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RESUMO 

Higiene e Segurança do trabalho são definidos como um grupo de medidas 

tomadas dentro de uma corporação com a intenção de diminuir ou extinguir o número 

de acidentes de trabalho em ambiente laboral. Além disso, evadir a contaminação com 

produtos maléficos à saúde, a proliferação de doenças é de igual importância. Ao 

passo que, entender a forma pela qual a regulamentação de normas que visam 

proteger à vida chegou ao estabelecimento legal contemporâneo, é igualmente 

importante, ainda que de modo breve. Portanto, o presente artigo, tem o intuito de 

explorar os conceitos dessa matéria, analisar normas que são o escopo para que o 

trabalhador cumpra as suas tarefas em ambiente seguro. Evidenciar, ainda, quais as 

necessidades específicas do recorte, necessário, do tema para que a visão do assunto 

ocorra de maneira prática e seja mais eficiente em sua aplicação nos desafios de 

dirigir ou participar do departamento da Segurança e Higiene do Trabalho em 

Ambiente Hospitalar. 

INTRODUÇÃO 

Ser profissional no século XXI implica em ter formação e especialização na área de 

interesse. Somadas às características pessoais que forneçam ao empregador a 

segurança de que aquele trabalho individual será somado a outros talentos que farão 

da corporação uma potência em seu ramo, pronta para concorrer com outras e 

sobressair-se em qualidade, e conquistar clientes. Por sua vez, o trabalhador precisa 

estar apto, qualificado, ser um especialista em sua área de formação, especialmente 

num cenário de comercialização mundial. Saber lidar com as ideias para que sejam 

valorizadas. O conhecimento é buscado, hoje ele é vital para a sobrevivência, pelo 

menos no mundo Ocidental. 

Sabe-se que o cenário organizacional ainda não se apresenta como ideal para atender 

as demandas do meio e deste profissional afoito pela execução de tarefas valorizadas 

e que requeiram diferencial. Mas, que promovam na organização um entendimento 

que o profissional que a desenvolve deve ser valorizado, que a empresa se 

comprometa em atentar a legislação, a necessidade de apresentar ações de 

sustentabilidade ambiental e social (Exemplos: benefícios/subsídios ao trabalhador e 

aos seus dependentes). 

Logo, não há razões para que as corporações não objetivem fazer do lugar da 

prestação de serviço um ambiente seguro para que o indivíduo cumpra as suas 



tarefas. Embora, existam aqueles que não percebem que o investimento realizado em 

Higiene e Segurança do trabalho é mais lucrativo que prejudicial. Mas, poucos 

profissionais ainda são instruídos acerca do risco de estar presente em ambiente 

hostil. O hospital é um exemplo disso. Com bactérias por todos os lados. Mesmo que 

seja assim, os usuários não fazem idéia a que estão expostos.  

Ora, mesmo que os usuários estejam protegidos adequadamente é possível que a 

infecção aconteça de maneira sutil. Sem dúvida, o usuário freqüenta menos vezes o 

hospital que o trabalhador que executa ali o seu serviço. As doenças às vezes são 

perigosas e podem destruir nações inteiras, como já vimos acontecer, se não forem 

detectadas a tempo.  

Por tais razões deu-se a escolha do tema. Haja vista, que muitas descobertas 

científicas e novas tecnologias estão sendo utilizadas na área da saúde, exigindo, 

portanto, novas precauções para os profissionais, além de especular o progresso 

conquistado até aquém termos de legislação, evidenciando, sobretudo, ações práticas 

e possíveis que possam acontecer por intermédio da equipe administrativa, 

responsável pela organização e por estabelecer no indivíduo laboral a cultura 

organizacional, motivando-o a proteger a si próprio e aos demais colegas e usuários. 

OBJETIVO Segurança do trