadas

nos

equipamentos

tais

como

instalação,

manutenção, troca de componentes e calibração devem ser acompanhadas e/ou
executadas pelo responsável técnico pela manutenção, documentadas e arquivadas.
O presente item tem como objetivo descrever as instalações e equipamentos
que fazem parte da UTI-A.
A iluminação da UTI-A, além da natural é feita através de lâmpadas
fluorescentes (Fotografia 24). Em cada leito, para um melhor conforto do paciente,
há lâmpadas fluorescentes de leituras em suportes removíveis.
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Fotografia 24 - Iluminação natural e artificial
Fonte: Acervo da autora
A boa iluminação no ambiente de trabalho propicia elevada
produtividade, melhor qualidade do produto final, redução do número
de acidentes, diminuição do desperdício de materiais, redução da
fadiga ocular e geral, melhor supervisão do trabalho, maior
aproveitamento do espaço, mais ordem e limpeza das áreas e
elevação da moral dos funcionários. (AGÊNCIA NACIONAL DE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 1995, p.18).

A Resolução ANVISA RDC no 50 de 2002 recomenda oito tomadas para
equipamentos biomédicos por leito (se houver utilização de equipamentos tipo
monitores multiparamétricos, justifica-se a utilização de somente seis tomadas
(AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2002).
No caso da UTI-A, o número de tomadas é dezoito por leito, sendo 16 de
voltagem 110 volts e duas de voltagem 220 volts. O número de tomadas é justificado
pela necessidade de alimentação de diversas bombas de infusão, além de outros
equipamentos

biomédicos.

As

tomadas

na

cabeceira

são

localizadas

a

aproximadamente 1,5 metros acima do piso para facilitar a conexão e a retirada
através do corpo do conector.
O hospital possui um grupo de três geradores que têm por função garantir o
fornecimento de energia elétrica para as áreas críticas e, posteriormente para todo o
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hospital, como sistema de backup, durante a interrupção do fornecimento de energia
por parte da concessionária ou falha da cabine primária. Existem dois modos de
operar o grupo gerador: o automático e o manual.
Modo Automático: um dispositivo é o responsável pelo acionamento automático
do grupo gerador em caso de interrupção do fornecimento normal. É a maneira mais
eficaz de acionamento do grupo gerador.
No hospital do estudo, o grupo gerador é acionado automaticamente após
quinze segundos de queda da energia da rede, sendo que a entrada ocorre em
dezenove segundos. Sistemas de no break mantêm energia nas áreas críticas até a
entrada do grupo gerador. Caso haja falha no sistema automático, o grupo gerador
pode ser acionado manualmente por um operador presente no local durante vinte e
quatro horas por dia.
São dois os sistemas de abastecimento de água: através de ligamento na rede
de água SABESP e um poço artesiano. O poço artesiano é regularizado pela
SABESP.
No hospital, a fonte de ar comprimido se dá pela mistura, controlada
eletronicamente, de nitrogênio e oxigênio que são armazenados em tanques.
O vácuo tem aplicação em várias áreas do ambiente hospitalar. É utilizado para
a sucção de substâncias líquidas e resíduos moles (secreções, coágulos e outros)
provenientes de processos hospitalares.
Conforme Brito, Brito e Buganza (2003), o ar comprimido é muito utilizado nos
ambientes hospitalares, sendo que o uso se dá no transporte de medicamentos para
pacientes por via respiratória, como fração gasosa na ventilação mecânica, na
movimentação de equipamentos, como fonte de vácuo pelo princípio do venturi,
como agentes de secagem e limpeza, entre outros (Fotografia 25).
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Fotografia 25 - Sistema de gases medicinais
Fonte: Acervo da autora

Cuidados especiais devem ser tomados quando à manutenção e lavagem dos
reservatórios de vácuo medicinal. No hospital, o vácuo é gerado por uma central
com duas bombas de vácuo, operando no sistema de redundância. Sistemas de
proteção contra contaminação da rede por fluidos existem em cada um dos pontos
de aspiração.
Na UTI-A, o sistema de abastecimento do oxigênio e ar comprimido medicinal é
por meio de centrais de suprimento com tanques criogênicos, que contêm o oxigênio
e o nitrogênio no estado líquido, convertido para o estado gasoso através de um
sistema vaporizador. Esse tipo de instalação tem uma central de cilindros como
reserva para atender a possíveis emergências, dimensionados de acordo com o
fator de utilização proposto e a frequência do fornecimento. A análise da
necessidade de reserva técnica é de responsabilidade do fornecedor de gases
medicinais.
Todos os alarmes devem ser precisamente identificados e instalados em locais
que permitam a sua observação constante e total. Na UTI-A encontra-se na área de
circulação geral, perto do acesso principal.
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A UTI-A, conforme a fotografia 26 atende o que preconiza a Resolução RDC n°
50 (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2002), sendo que a localização
do sistema de alarme está próxima a entrada da UTI, no corredor central.

Fotografia 26 - Sistema de alarme de gases medicinais
Fonte: Acervo da autora

Fotografia 27 - Alimentação de gases medicinais
Fonte: Acervo da autora
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O sistema de alimentação de gases medicinais é feito por duas redes
independentes para a UTI-A: caso haja interrupção em uma das redes, as válvulas
podem ser operadas para que o sistema passe a utilizar a outra rede, mantendo o
suprimento necessário (Fotografia 27).
O ar condicionado é o equipamento que trata o ar em um ambiente de acordo
com valores preestabelecidos de temperatura, umidade, limpeza, ventilação e
distribuição.
O sistema de ar condicionado, no momento, não atende a RDC nº 50
(AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2002), pois não há controle do
número de trocas de ar ou da umidade ambiente, apenas controle de temperatura
(Informação verbal)5. Nos leitos de isolamentos, onde pode haver pacientes
contaminados com o bacilo da tuberculose ou meningite, o ar condicionado apenas
insufla ar dentro do quarto, não há exaustão passiva ou ativa, de tal forma que o ar
contaminado pode chegar às áreas comuns, fora do isolamento (Informação
verbal)6. Existe monitoramento a cada 12 horas da temperatura e umidade do ar; no
entanto, apenas a temperatura pode ser corrigida (fotografia 28).

Fotografia 28 - Ar condicionado e termômetro ambiental
Fonte: Acervo da autora

5 Informação obtida em entrevista
6 Informação obtida em entrevista
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Conforme a NR 23 Proteção contra incêndios, no seu item 23.1.1, todas as
empresas deverão possuir:
a) proteção contra incêndio;
b) saídas suficientes para a rápida retirada do pessoal em serviço,
em caso de incêndio;
c) equipamento suficiente para combater o fogo em seu início;
d) pessoas adestradas no uso correto desses equipamentos.
(ATLAS, 2009, p.370)

Não basta apenas a existência de instalações e equipamentos de prevenção
de incêndios. É necessário que os empregados estejam treinados para sua
utilização em caso de necessidade. A NR 23, no item 23.8.1, considera que os
exercícios de combate ao fogo deverão ser feitos periodicamente, objetivando:
a)
b)
c)
d)

que o pessoal grave o significado do sinal de alerta;
que a evacuação do local se faça em boa ordem;
que seja evitado qualquer pânico;
que sejam atribuídas tarefas e responsabilidades específicas aos
empregados;
e) que seja verificado se a sirene de alarme foi ouvida em todas as
áreas. (ATLAS, 2009, p. 371)

O hospital possui quase 50% dos seus empregados treinados e preparados
para uma situação de incêndio. Além disso, dispõe de um sistema de comunicação
através do número telefônico para o acionamento dos brigadistas que estão
preparados para eliminar ou controlar o fogo até que o corpo de bombeiro mais
próximo (a 4 km do hospital) atenda o sinistro (Informação verbal)7.
O grupo de brigadistas que executa o combate ao incêndio nos primeiros
instantes não tem a finalidade de combater incêndios de grandes proporções. Existe
um grande número de tipos de instalações e equipamentos de proteção contra
incêndio que, no caso da UTI-A objeto do estudo, serão classificados em:
a) Sistema de hidrantes
O sistema de hidrantes consiste de uma rede de distribuição de água,
alimentada diretamente por um reservatório ou por bombas, que suprem os

7 Informação obtida de entrevista
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hidrantes dispostos convenientemente pelo hospital. A esses hidrantes são
acopladas, em caso de incêndio, mangueiras dotadas de esguicho na extremidade.
Dois hidrantes foram alocados dentro da UTI-A , um no corredor central e outro
próximo ao posto de comando médico e enfermagem , de tal forma que qualquer
ponto da área da UTI-A possa ser alcançado por um jato de água, considerando 15
metros de mangueira (Fotografia 29).

Fotografia 29 - Hidrante
Fonte: Acervo da autora

b) Sistema de extintores de incêndio
Conforme Atlas (2009, p.373) a NR 23, no seu item 23.17.1, os extintores
deverão ser colocados em locais:
a) de fácil visualização;
b) de fácil acesso;
c) onde haja menos probabilidade de o fogo bloquear o seu acesso.

Na UTI-A, os aparelhos extintores estão localizados em três pontos no corredor
principal: próximo à entrada, no centro do corredor e no posto de comando médico e
enfermagem .
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A utilização e a manutenção dos extintores devem ser feitas segundo
recomendações do fabricante. Necessitam ser alocados em lugares estratégicos, e
de fácil visualização. Na UTI-A todos estão em local visível, onde há menor
possibilidade de o fogo bloquear seu acesso.
A UTI-A possui 3 extintores de gás carbônico de 6kg cada, sendo que cada
aparelho extintor protege uma área de 200 m². Os aparelhos extintores estão
distribuídos de forma que o operador não percorra mais de 15 metros (Fotografia
30).
Na UTI-A, há sistemas de alarme que emitem um som distinto em tonalidade e
altura, de todos os outros dispositivos acústicos do estabelecimento. Os botões
foram colocados perto do acesso principal, sendo um lugar visível.
Segundo a NR 23, no seu item 23.18.5:
[...] os botões de acionamento devem ser colocados em lugar visível
e no interior de caixas lacradas com tampa de vidro ou plástico,
facilmente quebrável. Possuindo a inscrição “Quebrar em caso de
emergência”. (ATLAS, 2009, p. 374).

Fotografia 30 – Extintor de incêndio de CO2
Fonte: Acervo da autora
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Caso nas instalações físicas hospitalares ocorra incêndio, vazamento de
gases, explosão ou qualquer outro sinistro, o maior problema a ser gerenciado é a
remoção dos pacientes. É essencial a existência de um plano de contingência e
evasão do hospital para minimizar os danos decorrentes destas situações. A
proteção contra sinistros nos estabelecimentos de saúde consiste, portanto, em ser
um trabalho efetivo e mútuo, da alta direção, do SESMT, da CIPA, da comissão de
gerenciamento de risco, treinando e capacitando seus empregados, incluindo
também a comunicação com a comunidade.
A fotografia 31 demonstra a preocupação constante do hospital com um
incêndio. A sinalização, equipamentos, alarmes e o quadro de brigadistas devem
estar em um lugar estratégico na UTI-A, onde todos possam agir de forma mais
rápida em um sinistro.

Fotografia 31 - Sistema de proteção contra incêndio
Fonte: Acervo da autora
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7 AUDITORIA DOS PROGRAMAS FRENTE AOS REQUISITOS DA NR 32 DA
PORTARIA 3.214/78 E RESOLUÇÃO CONAMA 358/2005 E ANVISA 306/2004
Nesta seção compararemos os programas Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais (PPRA), Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO)
frente aos itens e subitens da Norma Regulamentadora NR 32 da Portaria nº
3.214/78. E compararemos o Programa de Gerenciamento de Resíduos de Serviços
de Saúde (PGRSS) frente a Resolução RDC nº 306/2004 da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (2004) e Resolução nº 358/2005 do Conselho Nacional de Meio
Ambiente (2005).
7.1 Comparação ao atendimento dos requisitos normativos da NR 32 da Portaria nº
3.214/78 com o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO)
Foi realizada uma avaliação por meio de check list no Programa de Prevenção
de Riscos Ambientais (PPRA) e Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional

(PCMSO)

para

reconhecimento

da

conformidade

e

da

não

conformidade em relação ao atendimento à NR 32 Segurança e saúde no trabalho
em serviços de saúde, no que tange aos itens e subitens que tratam do mesmo.
A análise das conformidades e não conformidades com o PPRA resultou nas
seguintes tópicos:
1.Item 32.2.1 – Dos Riscos Biológicos
a) do modo como a NR 32 está elaborada, a

identificação do agente é

fundamental para que se estabeleçam medidas preventivas e corretivas
dentro da UTI-A. A identificação da transmissibilidade, patogenicidade e
virulência do agente no PPRA, determina as ações e medidas que devem
ser adotadas visando proteger a saúde e segurança dos trabalhadores. O
empregador deve identificar e caracterizar, por meio de análise, os tipos de
microorganismos presentes e seu potencial de dano. O PPRA em questão
reconhece apenas cinco agentes classificados como risco individual
moderado para o trabalhador e baixa probabilidade de disseminação para a
coletividade de acordo anexo II da NR 32. É interessante observar que
agentes seguramente presentes e que oferecem riscos semelhantes ou até
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maiores não foram identificados. Entre estes agentes pode-se citar a
tuberculose, meningite meningocócica, hepatite B e C e AIDS;
b) de todos os itens de avaliação do local de trabalho, o PPRA apenas
apresenta, de forma resumida, a finalidade da UTI-A e a descrição das
atividades e funções de cada local de trabalho, para o futuro
preenchimento do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP). Não
apresenta

turnos

de

trabalho,

escalas,

procedimentos

escritos

e

determinados e características físicas da UTI-A;
c) não foi encontrada no PPRA nenhuma ação que garanta a sua atualização
sempre que houver mudanças nas áreas físicas, incorporação de novas
tecnologias ou alterações no processo de trabalho e também não processo
de melhoria contínua incorporada ao programa;
d) a NR 32 da Portaria nº 3.214/78 prevê que os documentos que dão origem
ou complementam o PPRA devam estar disponíveis aos trabalhadores. No
programa objeto de estudo não conseguimos evidenciar estes documentos;
e) como o PPRA em questão identificou apenas agentes biológicos de
transmissão por contato, os EPIs apontados para controle não prevêem
proteção por gotículas ou aerossóis, embora em visitas ao local, tenha sido
observada a presença de trabalhadores usando máscaras cirúrgicas e
máscaras PFF2 como equipamentos de proteção individual.
2. Item 32.3 – Dos Riscos Químicos
a) o PPRA em nada atende os requisitos da norma. Alguns agentes químicos
foram apenas listados, entre eles incluem-se agentes seguramente não
nocivos à saúde como sabonete, oxigênio, ar sintético, entre outros. Outros
agentes foram listados, porém não foi identificado o uso destes na unidade
objeto de estudo, como por exemplo glutaraldeído e cal sodada. Foi
observada,

no

entanto,

a

presença

de

agentes

químicos

como

clorohexidine que não consta no PPRA. Além disso, não existe FISPQ para
nenhum dos agentes identificados disponíveis aos trabalhadores;
b) a NR 32 exige que conste no PPRA a descrição dos riscos inerentes às
atividades

de

recebimento,

armazenamento,

preparo,

distribuição,
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administração dos medicamentos e das drogas de risco. Esta exigência
não foi cumprida na elaboração do programa.
3. Item 32.4 Das Radiações Ionizantes
a) durante visita à Unidade de Terapia Intensiva Adulto, foi observada a
realização de radiografias nos pacientes internados. Estes exames eram
realizados sem que os trabalhadores no local, com exceção do técnico de
raio X, utilizassem equipamentos de proteção individual como avental
plumbífero. O PPRA sequer aponta a presença de radiação ionizante na
unidade, comprometendo também o PCMSO.
4. Item 32.10 Das Disposições Gerais
a) as disposições gerais da NR 32 estabelecem que o PPRA deve considerar
as atividades desenvolvidas pela Comissão de Controle de Infecção
Hospitalar (CCIH). Estas atividades não estão presentes no PPRA nem no
PCMSO objeto de estudo. Todavia, consideramos esta exigência vaga e na
prática as ações da CCIH dirigem-se mais à segurança dos pacientes do
que à segurança dos trabalhadores.
A análise das conformidades e não conformidades com o PCMSO resultou nas
seguintes tópicos:
1. Item 32.2.3 Do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
a) há a necessidade/obrigatoriedade de interação entre os dois programas no
que se refere à identificação dos riscos pelo PPRA e ações de prevenção,
eliminação ou controle dos riscos biológicos pelo PCMSO. Nos programas
objeto de estudo não se evidenciaram estas interações. Como exemplo,
cita-se o fato de não haver sido identificado o vírus da hepatite B como o
risco biológico pelo PPRA e de haver no PCMSO programa de vacinação
dos trabalhadores contra o vírus da hepatite B. Este fato decorre
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provavelmente

do

cumprimento

ao

item

32.2.4.17.1,

e

não

do

reconhecimento deste agente como risco biológico;
b) com relação à possibilidade de exposição acidental aos agentes biológicos,
não constam no PCMSO medidas de descontaminação do local de
trabalho. No entanto, este aborda o tratamento médico de emergência para
os trabalhadores, a identificação dos responsáveis pela aplicação das
medidas e a relação dos estabelecimentos que podem prestar assistência.
Evidenciamos ainda, no programa a presença de formas de remoção para
o atendimento dos trabalhadores e a relação dos estabelecimentos
depositários de imunoglobulinas, vacinas e outros medicamentos e
materiais necessários.
2. Item 32.3.5 dos Riscos Químicos
a) com relação ao risco químico, observa-se incongruência entre o PPRA e o
PCMSO, pois este último sequer cita qualquer medida de controle
relacionada à exposição a agentes químicos, em desacordo com o subitem
32.3.5.1.
7.2 Comparação ao atendimento dos requisitos normativos da Resolução CONAMA
358/2005 e Resolução ANVISA 306/2004
Neste tópico analisaremos as conformidades do Plano de Gerenciamento de
Resíduos de Serviço de Saúde (PGRSS) do hospital do estudo frente a Resolução
CONAMA 358/2005 e Resolução RDC nº 306/2004 da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária.
7.2.1 A análise das conformidades e não conformidades por meio de check list com
a Resolução CONAMA 358/2005 com o PGRSS
A análise resultou nos tópicos descritos abaixo:
Frente aos requisitos desta Resolução, há a conformidade em todos os itens
checados, incluindo o que se refere à segregação na fonte geradora,
acondicionamento interno e destinação final. Os resíduos do grupo A e E sofrem
desativação das suas condições biológicas por ondas eletrotérmicas de baixa
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freqüência, os resíduos do grupo D passíveis de reutilização ou reciclagem são
encaminhados para este fim. Os resíduos químicos são incinerados em sua
destinação final.
7.2.2 A análise das conformidades e não conformidades por meio de check list com
a Resolução RDC nº 306/2004 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(2004) com o PGRSS
A análise resultou nos tópicos descritos abaixo:
a) o PGRSS não apresenta informações completas sobre um percurso
definido de retirada de resíduos dentro da UTI-A e do hospital. Descreve
apenas a sequência de coleta nos andares para os resíduos do grupo D e
sequencialmente para os resíduos dos grupos A e B. Não há descrição
para transporte dos resíduos do grupo E; no entanto, como este resíduo é
acondicionado em sacos brancos, subentende-se que o transporte seja o
mesmo dos resíduos do grupo A;
b) não há informação disponível no PGRSS sobre o equipamento utilizado
para o transporte de resíduos sólidos; porém, em visitas à UTI-A, observouse o transporte dos resíduos em carros coletores adequados a esta norma;
c) apesar de haver responsável pela elaboração e análise de risco no
PGRSS, não foi nomeado o responsável pela implantação e execução do
programa;
d) Não constam no PGRSS medidas preventivas e corretivas de controle de
insetos e roedores; no entanto, encontram-se no hospital equipamentos e
documentação que comprovam a existência destas rotinas;
e) não há nos programas estudados planos de contingências para possíveis
interrupções nos serviços de coleta e processamento de resíduos;
f)

não é descrita a capacitação dos trabalhadores para a coleta, tratamento e
destinação dos resíduos. Os programas apenas citam os Equipamentos de
Proteção Individual (EPIs) que devem ser utilizados, mas não fazem
menção ao PPRA;

g) não é apresentado nenhum tipo de instrumento de avaliação e controle do
PGRSS, nem nenhum indicador referente à gestão de geração,
acondicionamento e destinação final;
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h) o PGRSS não identificou geração de resíduos contendo chumbo, cádmio,
mercúrio e outros metais pesados decorrentes do descarte de pilhas e
baterias.

Para

as

lâmpadas

fluorescentes,

a

coleta

interna,

o

acondicionamento e a destinação final são adequadas.
Conclui-se que a partir da análise dos resultados acima, que apesar dos
esforços dos autores que elaboraram os programas, existem lacunas importantes na
identificação, avaliação e controle dos riscos ao trabalhador e ao meio ambiente. É
possível que tal fato se deva à complexidade dos processos hospitalares e da
incapacidade dos profissionais trabalharem de forma isolada com tal complexidade.
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8 INTERRELAÇÃO DOS RISCOS RECONHECIDOS
O desenvolvimento desta pesquisa foi possível com a permissão da diretoria
técnica e a diretoria administrativa pelo levantamento de informações de visitas
previamente agendadas, conversas informais com os trabalhadores da UTI-A,
análise e posse do Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais (PPRA), do
Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO) e Programa de
Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde (PGRSS) todos referentes ao ano
de 2008 e 2009.
A seção a seguir, e a seção 9, foram idealizadas avaliando quatro fases:
 Fase 1 – Reconhecimento dos riscos nos programas (PPRA, PCMSO e
PGRSS);
 Fase 2 – Reconhecimento ou não dos riscos de acordo com o ambiente de
trabalho estudado;
 Fase 3 – Comparação da correlação das legislações no que tange aos
programas (PPRA, PCMSO e PGRSS) do Ministério do Trabalho e
Emprego MTE, Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA e
Conselho Nacional do Meio Ambiente CONAMA e;
 Fase 4 – Análise dos programas junto ao sistema OHSAS 18001 item
4.3.1.
8.1 Reconhecimento e avaliação dos riscos
Os profissionais da Unidade de Terapia Intensiva Adulto UTI-A estão expostos
a vários riscos, em maior ou menor intensidade. A tomada de decisão sobre
melhorias no ambiente de trabalho necessita estar fundamentada tecnicamente em
três conceitos básicos:
1) reconhecimento dos riscos: identificar, caracterizar, saber determinar os
agentes de risco de dano à saúde nos postos de trabalho.
Atendendo o requisito 9.33 da NR 9 (ATLAS, 2009, p.100), o
reconhecimento deve ainda, quando aplicável:
a) a sua identificação;
b) a determinação e localização das possíveis fontes geradoras;
c) a identificação das possíveis trajetórias e dos meios de
propagação dos agentes no ambiente de trabalho;
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d) a identificação das funções e determinação do numero de
trabalhadores expostos;
e) a caracterização das atividades e do tipo de exposição;
f) a obtenção de dados existentes na empresa, indicativos de
possível comprometimento da saúde decorrente do trabalho;
g) os possíveis danos à saúde relacionados aos riscos identificados,
disponíveis na literatura técnica;
h) a descrição das medidas de controle já existentes.

2) avaliação dos riscos: qualifica e/ou quantifica, de acordo com determinadas
técnicas, comparando com os limites de tolerância, quando aplicável, a
magnitude dos riscos, e;
3) controle dos riscos: adota medidas técnicas, administrativas, preventivas
ou corretivas de diversas naturezas, que eliminem ou minimizem os riscos
existentes no ambiente de trabalho (UTI-A).
A etapa de reconhecimento é essencial para o sucesso do programa já que, o
que não for reconhecido, não será avaliado e nem controlado.
As etapas do reconhecimento, avaliação e controle dos riscos foram extraídas
dos três programas já citados. Os riscos considerados no PCMSO são embasados
no PPRA; portanto, os riscos identificados são ou devem ser os mesmos, e o
PGRSS destina-se à gestão dos riscos dos resíduos de serviço de saúde.
8.1.1 Riscos físicos identificados
Os dados fornecidos pelo PPRA no reconhecimento do risco físico indicam que
não há exposição a estes riscos na Unidade de Terapia Intensiva Adulto (UTI-A). O
único agente encontrado foi o ruído que se está quantificado em 75 dB(A), sendo
que o limite de exposição para jornada de trabalho de 8 horas é de 85 dB(A),
portanto, não excedendo os limites fixados no anexo I da NR 15 Atividades e
operações insalubres (ATLAS, 2009). Embora os valores medidos não excedam o
valor estabelecido pela NR 15, foi observada a presença de ruído incômodo no local
provindo de equipamentos eletrônicos e do ruído gerados pelos pacientes e
funcionários.
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Foi identificado que os pacientes eram submetidos a exames radiográficos, e
isto exporia o meio ambiente de trabalho à radiação ionizante. Este risco não foi
reconhecido, avaliado ou controlado pelos programas.
Todos os equipamentos da UTI-A, exceto as lâmpadas de leitura, são
aterrados e o sistema de terra é certificado anualmente. Nos leitos 22 a 28, existe
sistema de detecção automática de curto-circuito com alarme na secretaria da UTIA.
Não há utilização de isótopos radioativos ou outras substâncias que produzam
resíduos geradores de radiação ionizante; portanto, o PGRSS não aborda a gestão
de resíduos físicos.
No quadro 9, pode-se avaliar o reconhecimento dos riscos em cada um dos
programas (PPRA e PGRSS) e a possibilidade ou impossibilidade do gerenciamento
integrado.
Agente Ambiental Físico

PPRA

PGRSS

Reconhecido

Não se aplica

Vibração

Ausente

Não se aplica

Pressões Anormais

Ausente

Não se aplica

Temperaturas

Ausente

Não se aplica

Não reconhecido

Não se aplica

Não gerador

Não gerador

Ausente

Não se aplica

Ruído

Radiações Ionizante (RX)
Radiação ionizante isótopos
(medicina nuclear)
Radiações não ionizante

Quadro 9 - Reconhecimento dos agentes ambientais físicos
Fonte: Elaborada pela autora

8.1.2 Riscos químicos identificados
De modo geral, o risco químico é muito frequente, seja pelo manuseio de
medicamentos como de substâncias que ofereçam risco aos trabalhadores
expostos. A exposição dos trabalhadores da UTI-A está relacionada à inalação,
absorção e ingestão de gotículas durante a quebra de ampolas, reconstituição de
medicamentos liofilizados, punção, aspiração de frascos-ampola (introdução e
retirada de agulha), transferência de medicamento de um para outro frasco, retirada
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do ar da seringa, administração de medicamentos injetáveis, manuseio dos fluídos e
excretas dos pacientes e segregação dos resíduos.
Breavigliero, Possebon e Spinelli (2006, p.51) “[...] afirmam que o que
diferencia os agentes químicos dos agentes físicos é a forma de avaliação, que,
para os agentes químicos, é diferente para cada tipo de família e até de produto,
sendo a parte mais difícil na tarefa de saneamento”.
No PPRA avaliado, não há inventário adequado de todos os produtos químicos,
nem indicação daqueles que impliquem a segurança e saúde do trabalhador e o
meio ambiente, conforme preconiza NR 32, item 32.3.4 e subitens 32.3.4.1,
32.3.4.1.1, 32.3.4.2 (ATLAS, 2009). No PCMSO não estão consideradas as fichas
descritivas pela ausência destas no PPRA. O PGRSS considerou apenas os
antineoplásicos e citostáticos, como produtos de riscos ao meio ambiente a serem
gerenciados. Não foram considerados os produtos hormonais, antimicrobianos e
imunossupressores, digitálicos, imunomoduladores e anti-retrovirais, conforme
disposto na Resolução CONAMA nº 358 e ANVISA nº 306 (CONSELHO NACIONAL
DE MEIO AMBIENTE, 2005; AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,
2004). Segundo Kümmerer (2001, p.383), embora os impactos ambientais sejam
pouco conhecidos, existem evidências da presença de medicamentos, entre eles
antibióticos, nos cursos d’ água, águas subterrâneas e água de consumo que podem
trazer danos ao meio ambiente.
Os agentes químicos abordados qualitativamente no PPRA (2008 e 2009) são
compilados no quadro 10, a seguir:
Agentes Ambientais químicos reconhecidos no Programa de
Prevenção dos Riscos Ambientais - PPRA
sabonete
nitrogênio
cal sodada (NAOH/CAOH)
oxigênio
glutaraldeído
ar sintético
acetona
gás carbônico
peróxido de hidrogênio
hélio
PVP-I (polivinilpirrolidona-iodo)
benjoim (anti-séptico)
etanol
aplicação de citostático
surgistain (isopropano e ácido fosfórico) quimioterápicos
gel
Lâmpadas fluorescentes
gases medicinais
Quadro 10 – Identificação dos agentes ambientais químicos pelo Programa de
prevenção de riscos ambientais
Fonte: Programa de prevenção de riscos ambientais do hospital
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É importante salientar que o hospital não possui dados quantificáveis ou
informações sobre os riscos dos agentes químicos presentes dentro da UTI-A. Os
produtos químicos não possuem Ficha de Informações de Segurança de Produtos
Químicos (FISPQ). Não há estudos ou avaliações dos efeitos a curto, médio ou
longo prazo da exposição dos trabalhadores e pacientes a esses agentes. Nas
visitas realizadas à UTI-A, não foram encontrados, nem citados pelos trabalhadores,
os seguintes agentes reconhecidos no PPRA: cal sodada, peróxido de hidrogênio,
acetona, glutaraldeído, surgistain (isopropano e ácido fosfórico).
Conforme os requisitos da NR 32, citados a seguir, este fato viola clara
recomendação da norma.
32.3.4.1 No PPRA dos serviços de saúde deve constar inventário de
todos os produtos químicos, inclusive intermediários e resíduos, com
indicação daqueles que impliquem em risco á segurança e saúde do
trabalhador.
32.3.4.1.1 Os produtos químicos, inclusive intermediários e resíduos
que impliquem riscos à segurança e saúde do trabalhador, devem ter
uma ficha descritiva contendo, no mínimo, as seguintes informações:
a) as características e as formas de utilização do produto;
b) os riscos à segurança e saúde do trabalhador e ao meio ambiente,
considerando as formas de utilização;
c) as medidas de proteção coletiva, individual e controle médico da
saúde dos trabalhadores;
d) condições e locais de estocagem;
e) procedimentos em situações de emergência.
32.3.4.1.2 Uma copia da ficha deve ser mantida nos locais onde o
produto é utilizado. (ATLAS, 2009, p.518-519)

Chamou a atenção o fato de alguns agentes químicos mencionados no PPRA
como ar sintético, oxigênio, nitrogênio, gel (não especificado), sabonete e hélio
estarem incluídos como substâncias que apresentam riscos químicos aos
trabalhadores. Nota-se que os elaboradores do PPRA desconheceram o risco real
dos agentes químicos utilizados.
No quadro 11 a seguir, pode-se avaliar o reconhecimento dos riscos em cada
um dos programas (PPRA e PGRSS) e a possibilidade ou impossibilidade do
gerenciamento integrado.
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Agente Ambiental Químico

PPRA

PGRSS

Hormonais

Não se aplica

Não reconhecidos

Antimicrobianos

Não se aplica

Não reconhecidos

Citostásticos

Reconhecidos

Não reconhecidos

Imunossupressores

Não reconhecidos

Não reconhecidos

Digitálicos

Não reconhecidos

Não reconhecidos

Imunomoduladores

Não reconhecidos

Não reconhecidos

Anti-retroviriais

Não reconhecido

Não se aplica

Saneantes

Reconhecidos

Não reconhecidos

Desinfetantes

Reconhecidos

Não reconhecidos

Não reconhecidos

Não reconhecidos

Reagente de Laboratório

Não se aplica

Não se aplica

Recipientes contaminados por metais pesados

Não se aplica

Não se aplica

Efluentes de processadores de imagem
(reveladores e fixadores)

Não se aplica

Não se aplica

Efluentes dos equipamentos automatizados
utilizados na análises clínicas

Não se aplica

Não se aplica

Produtos considerados perigosos NBR 10.004
(tóxicos, corrosivos, inflamáveis e reativos)

Não se aplica

Não reconhecidos

Gases Medicinais

Reconhecidos

Não se aplica

Não reconhecidos

Não reconhecidos

Não se aplica

Não se aplica

Metais Pesados

Genotóxicos, carcinogenicidade,
teratogenicidade, toxicidade série e seletiva
sobre órgão e sistemas
Gases e Vapores Anestésicos

Quadro 11 - Reconhecimento dos agentes ambientais químicos
Fonte: Elaborada pela autora

8.1.3 Riscos biológicos identificados
Muitos trabalhadores do hospital e da UTI-A estão expostos a vários riscos
biológicos.
No caso de enfermeiros por exemplo, por estarem a maior parte do
tempo em contato com os pacientes, são os trabalhadores da saúde
que mais correm riscos de contaminação biológica, de 20
profissionais que sofrem acidente com pérfuro cortantes, seis
abandonam a profissão. (MARTINI apud MENDES, 2006, p.34).
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A contaminação pode ocorrer pelo contato com materiais contaminados e com
pessoas portadoras de doenças infecto contagiosas, por contato com roupas e
objetos de pessoas contaminadas ou infectadas, através de contaminação em
ambientes fechados e acidentes com pérfuro cortantes.
Segundo Sherique (2004, p. 67) o vírus da hepatite B foi considerado, durante
os últimos 50 anos, o maior agente infeccioso relacionado ao trabalho dos
profissionais de saúde. Esse vírus pode ser transmitido pelo sangue, sêmen, fluido
cérebro - espinhal, saliva e urina.
Os trabalhadores do hospital devem realizar os exames periódicos pertinentes,
receber um conjunto de vacinas para os agentes presentes em seu ambiente de
trabalho, utilizar equipamentos de proteção individual e coletiva para proteger-se de
contaminações e prevenir acidentes e doenças relacionadas ao trabalho.
Existem diferentes vias de penetração no organismo humano com relação à
ação dos agentes biológicos: cutânea, digestiva, respiratória e através de mucosas.
Os principais riscos biológicos são os vírus da AIDS, Hepatite B, Hepatite C e
os agentes bacterianos causadores da tuberculose, meningite meningocócica.
Existem outros agentes biológicos de elevado risco à saúde humana como, por
exemplo: o agente causador da doença de Creutzfeldt-Jakob, agente da
Encefalopatia

Espongiforme

bovina

(doença

da

vaca

louca),

Hantavírus,

Mycobacterium bovis, entre outros, porém a frequência destes agentes no ambiente
hospitalar é bastante baixa segundo dados epidemiológicos obtidos no próprio
hospital.
O PPRA considerou como agentes biológicos, os seguintes agentes
patogênicos:

Pseudomonas

aeruginosa,

Candida

albicans,

Candida

sp,

Acinetobacter baumanni, Klebsiella pneumoniae.
O quadro 12 foi compilado do PPRA, que corresponde ao reconhecimento dos
agentes biológicos. A classificação do risco foi de acordo com o Anexo I da NR 32,
que define quatro classes de agentes biológicos, a seguir:
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Área / Local

Agentes
Classificação de
Produz
Existe
Identificados
Risco NR 32
Toxina
Vacina
Unidade de
Pseudomonas
2*
Não
Não
Terapia Intensiva
aeruginosa
Adulto
Candida albicans
2
Não
Não
Candida sp
NT*
Não
NT
Acinetobacter
2
Não
Não
baumanni
Klebisiela
2
Não
Não
pneumoniae
Quadro 12 – Agentes biológicos identificados na Unidade de Terapia Intensiva Adulto UTI-A
Fonte: Elaborada pela autora
*NT: não tem especificação na NR 32.
Classe de risco 2: risco individual moderado para o trabalhador e
com baixa probabilidade de disseminação para a coletividade.
Podem causar doenças ao ser humano, para as quais existem meios
eficazes de profilaxia ou tratamento. (ATLAS, 2009, p.531, grifo
nosso).

Pode-se observar a predominância da classe 2 (risco moderado e baixa
probabilidade de disseminação para a coletividade), conforme o Anexo I da NR 32
(ATLAS, 2009, p.531). Observa-se que diversos agentes patogênicos importantes,
listados no Anexo II da NR 32, foram omitidos ou não reconhecidos no PPRA e,
consequentemente, no PCMSO.
É curiosa a não contemplação dos agentes virais (HIV, Hepatite B, Hepatite C e
Varicela/zoster, Influenza), além da tuberculose e das doenças meningocócicas e
outras, no PPRA e no PCMSO, uma vez que são frequentemente citados em
relatórios fornecidos pelo departamento de infecção hospitalar, referentes aos
pacientes em isolamento no hospital.
O hospital possui uma Comissão de Controle de Infecção hospitalar (CCIH),
conforme regulamentação do Ministério da Saúde. Sua atribuição é monitorar,
sugerir medidas e auxiliar a diretoria do hospital no controle da incidência de
infecção hospitalar, controle do uso de antimicrobianos, relacionamento com os
órgãos de vigilância sanitária. O item 32.10.2 da NR 32 destaca a importância no
processo de elaboração e implementação do PPRA e PCMSO, considerando as
atividades da CCIH ou comissões equivalente (ATLAS, 2009). Portanto, pode-se
concluir que não houve um relacionamento ativo para elaboração do PPRA e
PCMSO, descumprindo assim, o requisito na NR 32. Nota-se, também, a falta de
relacionamento com a engenharia de segurança do trabalho e SESMT.
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O PCMSO promove ações prevencionistas utilizando programas de imunização
e exames periódicos para os virii da hepatite B e C, nos empregados do hospital; no
entanto, estes agentes não são citados como risco biológico pelo PPRA.
O PGRSS, ao incluir todas as etapas da gestão dos resíduos (manejo,
segregação, acondicionamento, identificação, transporte interno, armazenamento,
tratamento e disposição final), também contribui para a prevenção e controle dos
riscos no meio ambiente de trabalho. O PGRSS vai além do meio ambiente de
trabalho, atingindo também o meio ambiente externo.
8.2 Análise de correlação entre os programas
O PPRA e o PGRSS têm os mesmos objetivos de prevenir e controlar as
exposições dos agentes nocivos ao meio ambiente, seja este considerado meio
ambiente interno ou externo.
Os quadros 13, 14 e 15 buscam avaliar a correlação dos riscos ambientais dos
agentes físicos, químicos e biológicos no PPRA como no PGRSS, na tentativa de
unificar os programas em um programa único que trata do mesmo objeto.
Os agentes ambientais foram descritos, conforme a NR 9, item 9.1.5, Anexo I da
Resolução CONAMA nº358 e da Resolução ANVISA nº 306 (ATLAS, 2009;
CONSELHO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE, 2005; AGÊNCIA NACIONAL DE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2004).
Agente Ambiental Físico
Ruído
Vibração
Pressões Anormais
Temperaturas
Radiações Ionizantes (RX)
Radiação ionizante isótopos
Radiações não ionizantes
Quadro 13 - Riscos ambientais físicos
Fonte: Elaborada pela autora

PPRA

PGRSS

Contempla
x
x
x
x
x
x
x

Contempla

x
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Agente Ambiental Químico
Hormonais
Antimicrobianos
Citostásticos
Imunossupressores
Digitálicos
Imunomoduladores
Anti-retroviriais
Saneantes
Desinfetantes
Metais Pesados
Reagente de Laboratório
Recipientes contaminados por metais pesados
Efluentes de processadores de imagem
(reveladores e fixadores)
Efluentes dos equipamentos automatizados utilizados
nas análises clínicas
Produtos considerados perigosos NBR 10004 (tóxicos,
corrosivos, inflamáveis e reativos)
Gases Medicinais
Genotóxicos, carcinogenicidade, teratogenicidade,
toxicidade série e seletiva sobre órgão e sistemas
Gases e Vapores Anestésicos

PPRA
Contempla

x
x
x
x

PGRSS
Contempla
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

Quadro 14 - Riscos ambientais químicos
Fonte: Elaborada pela autora

O item 9.15, da NR 9, descreve:
9.15 Para efeito desta NR consideram-se riscos ambientais os
agentes físicos, químicos e biológicos existentes nos ambientes de
trabalho que, em função de sua natureza, concentração ou
intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar danos à
saúde do trabalhador. (ATLAS, 2009, p.99)

Tendo em vista a diversidade e quantidade dos agentes biológicos (vide Anexo
II da NR 32) e a incapacidade do ser humano de detectar a sua presença e o risco
por ele oferecido em uma ampla gama de condições, entendemos que se torna mais
simples e objetivo o gerenciamento, a partir das vias de transmissão das doenças.
No quadro 17, comparamos a abordagem do PPRA e PGRSS em relação às vias de
transmissão do agente (ATLAS, 2009, p.531-541) ao invés de utilizarmos os
múltiplos agentes isoladamente ou em conjunto. Esta abordagem parece mais
efetiva na prevenção da transmissão destas doenças (ANEXO B).
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Forma de Transmissão
Agente Biológico

Trajetória

PPRA

PGRSS

Contempla

Contempla

Aerossóis

Ar

x

Gotícula

Ar e superfície de contato

x

x

Contato

Superfície

x

x

Pérfuro cortante

Solução de continuidade da
pele

x

x

Quadro 15 – Riscos ambientais biológicos
Fonte: Elaborada pela autora
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9 SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL

A OHSAS 18001 é uma referência internacional que permite gerenciar e
implantar sistema de gestão de segurança ocupacional com a participação de várias
organizações internacionais. Embora não faça parte do sistema International
Organization for Standardization (ISO), a participação nos comitês de atualização e
acompanhamento

é

aberta

a

outras

entidades.

(BRITISH

STANDARD

INSTITUTION, 2007).
De acordo com Araújo (2008), a OHSAS 18001 pode ser aplicada em qualquer
organização que tenha por objetivo:
a) estabelecer um sistema de gestão visando eliminar ou reduzir os riscos;
b) implementar, manter e melhorar continuamente o sistema de gestão;
c) assegurar que o programa esteja em conformidade com as diretrizes
corporativas;
d) demonstrar a conformidade do programa para as partes interessadas
(clientes, governo, sociedade e investidores);
e) declarar aos pacientes, prestadores de serviço e comunidade, o sistema de
gestão implementado de acordo com a política de prevenção.
A implementação da OHSAS 18001 depende de fatores como: política da
organização, natureza das atividades, complexidade e riscos inerentes aos
processos (BRITISH STANDARD INSTITUTION, 2007). A OHSAS 18001 apresenta
a seguinte estrutura:
1 Objetivo e Campo de Aplicação;
2 Publicações de Referência;
3 Termos e Definições;
4 Elementos do Sistema de Gestão de Segurança e Saúde
Ocupacional;
4.1 Requisitos Gerais (Diagnóstico);
4.2 Política de Segurança e Saúde Ocupacional (SSO);
4.3 Planejamento;
4.3.1 Identificação de Perigos e Avaliação e Controle de Riscos;
4.3.2 Atendimento aos Requisitos Legais e Outros Requisitos;
4.3.3 Objetivos e Metas;
4.3.4 Programa de Gestão da Segurança e Saúde Ocupacional;
4.4 Implementação e Operação;
4.4.1 Estrutura e Responsabilidade;
4.4.2 Treinamento e Qualificação ;
4.4.3 Consulta e Comunicação;
4.4.4 Organização de Documentação;
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4.4.5 Controle de Documentos e Dados;
4.4.6 Controle Operacional;
4.4.7 Preparação e Atendimento a Emergências;
4.5 Verificação e Ação Corretiva;
4.5.1 Monitoramento e Mensuração de Desempenho (BRITISH
STANDARD INSTITUTION, 2007; ARAUJO, 2008).

Tendo em vista que este estudo enfoca a antecipação, reconhecimento e
avaliação dos riscos, vamos abordar o item 4.3.1 da OHSAS 18001 que versa sobre
planejamento para identificação de perigos e avaliação e controle de riscos
(BRITISH STANDARD INSTITUTION, 2007).
Pode-se observar que os programas PPRA, PCMSO e PGRSS garantem que o
hospital estabeleça e mantenha procedimentos para identificação de riscos e
implementação de medidas para controle destes; porém, não há nestes programas a
garantia de que isto seja feito de forma contínua, pró ativa e em cada nova condição
de risco. A obrigatoriedade da revisão anual destes programas pode permitir
melhoria em períodos de tempo determinados, porém esta periodicidade pode não
ser eficaz no gerenciamento de risco ao trabalhador e meio ambiente, pois a
dinâmica das instituições hospitalares produz mudanças no ambiente e nos riscos
em uma velocidade muitas vezes maior que este período.
Os itens a seguir foram avaliados conforme as orientações contidas no item da
OHSAS 18001 (BRITISH STANDARD INSTITUTION, 2007) e foi traçada uma
avaliação das incertezas com os programas:
a) como os programas (PPRA, PCMSO e PGRSS) não prevêem um sistema
de gestão de segurança e medicina do trabalho, não há ações reativas
baseadas nos dados e eventos históricos da instituição, e nem pró
atividade no sentido de previsão dos riscos e elaboração de um sistema de
acompanhamento, que permitam definir metas e métodos para atingir os
objetivos propostos;
b) os programas controlam os riscos e minimizam a exposição ao risco com
Equipamento de Proteção Individual (EPIs) e Equipamento de Proteção
Coletiva (EPCs), porém não existem processos de melhoria contínua que
permitam que tais riscos sejam sistematicamente reduzidos através de
estratégias de gerenciamento dos mesmos;
c) uma vez constatada a presença de agentes ambientais nocivos, a
legislação tolera que o trabalhador exerça suas atividades laborativas
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beneficiando-o com adicional de insalubridade. Este adicional deve ser
pago ao trabalhador sempre que a exposição aos agentes insalubres esteja
acima dos limites de tolerância definidos pela NR 15. No entanto, para
alguns agentes, entre eles os agentes biológicos, a norma citada não
define limites de tolerância, e a avaliação de insalubridade é realizada de
forma qualitativa;
d) a eliminação do risco biológico na UTI-A se torna impossível para alguns
agentes como a tuberculose, a hepatite C e a AIDS, já que o risco é
inerente à atividade laborativa e não há, no momento, forma eficaz de
eliminá-lo;
e) o objetivo preventivo dos programas não é satisfatório por não haver
envolvimento obrigatório dos trabalhadores. A CIPA poderia contribuir para
a melhoria e atendimento dos objetivos dos programas, já que a
fiscalização quanto à presença de riscos ambientais e utilização de
medidas de controle e redução destes riscos, são atribuições específicas
da CIPA que não foram observadas neste estudo;
f)

não existem políticas nem objetivos traçados conforme orientação da
OHSAS 18001 no estabelecimento de metas quantitativas para diminuição
dos riscos e acidentes (BRITISH STANDARD INSTITUTION, 2007);

g) a norma regulamentadora NR 9, e as Resoluções ANVISA RDC nº
306/2004

e

CONAMA

nº

358/2005

não

definem

autoridades

e

responsabilidades para elaboração, execução e monitoramento. Já a
OHSAS exige o envolvimento de todos os níveis hierárquicos e funções
definidas no desenvolvimento da gestão, incluindo responsabilidades e
prazos. Ademais, os programas já citados não são elaborados baseados
nas séries históricas da operação da UTI-A e nem avaliam, em nenhum
momento, a eficácia das medidas de controle dos riscos. A implicação para
o hospital e trabalhadores é a ausência de uma gestão de risco que
promova uma integração transdiciplinar e melhoria continuada dos
processos baseada em evidências com efetiva redução de acidentes e
doenças relacionadas ao trabalho;
h) a ausência da obrigatoriedade de uma política de segurança do trabalho
fragiliza ou incapacita a melhoria contínua nas ações prevencionista e de
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controle. A utilização da OHSAS, por incluir no seu processo de gestão
métodos de melhoria contínua, pode solucionar este problema;
i)

os programas estudados visam ao monitoramento do risco identificado, e a
OHSAS, além de identificar os riscos, enfoca o monitoramento das ações
requeridas buscando garantir eficácia e prazos de atendimento;

j)

em relação à identificação contínua de perigos para os trabalhadores da
UTI-A, pacientes e familiares, os programas não conseguem se estender
adequadamente por seu objetivo ser voltado aos empregados, porém os
serviços terceirizados como médicos e fisioterapeutas não estão
contemplados nos programas da instituição. Os visitantes e pacientes
sequer são citados como expostos a riscos ambientais;

k) o PPRA em tese é consistente com a experiência operacional, porque parte
da análise da função de cada um dos empregados e propõe medidas
corretivas e preventivas baseadas na operação. Salienta-se que este
programa não analisa a totalidade dos trabalhadores;
l)

os programas não promovem a garantia de monitoramento contínuo e a
necessidade de análise e correção diante de mudanças físicas e
tecnológicas que ocorrem na UTI-A;

m) apesar da NR 32 insistir na capacitação e treinamento do trabalhador para
redução dos riscos e melhoria das atividades laborativas, não há em
nenhum momento obrigatoriedade de um real envolvimento com a
engenharia de segurança do trabalho para determinação dos requisitos de
instalação, identificação da necessidade de treinamento e desenvolvimento
de controles operacionais. A maneira de fazê-lo, é exigir o envolvimento
obrigatório

das

diversas

categorias

profissionais

e

atribuir

responsabilidades.
O quadro 16 a seguir resume e enfatiza o modo de gestão de segurança do
trabalho, em comparação ao sistema de gestão atual.
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Enfoque Tradicional

Tendência Atual

As ações de segurança e saúde são
centradas na Lei e na figura do
trabalhador
Segurança e saúde ocupacional é
responsabilidade do SESMT e da
CIPA
As atividades de segurança e saúde
ocupacional são estanques,
secundárias e dissociadas das
atividades do negócio
As ações de segurança e saúde no
trabalho são promovidas por
especialistas
As ações de segurança e saúde
ocupacional baseiam-se no controle
de riscos
Não há controle das ações de
segurança e saúde ocupacional,
especialmente no tocante a custos

As ações de segurança e saúde do trabalhador são
centradas no negócio e tratadas como valor
agregado ao mesmo

Não há avaliação formal de
desempenho do setor de segurança e
saúde ocupacional e nem de seus
condutores

São estabelecidos critérios rígidos para avaliação
de desempenho da empresa em segurança e
saúde ocupacional, feitos por áreas e gerências
específicas

A responsabilidade pelas ações de segurança e
saúde ocupacional é do corpo gerencial
As atividades de segurança e saúde são
integradas aos processos produtivos e conduzidas
por quem responde por eles
As ações de segurança e saúde ocupacional são
promovidas pelos gerentes; os especialistas
assessoram
As ações de segurança e saúde baseiam-se na
organização do trabalho e no controle de
processos
Existe um controle rigoroso por meio de matrizes
específicas de custos

Quadro 16 - Mudança de Paradigma: enfoque tradicional x enfoque atual da gestão da
segurança do trabalho
Fonte: Trivelato (1998, p.13).

Diante desta análise, entende-se que os programas não são suficientes para
garantir uma gestão eficaz (planejamento, execução, verificação e atuação) das
condições do meio ambiente de trabalho. A implementação da OHSAS 18001 pode
consideravelmente otimizar esta gestão, introduzindo a melhoria contínua no
controle e redução dos riscos na UTI-A (BRITISH STANDARD INSTITUTION, 2007).
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10 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Cada um dos programas (PPRA, PCMSO e PGRSS) aborda os riscos de forma
distinta. Enquanto o PGRSS preocupa-se preferencialmente como os riscos dos
agentes físicos, químicos e biológicos impactam o meio ambiente, o PPRA
preocupa-se com a exposição dos empregados a estes mesmos riscos e o PCMSO
com a prevenção e controle dos efeitos que estes riscos oferecem aos empregados.
Mas, muitas vezes, as normas e os programas se sobrepõem como no caso da
segregação, acondicionamento e transporte de resíduos de serviço de saúde, porém
são omissos quando se referem à destinação final de resíduos químicos, como
antibióticos, substâncias hormonais, delegando a responsabilidade ao órgão de
controle ambiental.
O PGRSS é um programa específico para instituições de saúde e trata apenas
dos resíduos destes; já o PPRA e o PCMSO frequentemente modificam-se em
decorrência da atividade da empresa, como por exemplo, na construção civil. Nesta
atividade, o PPRA é complementado pelo PCMAT (NR 18 - Programa de condições
e meio ambiente de trabalho na indústria da construção). Os estabelecimentos de
assistência à saúde têm também os seus programas PPRA e PCMSO modificados
pela NR 32, que adiciona tópicos específicos não existentes em outras atividades
econômicas. Ressalta-se ainda que a NR 32 invade a gestão dos resíduos de
serviços de saúde, atribuição do Ministério do Meio Ambiente, quando regulamenta
o modo de gestão destes resíduos; no entanto, ela apenas importa trechos das
resoluções ANVISA RDC nº 306/2004 e CONAMA nº 358/2005. Outro problema que
pode ser apontado como um vício da NR 32 é o fato de regulamentar itens a partir
de normas da ABNT, que não são de acesso público, dificultando o cumprimento da
regulamentação.
A abrangência dos programas é específica, enquanto os provenientes das
normas regulamentadoras do MTE destinam-se aos trabalhadores e somente aos
trabalhadores. Os programas provenientes do CONAMA e da ANVISA destinam-se
a reduzir danos ao meio ambiente e comunidade. Exceção deve ser feita a NR 32
que, de forma não declarada, preocupa-se com os processos de controle de
infecção hospitalar que, na prática traz pouco ou nenhum risco aos trabalhadores e
pouco afeta o meio ambiente externo. Deve se considerar que esta introdução
desavisada e em local inadequado, aumenta as dificuldades na implementação dos
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requisitos da norma, como pode-se observar pelo fato de, apesar de estarmos há
cinco anos da sua publicação, muitos estabelecimentos de saúde, incluindo o
hospital objeto de estudo, não conseguiram implementar ou definir de maneira clara
as ações necessárias que decorrem da obrigatoriedade do atendimento à norma.
Enquanto a OHSAS 18001 (BRITISH STANDARD INSTITUTION, 2007)
fornece um sistema de gestão capaz de possibilitar a identificação de perigos e
danos aos trabalhadores e sistema de controle para reduzi-los por meio de um
processo de melhoria continuada, os programas analisados apresentam uma
maneira relativamente estática de controle dos riscos e exposição a estes. Parece
que é possível prescindir dos programas se houver implementação de um sistema
de gestão como a OHSAS 18001/2007 em conjunto com a ABNT NBR ISO 14001
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2004) e talvez a ISO 31000
(INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 2009); no entanto,
estes sistemas de gestão têm implantação custosa e lenta. Neste cenário, o uso dos
programas PPRA, PCMSO e PGRSS podem servir como um atalho para suprir uma
grave demanda do meio ambiente e meio ambiente de trabalho.
Apesar da determinação da existência da responsabilidade solidária entre
contratante e contratado de serviços terceirizados nos estabelecimentos de saúde,
como determina a NR 1 item 1.6.1 e NR 32 item 32.11.4 (ATLAS, 2009, p.12 e 530),
os programas PPRA e PCMSO não gerenciam o risco a que estes trabalhadores
estão expostos, transferindo as avaliações dos riscos ao PPRA das empresas
contratadas, que nem sempre os elaboram considerando os riscos ambientais a que
os trabalhadores estão realmente expostos. É necessário que o sistema de gestão
de segurança do trabalho e medicina ocupacional envolva os trabalhadores
terceirizados na gestão dos riscos, tratando todos os empregados na instituição
como trata a OHSAS 18001 (BRITISH STANDARD INSTITUTION, 2007).
A gestão do meio ambiente em UTI-A e hospitais é complexa, dada a
quantidade e diversidade dos agentes químicos, físicos e biológicos presentes e a
forma diversa como estes agentes podem afetar o meio ambiente. Ademais, a
gestão e o controle para minimização destes riscos são feitos de modo fragmentado
por diversos atores e estruturas hospitalares. A Comissão de Infecção Hospitalar
(CCIH) responde pelo controle de infecção hospitalar e informa sobre os agentes
biológicos de risco presentes no ambiente ao SESMT; no entanto, não há interação
formal na elaboração de políticas de controle de exposição e quando há, estes se
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preocupam apenas com a exposição no meio ambiente interno. Para os riscos
físicos como radiação ionizante, legislações específicas e pessoas distintas são
responsabilizadas pelo controle. Para os riscos químicos, não há gestão específica a
não ser os trazidos por quimioterápicos e antineoplásicos.
Em resumo, a gestão do meio ambiente hospitalar é realizada por diversas
pessoas que, em sua maioria, não têm formação específica para tal, regida por
legislação diversa e, por vezes, confusa ou conflitante. Esta gestão, muitas vezes, é
realizada apenas para o cumprimento de exigências legais, sem real preocupação
com suas consequências. Neste cenário, muitos dos interessados sequer são
citados e menos ainda participam da gestão. Entre eles, encontram-se os pacientes,
visitantes e a comunidade no entorno dos hospitais. A legislação atual atribui a
responsabilidade da análise de risco e implantação dos controles ao empregador
que, em sua maioria, não tem conhecimento técnico para isto. Em suma, muitas
pessoas, com conhecimento e interesses fragmentados, analisando e elaborando
controles de riscos muitas vezes iguais sob perspectivas diversas. Este fato introduz
complexidade ao sistema de gestão do meio ambiente que se torna confusa,
ineficiente e ineficaz.
No século XIV, Guilherme de Ockham, frade franciscano e lógico inglês
afirmava que "entia non sunt multiplicanda præter necessitatem" (as entidades não
devem ser multiplicadas além da necessidade) em sua Lei da Parcimônia, que
estabelece que a solução mais simples é usualmente a mais correta (UOL
EDUCAÇÃO, 2010). Diante do cenário estudado, o atual sistema de gestão do meio
ambiente em hospitais, possivelmente tenha caído, mesmo que involuntariamente,
na armadilha da multiplicação das leis, dos gestores e dos meios de controle de
riscos, utilizando soluções complexas. Um método que desfragmente e simplifique o
modelo de gestão atual pode criar maior eficácia e efetividade na avaliação, análise
e controle dos riscos ao meio ambiente.
A experiência de sucesso da Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional
(EMTN) criada pela ANVISA através da RDC 63, que estabelece uma composição
mínima

de

profissionais

componentes

(médico,

nutricionista,

enfermeiro

e

farmacêutico) e cria atribuições específicas para a gestão da terapia nutricional em
hospitais, evitando as graves consequências advindas da desnutrição de pacientes
em ambiente hospitalar, pode ajudar a criar estrutura semelhante, capaz de
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melhorar a complexa gestão de riscos ambientais (AGÊNCIA NACIONAL DE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2000).
A composição desta equipe multiprofissional de gestão integrada do meio
ambiente deve considerar a presença de profissionais que estejam habituados à
manipulação dos agentes agressores e os responsáveis pela implantação dos
programas de controle dos riscos, além de representante da comunidade no entorno
do hospital, devendo ser composta minimamente por:
•

um representante da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH)
para controle de exposição aos riscos biológicos;

•

o farmacêutico responsável para controle dos riscos químicos associados
ao uso de medicamentos;

•

o responsável pelo serviço de higiene e limpeza para gestão dos resíduos
de serviços de saúde e para controle dos riscos químicos associados aos
produtos de higiene e limpeza;

•

o responsável pelo serviço de manutenção e obras para controle de riscos
físicos, relacionados ou não à radiação ionizante e para gerenciamento de
impactos advindos de alteração de plantas físicas e incorporação ou
eliminação de tecnologias;

•

um representante da Comissão de Proteção Radiológica para controle de
riscos associados à radiação ionizante;

•

o engenheiro de segurança do trabalho que pode ser o presidente da
comissão por suas habilitações em gestão de segurança do trabalho e do
meio ambiente;

•

o médico coordenador do PCMSO para avaliação de implantação de
medidas

preventivas

e

curativas

consequentes

à

exposição

dos

trabalhadores aos riscos;
•

o responsável pelo setor de qualidade para a garantia de utilização de
processos de melhoria contínua;

•

um representante da comunidade do entorno do hospital para introduzir as
preocupações destes interessados;

•

o gestor do serviço de enfermagem;

•

o responsável técnico médico e;

•

o responsável administrativo pela necessidade de envolvimento e tomada
de decisão da alta direção na viabilização das medidas.
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Esta equipe multiprofissional de gestão do meio ambiente teria como
atribuições:
a) definir políticas de gestão do meio ambiente e segurança do trabalho;
b) auxiliar na elaboração e validar os programas PPRA, PCMSO e PGRSS;
c) elaborar planos de contingências para acidentes internos de grande porte
ou catástrofes;
d) investigar incidentes e acidentes, não-conformidades aos programas e
ação corretiva e ação preventiva e propor barreiras de controle;
e) aprovar mudanças na estrutura física, incorporação tecnológica, alteração
do uso de produtos químicos e fontes de radiação ionizantes, sobre o
aspecto de risco ao meio ambiente;
f)

avaliar, aprovar e estabelecer programas de treinamento, capacitação e
conscientização para eliminação, minimização de exposição do meio
ambiente e dos trabalhadores ao risco.

A proposta desta equipe visa unificar e simplificar, por meio da integração do
conhecimento técnico-científico dos diversos atores envolvidos e da comunidade, a
gestão do meio ambiente hospitalar e controle efetivo dos riscos ambientais que ele
traz aos trabalhadores, pacientes, visitantes e comunidade do entorno. A figura 2 a
seguir mostra, de forma esquemática, os envolvidos na equipe de gestão integrada e
a figura 3 propõe um fluxo de gestão integrada dos programas de controle, incluindo
o processo de melhoria continuada desta gestão.
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Figura 2 - Equipe multidisciplinar de gestão integrada do meio ambiente e segurança do
trabalho
Fonte: Elaborada pela autora

110

Figura 3 - Proposta de Fluxograma para gestão de riscos no meio ambiente de trabalho
Fonte: Elaborada pela autora
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11 CONCLUSÃO

Os hospitais são estruturas complexas que ensejam dentro de si inúmeros
processos que são executados por uma miríade de trabalhadores de diversos graus
de formação, com diversas funções e atribuições. Estes trabalhadores no seu dia-adia expõem-se a riscos físicos, químicos e biológicos em grande parte das vezes,
sem o conhecimento pleno do potencial agravo à saúde que estes riscos oferecem.
A UTI-A pode ser considerada a expressão máxima dos processos hospitalares
por envolver cuidados aos pacientes criticamente enfermos com o uso de tecnologia
médica e medicamentos de alta potência, expondo os trabalhadores a riscos
ambientais de maneira mais intensa que em outras unidades hospitalares.
Observou-se baixa consistência no reconhecimento e avaliação dos riscos
ambientais com inclusão de riscos de baixo impacto e não inclusão de risco de alto
impacto ao meio ambiente. Este fato provavelmente deve-se, em primeiro lugar, à
mera função documental que estes programas têm na gestão dos riscos ambientais
e, em segundo lugar, pelo desconhecimento técnico dos atores que os
confeccionaram. Ademais constatou-se que, na forma como estão elaborados, os
programas sequer atendem à legislação vigente, deixando lacunas que podem
comprometer o hospital do ponto de vista legal.
Somente a ação de uma comissão multidisciplinar e inclusiva que aborde os
riscos ambientais de forma sistêmica pode trazer efetividade e eficácia à gestão de
riscos ambientais no ambiente hospitalar. Ações tomadas por atores isolados
tendem a ser fragmentárias e com visão limitada sobre o problema dos riscos
ambientais.
Para efetivação destas modificações no sistema de gestão de riscos
ambientais, é recomendável alteração na legislação vigente particularmente nas
normas regulamentadoras NR 9 e NR 32 e as resoluções RDC nº306 ANVISA e nº
358 CONAMA Estas normas regulamentadoras e resoluções foram concebidas sob
o ponto de vista do risco, em momentos e enfoques diferentes, portanto de forma
estanque sem a visão de sistema. Nesta pesquisa pôde-se ter a percepção de
sobreposições, duplicações e complementações, que acabam provocando ineficácia
e desperdício. É essencial que haja análise contínua de possíveis mudanças no
meio ambiente de trabalho, para adequar o seu programa de controle de modo
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dinâmico, buscando desta forma, melhoria continuada no controle e prevenção de
exposição aos riscos ambientais. Este novo modo de gestão pode efetivamente
agregar valor à gestão de riscos ambientais com ganhos econômicos, aumento da
produtividade e maior satisfação da comunidade no entorno dos hospitais, além de
trazer menor impacto a saúde dos trabalhadores.
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APÊNDICE A - Levantamento quantitativo dos equipamentos de médicos-hospitalares
da UTI-A

Tabela 3 - Materiais e Equipamentos UTI-A e respectiva quantificação
Tipo de Material e Equipamento
Carro ressuscitador com monitor/desfibrilador sincronizado e
material para entubação endotraqueal (carro de parada)
Negatoscópio
Aspirador portátil
Glicosímetro ou hemoglucoteste
Ventilômetro/vacuômetro
Marca passo provisório (eletrodo e gerador)
Geladeira para conservação de medicamentos
Recipiente para aquecimento (banho-maria)
Máscara com diferentes concentrações
Maca de transporte com grades laterais e suporte para soluções
parenterais
Bandejas equipadas para vários curativos, diálise peritoneal
drenagem torácica
Hemogasômetro
Eletrocardiógrafo portátil
Aparelho de raios-x móvel
Oftalmoscópio
Respirador com blender
Monitor multiparâmetros
Adaptador para monitor (cardioscópio e oximetria de pulso)
Máscara de oxigênio de diferentes tamanho
Termômetro e Tensiômetro
Estetoscópio
Ressuscitador manual (ambú)
Bomba de infusão
Suporte para frascos de drenagem
Balança
Kit de CPAP descartável
Desfibrilador/cardioversor
Roller
Fonte: Elaborada pelo autor

Quantidade
1 para 10 leitos
1 para cada leito
1 para cada leito
Várias unidades
Várias unidades
2 externos e um
transvenoso
2 geladeiras na
farmácia satélite
Várias unidades
Várias unidades
Várias unidades
Várias unidades
Possui 1 unidade
Possui 1 unidade
Possui 1 unidade
Possui 1 unidade
Várias unidades
1 para cada leito
1 para cada leito
Várias unidades
Várias unidades
1 para cada leito
1 para cada leito
10 para cada leito
Várias Unidades
1 de leito e outra
normal
Várias
Possui 3 unidades
Possui 2 unidades
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ANEXO A - Legislação relacionada a segurança do trabalho
Constituição Federal do Brasil de 1988
7°
XXII – Redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas
de saúde, higiene e segurança do trabalho;
XXIII – Adicional de remuneração para as atividades penosas,
insalubres ou perigosas na forma da lei;
XXVIII – Seguro contra acidentes do trabalho, a cargo do empregador,
sem excluir a indenização a que este está obrigado quando incorrer
em dolo ou culpa;
XXXIII – Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos
menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de quatorze
anos, salvo na condição de aprendiz. (BRASIL, 1988).

Lei 6.514/77
Art.157
Art. 157. Cabe às empresas:
I – cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do
trabalho;
II – instruir os empregados, através de ordens de serviço, quanto às
precauções a tomar no sentido de evitar acidentes;
III – adotar as medidas que lhes sejam determinadas pelo órgão
regional competente;
IV – facilitar o exercício da fiscalização pela autoridade competente.
(BRASIL, 1977)

Portaria 3.214/77
Art.157
a) cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares
sobre segurança e medicina do trabalho;
b) elaborar ordens de serviço sobre segurança e medicina do trabalho,
dando ciência aos empregados, por comunicados, cartazes ou meios
eletrônicos.
c) informar aos trabalhadores:
I – os riscos profissionais que possam originar-se nos locais de
trabalho;
II – os meios para prevenir e limitar tais riscos e as medidas adotadas
pela empresa;
III – os resultados dos exames médicos e de exames complementares
de diagnóstico aos quais os próprios trabalhadores forem submetidos;
IV - os resultados das avaliações ambientais realizadas nos locais de
trabalho;
d) permitir que representantes dos trabalhadores acompanhem a
fiscalização dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e
medicina do trabalho;
e) determinar procedimentos que devem ser adotados em caso de
acidentes ou doenças relacionada ao trabalho. (ATLAS, 2009, p. 1213).
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NR 1 Disposições gerais
Item 1.7 cabe ao empregador
a) cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança
e medicina do trabalho;
b) elaborar ordens de serviço sobre segurança e medicina do trabalho, dando
ciência aos empregados, por comunicados, cartazes ou meios eletrônicos.
c) informar aos trabalhadores:
I – os riscos profissionais que possam originar-se nos locais de trabalho;
II – os meios para prevenir e limitar tais riscos e as medidas adotadas pela
empresa;
III – os resultados dos exames médicos e de exames complementares de
diagnóstico aos quais os próprios trabalhadores forem submetidos;
IV - os resultados das avaliações ambientais realizadas nos locais de trabalho;
d) permitir que representantes dos trabalhadores acompanhem a fiscalização dos
preceitos legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho;
e) determinar procedimentos que devem ser adotados em caso de acidentes ou
doenças relacionada ao trabalho. (ATLAS, 2009, p.12-13)

Lei 359/1991 do CONFEA/CREA
Art. 4º - As atividades dos Engenheiros e Arquitetos, na especialidade de
Engenharia de Segurança do Trabalho, são as seguintes:
1 - Supervisionar, coordenar e orientar tecnicamente os serviços de Engenharia de
Segurança do Trabalho;
2 - Estudar as condições de segurança dos locais de trabalho e das instalações e
equipamentos, com vistas especialmente aos problemas de controle de risco,
controle de poluição, higiene do trabalho, ergonomia, proteção contra incêndio e
saneamento;
3 - Planejar e desenvolver a implantação de técnicas relativas a gerenciamento e
controle de riscos;
4 - Vistoriar, avaliar, realizar perícias, arbitrar, emitir parecer, laudos técnicos e
indicar medidas de controle sobre grau de exposição a agentes agressivos de riscos
físicos, químicos e biológicos, tais como poluentes atmosféricos, ruídos, calor,
radiação em geral e pressões anormais, caracterizando as atividades, operações e
locais insalubres e perigosos;
5 - Analisar riscos, acidentes e falhas, investigando causas, propondo medidas
preventivas e corretivas e orientando trabalhos estatísticos, inclusive com respeito a
custo;
6 - Propor políticas, programas, normas e regulamentos de Segurança do Trabalho,
zelando pela sua observância;
7 - Elaborar projetos de sistemas de segurança e assessorar a elaboração de
projetos de obras, instalação e equipamentos, opinando do ponto de vista da
Engenharia de Segurança;
8 - Estudar instalações, máquinas e equipamentos, identificando seus pontos de
risco e projetando dispositivos de segurança;
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9 - Projetar sistemas de proteção contra incêndios, coordenar atividades de combate
a incêndio e de salvamento e elaborar planos para emergência e catástrofes;
10 - Inspecionar locais de trabalho no que se relaciona com a segurança do
Trabalho, delimitando áreas de periculosidade;
11 - Especificar, controlar e fiscalizar sistemas de proteção coletiva e equipamentos
de segurança, inclusive os de proteção individual e os de proteção contra incêndio,
assegurando-se de sua qualidade e eficiência;
12 - Opinar e participar da especificação para aquisição de substâncias e
equipamentos cuja manipulação, armazenamento, transporte ou funcionamento
possam apresentar riscos, acompanhando o controle do recebimento e da
expedição;
13 - Elaborar planos destinados a criar e desenvolver a prevenção de acidentes,
promovendo a instalação de comissões e assessorando-lhes o funcionamento;
14 - Orientar o treinamento específico de Segurança do Trabalho e assessorar a
elaboração de programas de treinamento geral, no que diz respeito à Segurança do
Trabalho;
15 - Acompanhar a execução de obras e serviços decorrentes da adoção de
medidas de segurança, quando a complexidade dos trabalhos a executar assim o
exigir;
16 - Colaborar na fixação de requisitos de aptidão para o exercício de funções,
apontando os riscos decorrentes desses exercícios;
17 - Propor medidas preventivas no campo da Segurança do Trabalho, em face do
conhecimento da natureza e gravidade das lesões provenientes do acidente de
trabalho, incluídas as doenças do trabalho;
18 - Informar aos trabalhadores e à comunidade, diretamente ou por meio de seus
representantes, as condições que possam trazer danos a sua integridade e as
medidas que eliminam ou atenuam estes riscos e que deverão ser tomadas.
(CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, 1991).

Norma Regulamentadora NR 32
32.2.3

Do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO

32.2.3.1

O PCMSO, além do previsto na NR 07, e observando o disposto no
inciso I do item 32.2.2.1, deve contemplar:
a) o reconhecimento e a avaliação dos riscos biológicos;
b) a localização das áreas de risco segundo os parâmetros do item
32.2.2;
c) a relação contendo a identificação nominal dos trabalhadores, sua
função, o local em que desempenham suas atividades e o risco a que
estão expostos;
d) a vigilância médica dos trabalhadores potencialmente expostos;
e) o programa de vacinação.

32.2.3.2

Sempre que houver transferência permanente ou ocasional de um
trabalhador para um outro posto de trabalho, que implique em mudança
de risco, esta deve ser comunicada de imediato ao médico coordenador
ou responsável pelo PCMSO.
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32.2.3.3

32.2.3.4

32.2.3.5

Com relação à possibilidade de exposição acidental aos agentes
biológicos, deve constar do PCMSO:
a) os procedimentos a serem adotados para diagnóstico,
acompanhamento e prevenção da soroconversão e das doenças;
b) as medidas para descontaminação do local de trabalho;
c) o tratamento médico de emergência para os trabalhadores;
d) a identificação dos responsáveis pela aplicação das medidas
pertinentes;
e) a relação dos estabelecimentos de saúde que podem prestar
assistência aos trabalhadores;
f) as formas de remoção para atendimento dos trabalhadores;
g) a relação dos estabelecimentos de assistência à saúde depositários de
imunoglobulinas, vacinas, medicamentos necessários, materiais e
insumos especiais.
O PCMSO deve estar à disposição dos trabalhadores, bem como da
inspeção do trabalho.
Em toda ocorrência de acidente envolvendo riscos biológicos, com ou
sem afastamento do trabalhador, deve ser emitida a Comunicação de
Acidente de Trabalho – CAT. (ATLAS, 2009, p.519).
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ANEXO B – NR 32 Anexos de classificação de agentes biológicos

NR 32 − Anexo I Classificação dos Agentes Biológicos
Os agentes biológicos são classificados em:
Classe de risco 1: baixo risco individual para o trabalhador e para a coletividade, com baixa
probabilidade de causar doença ao ser humano.
Classe de risco 2: risco individual moderado para o trabalhador com baixa probabilidade de
disseminação para a coletividade. Podem causar doenças ao ser humano, para as quais existem
meios eficazes de profilaxia ou tratamento.
Classe de risco 3: risco individual elevado para o trabalhador e com probabilidade de disseminação
para a coletividade. Podem causar doenças e infecções graves ao ser humano, para as quais nem
sempre existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento.
Classe de risco 4: risco individual elevado para o trabalhador e com probabilidade elevada de
disseminação para a coletividade. Apresenta grande poder de transmissibilidade de um indivíduo a
outro. Podem causar doenças graves ao ser humano, para as quais não existem meios eficazes de
profilaxia ou tratamento.
NR 32 − Anexo II Tabela de Classificação dos Agentes Biológicos
1. Este anexo apresenta uma tabela de agentes biológicos, classificados nas classes de risco 2, 3 e
4, de acordo com os critérios citados no Anexo I. Para algumas informações adicionais, utilizamos os
seguintes símbolos:
A : possíveis efeitos alérgicos
E: agente emergente e oportunista
O: agente oncogênico de baixo risco
O+: agente oncogênico de risco moderado
T : produção de toxinas
V : vacina eficaz disponível
(*): normalmente não é transmitido através do ar “spp”: outras espécies do gênero, além das
explicitamente indicadas, podendo constituir um risco para a saúde.
Na classificação por gênero e espécie podem ocorrer as seguintes situações:
a) no caso de mais de uma espécie de um determinado gênero ser patogênica, serão assinaladas as
mais importantes, e as demais serão seguidas da denominação “spp“, indicando que outras espécies
do gênero podem ser também patogênicas. Por exemplo: Campylobacter fetus, Campylobacter jejuni,
Campylobacter spp.
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b) quando uma única espécie aparece na tabela, por exemplo, Rochalimaea quintana, indica que
especificamente este agente é patógeno.
2. Na classificação dos agentes considerou-se os possíveis efeitos para os trabalhadores sadios. Não
foram considerados os efeitos particulares para os trabalhadores cuja suscetibilidade possa estar
afetada, como nos casos de patologia prévia, medicação, transtornos imunológicos, gravidez ou
lactação.
3. Para a classificação correta dos agentes utilizando-se esta tabela, deve-se considerar que:
a) a não identificação de um determinado agente na tabela não implica em sua inclusão automática
na classe de risco 1, devendo-se conduzir, para isso, uma avaliação de risco, baseada nas
propriedades conhecidas ou potenciais desses agentes e de outros representantes do mesmo gênero
ou família.
b) os organismos geneticamente modificados não estão incluídos na tabela.
c) no caso dos agentes em que estão indicados apenas o gênero, devem-se considerar excluídas as
espécies e cepas não patogênicas para o homem.
b) todos os vírus isolados em seres humanos, porém não incluídos na tabela, devem ser
classificados na classe de risco 2, até que estudos para sua classificação estejam concluídos.

Tabela 4 - Classificação dos Agentes Biológicos
AGENTES BIOLÓGICOS

Classificação
Notas
(grupos)

Bactérias
Acinetobacter baumannii (anteriormente Acinetobacter calcoaceticus)

2

Actinobacillus spp

2

Actinomadura madurae

2

Actinomadura pelletieri

2

Actinomyces gerencseriae

2

Actinomyces israelii

2

Actinomyces pyogenes (anteriormente Corynebacterium pyogenes)

2

Actinomyces spp

2

Aeromonas hydrophyla

2

Amycolata autotrophica

2

Archanobacterium haemolyticum (Corynebacterium haemolyticum)

2

Bacillus anthracis

3

Bacteroides fragilis

2

Bartonella (Rochalimea) spp

2

Bartonella bacilliformis

2

Bartonella henselae

2

Bartonella quintana

2

Bartonella vinsonii

2

Bordetella bronchiseptica

2

Bordetella parapertussis

2

Bordetella pertussis

2

V
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Borrelia anserina

2

Borrelia burgdorferi

2

Borrelia duttonii

2

Borrelia persicus

2

Borrelia recurrentis

2

Borrelia spp

2

Borrelia theileri

2

Borrelia vincenti

2

Brucella abortus

3

Brucella canis

3

Brucella melitensis

3

Brucella suis

3

Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei)

3

Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei)

3

Campylobacter coli

2

Campylobacter fetus

2

Campylobacter jejuni

2

Campylobacter septicum

2

Campylobacter spp

2

Cardiobacterium hominis

2

Chlamydia pneumoniae

2

Chlamydia trachomatis

2

Chlamydia psittaci (cepas aviárias)

3

Clostridium botulinum
Clostridium chauvoei

3
2

Clostridium haemolyticum

2

Clostridium histolyticum

2

Clostridium novyi

2

Clostridium perfringens

2

Clostridium septicum

2

Clostridium spp

2

Clostridium tetani
Corynebacterium diphtheriae
Corynebacterium equi

2
2
2

Corynebacterium haemolyticum

2

Corynebacterium minutissimum

2

Corynebacterium pseudotuberculosis.

2

Corynebacterium pyogenes

2

Corynebacterium renale

2

Corynebacterium spp

2

Coxiella burnetii

3

Dermatophilus congolensis

2

Edwardsiella tarda

2

Ehrlichia sennetsu (Rickettsia sennetsu)

2

Ehrlichia spp

2

Eikenella corrodens

2

T

T, V
T, V
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Enterobacter aerogenes/cloacae

2

Enterococcus spp

2

Erysipelothrix rhusiopathiae

2

Escherichia coli (todas as cepas enteropatogênicas, enterotoxigênicas,
enteroinvasivas e detentoras do antígeno K 1)
Escherichia coli, cepas verocitotóxicas (por exemplo O157:H7 ou O103)
Francisella tularensis (tipo A)

2

Haemophilus ducreyi

2

Haemophilus equigenitalis

3

Haemophilus influenzae

2

Helicobacter pylori

2

Klebsiella oxytoca

2

Klebsiella pneumoniae

2

Klebsiella spp

2

Legionella pneumophila

2

Legionella spp

2

Leptospira interrogans (todos os sorotipos)

2

Listeria monocytogenes

2

Listeria ivanovii

2

Moraxella spp

2

Mycobacterium asiaticum

2

Mycobacterium avium/intracellulare

2

Mycobacterium bovis (exceto a cepa BCG)
Mycobacterium chelonae

3
2

Mycobacterium fortuitum

2

Mycobacterium kansasii

2

Mycobacterium leprae

2

Mycobacterium malmoense

2

Mycobacterium marinum

2

Mycobacterium paratuberculosis

2

Mycobacterium scrofulaceum

2

Mycobacterium simiae

2

Mycobacterium szulgai

2

Mycobacterium tuberculosis
Mycobacterium xenopi

3
2

Mycoplasma caviae

2

Mycoplasma hominis

2

Mycoplasma pneumoniae

2

Neisseria gonorrhoeae

2

Neisseria meningitidis
Nocardia asteroides

2
2

Nocardia brasiliensis

2

Nocardia farcinica

2

Nocardia nova

2

Nocardia otitidiscaviarum

2

Nocardia transvalensis

2

Pasteurella multocida

2

3
3

(*), T

V

V

V
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Pasteurella multocida tipo B (amostra buffalo e outras cepas virulentas)

3

Pasteurella spp

2

Peptostreptococcus anaerobius

2

Plesiomonas shigelloides

2

Porphyromonas spp

2

Prevotella spp

2

Proteus mirabilis

2

Proteus penneri

2

Proteus vulgaris

2

Providencia alcalifaciens

2

Providencia rettgeri

2

Providencia spp

2

Pseudomonas aeruginosa

2

Rhodococcus equi

2

Rickettsia akari
Rickettsia australis

3
3

(*)

Rickettsia canada
Rickettsia conorii

3
3

(*)

Rickettsia Montana
Rickettsia prowazekii

3
3

(*)

Rickettsia rickettsii

3

Rickettsia siberica

3

Rickettsia tsutsugamushi

3

Rickettsia typhi (Rickettsia mooseri)

3

Salmonella arizonae

2

Salmonella enteritidis

2

Salmonella typhimurium

2

Salmonella paratyphi A, B, C
Salmonella typhi
Salmonella spp

2
2
2

Serpulina spp

2

Shigella boydii

2

Shigella dysenteriae

2

Shigella flexneri

2

Shigella sonnei

2

Staphylococcus aureus

2

Streptobacillus moniliformis

2

Streptococcus pneumoniae

2

Streptococcus pyogenes

2

Streptococcus suis

2

Streptococcus spp

2

Treponema carateum

2

Treponema pallidum

2

Treponema pertenue

2

Treponema spp

2

Vibrio cholerae (01 e 0139)

2

Vibrio parahaemolyticus

2

V
(*), V
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Vibrio vulnificus

2

Vibrio spp

2

Yersinia enterocolitica

2

Yersinia pestis
Yersinia pseudotuberculosis

3
2

Yersinia spp

2

V

Vírus
Herpesvirus de cobaias
Shope fibroma virus
Vírus da Doença hemorrágica de coelhos

2
2
4

Vírus da Enterite viral de patos, gansos e cisnes

4

Vírus da Febre catarral maligna de bovinos e cervos

4

Vírus da Hepatite viral do pato tipos 1, 2 e 3

4

Vírus da Leucemia de Hamsters
Vírus da Leucose Bovina Enzoótica
Vírus da lumpy skin

2
2
4

O
O

Vírus do Sarcoma Canino
Vírus do Tumor Mamário de camundongos
Vírus Lucke (vírus de rãs)
Adenoviridae

2
2
2
2

O
O
O

Adenovirus 1 aviário - Vírus CELO
Adenovirus 2 - Vírus Símio 40 (Ad2-SV40)
Adenovirus 7 - Vírus Símio 40 (Ad7-SV40)
Arenaviridae:

2
2
2

O
O+
O

* Complexos virais LCM-Lassa (arenavírus do Velho Continente)
Vírus Lassa

4

Vírus da coriomeningite linfocítica (cepas neurotrópicas)

3

Vírus da coriomeningite linfocítica (outras cepas)

2

* Complexos virais Tacaribe (arenavírus do Novo Mundo):
Vírus Amapari

2

Vírus Flechal

2

Vírus Guanarito

4

Vírus Junin

4

Vírus Latino

2

Vírus Machupo

4

Vírus Paraná

2

Vírus Pichinde

2

Vírus Sabiá

4

Astroviridae

2

Birnavirus: incluindo Picobirnavirus, Picotrinavirus

2

Bunyaviridae:
Vírus Belém

2

Vírus Mojuí dos Campos

2

Vírus Pará

2

Vírus Santarém

2

Vírus Turlock

2

* Grupo Anopheles A
Vírus Arumateua

2

O
O
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Vírus Caraipé

2

Vírus Lukuni

2

Vírus Tacaiuma

2

Vírus Trombetas

2

Vírus Tucurui

2

* Grupo Bunyamwera
Vírus Iaco

2

Vírus Kairi

2

Vírus Macauã

2

Vírus Maguari

2

Vírus Sororoca

2

Vírus Taiassuí

2

Vírus Tucunduba

2

Vírus Xingu

2

* Grupo da encefalite da Califórnia
Vírus Inkoo

2

Vírus La Crosse

2

Vírus Lumbo

2

Vírus San Angelo

2

Vírus Snow hare

2

Vírus Tahyna

2

* Grupo Melão
Vírus Guaroa

2

Vírus Jamestown Canyon

2

Vírus Keystone

2

Vírus Serra do Navio

2

Vírus South River

2

Vírus Trivittatus

2

* Grupo C
Vírus Apeu

2

Vírus Caraparu

2

Vírus Itaqui

2

Vírus Marituba

2

Vírus Murutucu

2

Vírus Nepuyo

2

Vírus Oriboca

2

* Grupo Capim
Vírus Acara

2

Vírus Benevides

2

Vírus Benfica

2

Vírus Capim

2

Vírus Guajará

2

Vírus Moriche

2

* Grupo Guamá
Vírus Ananindeua

2

Vírus Bimiti

2
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Vírus Catú

2

Vírus Guamá

2

Vírus Mirim

2

Vírus Moju

2

Vírus Timboteua

2

* Grupo Simbu
Vírus Jatobal

2

Vírus Oropouche

2

Vírus Utinga

2

Caliciviridae:
Vírus da Hepatite E
Vírus Norwalk

2
2

Outros Caliciviridae

2

(*)

Coronaviridae:
Vírus humanos, gastroenterite de suínos, hepatite murina, Coronavirus
bovinos, peritonite infecciosa felina, bronquite infecciosa aviária,
Coronavirus de caninos, ratos e coelhos
Filoviridae:

2

Vírus Ebola

4

Vírus de Marburg

4

Flaviviridae:
Vírus Bussuquara

2

Vírus Cacipacoré

2

Vírus da Dengue tipos 1-4

2

Vírus da Encefalite B japonesa
Vírus da Encefalite da Austrália (Encefalite do Vale Murray)

3
3

V

Vírus da Encefalite da primavera-verão russa
Vírus da Encefalite de São Luís

4
2

V, (a)

Vírus da Encefalite da Europa Central
Vírus da Febre amarela
Vírus da Febre hemorrágica de Omsk
Vírus da Floresta de Kyasanur
Vírus da Hepatite C
Vírus do Nilo Ocidental

4
3
4
4
2
2

(*), V, (a)
V
(a)
V, (a)
(*)

Vírus Ilhéus

2

Vírus Kunjin

2

Vírus Powassan

3

Vírus Rocio

3

Vírus Sal Vieja

3

Vírus San Perlita

3

Vírus Spondweni

3

Hantavirus:
Vírus Andes

3

Vírus Dobrava (Belgrado)

3

Vírus Hantaan (Febre hemorrágica da Coréia)

3

Vírus Juquitiba

3

Vírus Prospect Hill

2

Vírus Puumala

2
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Vírus Seoul

3

Vírus Sin Nombre

3

Hepadnaviridae:
Vírus da hepatite B
Vírus da hepatite D (Delta)
Herpesviridae:

2
2

Citomegalovirus

2

Herpes simplex vírus tipos 1 e 2

2

Herpesvirus de Ateles (Rhadinovirus)

3

Herpesvirus de Saimiri (Rhadinovirus)

3

Herpesvirus humano 7 (HHV7)

2

Herpesvirus humano 8 (HHV8)

2

Herpesvirus simiae (vírus B)

4

Herpesvirus varicellazoster

2

Vírus da Doença de Marek
Vírus Epstein-Barr
Vírus linfotrópico humano B (HBLV-HHV6)

2
2
2

(*), V
(*), V, (b)

O
O

Nairovirus:
Vírus da Febre hemorrágica da Criméia/Congo

4

Vírus Hazara

2

Oncornavirus: Vírus C e D

3

Orthomyxoviridae:
Vírus da Influenza tipos A, B e C
Ortomixovirus transmitidos por carrapatos: Vírus Dhori e Thogoto

2
2

V (c)

Polyoma virus
Shope papilloma virus
Vírus BK e JC

2
2
2

O
O

Vírus do Papiloma bovino
Vírus do Papiloma humano

2
2

O

Vírus Símio 40 (SV40)

2

Papovaviridae:

Paramyxoviridae:
Pneumovirus

2

Vírus da Cachumba
Vírus da Doença de Newcastle (amostras não-asiáticas)

2
2

Vírus da Parainfluenza tipos 1 a 4

2

Vírus do Sarampo
Vírus Nipah

2
2

Vírus Respiratório Sincicial

2

Parvoviridae:
Parvovirus humano (B 19)

2

Phlebovirus:
Uukuvirus

2

Vírus Alenquer

2

Vírus Ambé

2

Vírus Anhangá

2

Vírus Ariquemes

2

Vírus Belterra

2

V

V
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Vírus Bujarú

2

Vírus Candirú

2

Vírus de Toscana

2

Vírus Icoarací

2

Vírus Itaituba

2

Vírus Itaporanga

2

Vírus Jacundá

2

Vírus Joa

2

Vírus Morumbi

2

Vírus Munguba

2

Vírus Nápoles

2

Vírus Oriximina

2

Vírus Pacuí

2

Vírus Serra Norte

2

Vírus Tapará

2

Vírus Toscana

2

Vírus Turuna

2

Vírus Uriurana

2

Vírus Urucuri

2

Picornaviridae:
Poliovirus
Rinovirus

2
2

Vírus Coxsackie

2

Vírus da Aftosa com seus diversos tipos e variantes

4

Vírus da Conjuntivite Hemorrágica Aguda (AHC)

2

Vírus da Hepatite A (enterovirus humano tipo 72)
Vírus ECHO

2
2

V

V

Poxviridae:
Parapoxvirus

2

Poxvirus de caprinos, suínos e aves

2

Vírus Buffalopox
Vírus Cotia

2
2

Vírus Cowpox (e relacionados isolados de felinos domésticos e animais
selvagens)
Vírus da varíola (major, minor)
Vírus da varíola alastrim

2

Vírus da varíola do camelo

4

Vírus do Nódulo dos ordenhadores

2

Vírus Molluscum contagiosum
Vírus Monkeypox (varíola do macaco)

4
3

Vírus Orf

2

Vírus Vaccinia

2

Vírus Whitepox ("vírus da varíola")
Vírus Yatapox: Tana

4
2

V

Vírus Yatapox: Yaba
Reoviridae:

2

O+

Coltivirus

2

Orbivirus

2

4
4

(d)

V

V
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Orthoreovirus tipos 1, 2 e 3

2

Reovirus isolados na Amazônia dos Grupos Changuinola e Corriparta

2

Rotavirus humanos

2

Vírus Ieri

2

Vírus Itupiranga

2

Vírus Tembé

2

Retroviridae:
HIV - Vírus da Imunodeficiência Humana
Rous Sarcoma Virus
Vírus da Leucemia de Gibões (GaLV)
Vírus da Leucemia de murinos
Vírus da Leucemia de ratos
Vírus da Leucemia Felina (FeLV)
Vírus da Leucose Aviária
Vírus do Sarcoma de murinos
Vírus do Sarcoma de Símios (SSV-1)
Vírus do Sarcoma Felino (FeSV)
Vírus Linfotrópicos das células T humana (HTLV-1 e HTLV-2)
Vírus Símio Mason-Pfizer
Vírus SlV
Rhabdoviridae:

3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
3

Vírus Aruac

2

Vírus da Raiva
Vírus Duvenhage

3
2

Vírus Inhangapi

2

Vírus Xiburema

2

* Grupo da Estomatite Vesicular
Vírus Alagoas VSV-3

2

Vírus Carajás

2

Vírus Cocal VSV-2

2

Vírus Indiana VSV-1

2

Vírus Juruna

2

Vírus Marabá

2

Vírus Maraba VSV-4

2

Vírus Piry

2

* Grupo Hart Park
Vírus Hart Park

2

Vírus Mosqueiro

2

* Grupo Mussuril
Vírus Cuiabá

2

Vírus Marco

2

* Grupo Timbó
Vírus Chaco

2

Vírus Sena Madureira

2

Vírus Timbó

2

Togaviridae:
* Alfavirus
Vírus Aurá

2

Vírus Bebaru

2

(*)
O
O+
O
O
O+
O
O
O+
O+
(*)
O
(*), (e)

V, (*)

135

Vírus Chikungunya
Vírus da Encefalomielite equina americana ocidental
Vírus da Encefalomielite equina americana oriental
Vírus da Encefalomielite equina venezuelana
Vírus do Bosque Semliki

2
2
2
3
2

Vírus do Rio Ross

2

Vírus Mayaro

2

Vírus Mucambo
Vírus Onyongnyong

2
2

Vírus Pixuna

2

Vírus Una

2

Outros alfavirus conhecidos

2

* Rubivirus: Vírus da Rubéola
* Pestivirus: Vírus da Diarréia Bovina

2
2

V

3

(*), (f)

3
3
3
3

(*)
(*)
(*)
(*)

Prions: agentes não classificados associados a encefalopatias
espongiformes tra nsmissíveis
Agente da Encefalopatia Espongiforme Bovina (BSE), scrapie e outras
doenças animais afins
Agente da Doença de Creutzfeldt-Jakob (CJD)
Agente da Insônia Familiar Fatal
Agente da Síndrome de Gerstmann-Sträussler-Scheinker
Agente do Kuru
Parasitas
Acanthamoeba castellani

2

Ancylostoma ceylanicum

2

Ancylostoma duodenale

2

Angiostrongylus cantonensis

2

Angiostrongylus costaricensis

2

Angiostrongylus spp

2

Ascaris lumbricoides
Ascaris suum
Babesia divergens

2
2
2

Babesia microti

2

Balantidium coli

2

Brugia malayi

2

Brugia pahangi

2

Brugia timori

2

Capillaria philippinensis

2

Capillaria spp

2

Clonorchis sinensis

2

Clonorchis viverrini

2

Coccidia spp

2

Cryptosporidium parvum

2

Cryptosporidium spp

2

Cyclospora cayetanensis

2

Cysticercus cellulosae (cisto hidático, larva de T. sollium)

2

Dactylaria galopava (Ochroconis gallopavum)

2

Dipetalonema streptocerca

2

Diphyllobothrium latum

2

(*)
V
V
V

(*)

A
A
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Dracunculus medinensis

2

Echinococcus granulosus
Echinococcus multilocularis
Echinococcus vogeli
Emmonsia parva var. crescens

2
2
2
2

Emmonsia parva var. parva

2

Entamoeba histolytica

2

Enterobius spp

2

Exophiala (Wangiella) dermatitidis

2

Fasciola gigantica

2

Fasciola hepatica

2

Fasciolopsis buski

2

Fonsecaea compacta

2

Fonsecaea pedrosoi

2

Giardia lamblia (Giardia intestinalis)

2

Giardia spp

2

Heterophyes spp

2

Hymenolepis diminuta

2

Hymenolepis nana

2

Isospora spp

2

Leishmania brasiliensis
Leishmania donovani
Leishmania major

2
2
2

Leishmania mexicana

2

Leishmania peruviana

2

Leishmania spp

2

Leishmania tropica

2

Leishmanla ethiopica

2

Loa loa

2

Madurella grisea

2

Madurella mycetomatis

2

Mansonella ozzardi

2

Mansonella perstans

2

Microsporidium spp

2

Naegleria fowleri

2

Naegleria gruberi

2

Necator americanus

2

Onchocerca volvulus

2

Opisthorchis felineus

2

Opisthorchis spp

2

Paragonimus westermani

2

Plasmodium cynomolgi

2

Plasmodium falciparum
Plasmodium malariae

2
2

Plasmodium ovale

2

Plasmodium spp (humano e símio)

2

Plasmodium vivax

2

(*)
(*)
(*)

(*)
(*)

(*)
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Sarcocystis suihominis

2

Scedosporium apiospermum (Pseudallescheria boidii)

2

Scedosporium prolificans (inflatum)

2

Schistosoma haematobium

2

Schistosoma intercalatum

2

Schistosoma japonicum

2

Schistosoma mansoni

2

Schistosoma mekongi

2

Strongyloides spp

2

Strongyloides stercoralis

2

Taenia saginata

2

Taenia solium
Toxocara canis

2
2

Toxoplasma gondii

2

Trichinella spiralis

2

Trichuris trichiura

2

Trypanosoma brucei brucei

2

Trypanosoma brucei gambiense

2

Trypanosoma brucei rhodesiense
Trypanosoma cruzi

2
2

Wuchereria bancrofti

2

(*)

(*)

Fungos
Acremonium falciforme
Acremonium kiliense
Acremonium potronii
Acremonium recifei
Acremonium roseogriseum
Alternaria anamorfo de Pleospora infectoria
Aphanoascus fulvescens
Aspergillus amstelodami
Aspergillus caesiellus
Aspergillus candidus
Aspergillus carneus
Aspergillus flavus

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

Aspergillus fumigatus

2

Aspergillus glaucus
Aspergillus oryzae
Aspergillus penicillioides
Aspergillus restrictus
Aspergillus sydowi
Aspergillus terreus
Aspergillus unguis
Aspergillus versicolor
Beauveria bassiana
Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis)
Candida albicans
Candida lipolytica
Candida pulcherrima
Candida ravautii
Candida tropicalis

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

E
E
E
E
E
E
E
E
E
A
A
E
E
E

Candida viswanathii
Chaetoconidium spp

2
2

E
E

138

Chaetomium spp
Chaetosphaeronema larense
Cladophialophora bantiana (Xylophora bantiana,
bantianum ou C. trichoides)
Cladophialophora carrioni (Cladosporium carrioni)

Cladosporium

2
2
2

E
E

2

Cladosporium cladosporioides
Coccidioides immitis
Conidiobolus incongruus
Coprinus cinereus
Cryptococcus neoformans

2
3
2
2
2

E
A
E
E

Cryptococcus neoformans var. gattii (Filobasidiella bacillispora)
Cryptococcus neoformans var. neoformans (Filobasidiella neoformans
var. neoformans)
Cunninghamella geniculata
Curvularia pallescens
Curvularia senegalensis
Cylindrocarpon tonkinense
Drechslera spp
Emmonsia parva var. crescens

2
2

A
A

2
2
2
2
2
2

E
E
E
E
E

Emmonsia parva var. parva

2

Epidermophyton floccosum
Epidermophyton spp

2
2

Exophiala (Wangiella) dermatitidis

2

Exophiala moniliae
Fonsecaea compacta

2
2

Fonsecaea pedrosoi

2

Fusarium dimerum
Fusarium nivale
Geotrichum candidum
Hansenula polymorpha
Histoplasma capsulatum duboisii

2
2
2
2
3

Histoplasma capsulatum var capsulatum (Ajellomyces capsulatus)

3

Lasiodiplodia theobramae
Madurella grisea

2
2

Madurella mycetomatis

2

Madurella spp

2

Microascus desmosporus
Microsporum aldouinii
Microsporum canis
Microsporum spp
Mucor rouxianus
Mycelia sterilia
Mycocentrospora acerina
Neotestudina rosatii

2
2
2
2
2
2
2
2

E
A
A
A
E
E
E

Oidiodendron cerealis
Paecilomyces lilacinus
Paecilomyces variotti
Paecilomyces viridis
Paracoccidioides brasiliensis (na fase de esporulação apresenta maior
risco de infecção)
Penicillium chrysogenum
Penicillium citrinum
Penicillium commune
Penicillium expansum

2
2
2
2
2

E
E
E
E

2
2
2
2

E
E
E
E

A

E

E
E
E
E

E

139

Penicillium marneffei
Penicillium spinulosum
Phialophora hoffmannii
Phialophora parasitica
Phialophora repens
Phoma hibérnica
Phyllosticta ovalis
Phyllosticta spp
Pneumocystis carinii

2
2
2
2
2
2
2
2
2

A
E
E
E
E
E
E
E

Pyrenochaeta unguis-hominis
Rhizoctonia spp
Rhodotorula pilimanae
Rhodotorula rubra
Scedosporium apiospermum (Pseudallescheria boidii)

2
2
2
2
2

E
E
E
E

Scedosporium prolificans (inflatum)

2

Schizophyllum commune
Scopulariops acremonium
Scopulariops brumptii
Sporothrix schenckii

2
2
2
2

E
E
E

Stenella araguata
Taeniolella stilbospora
Tetraploa spp
Trichophyton rubrum

2
2
2
2

E
E
E

Trichophyton spp

2

Trichosporon capitatum
Tritirachium oryzae
Volutella cinerescens

2
2
2

Fonte: Atlas (2009, p.531-541)

E
E
E

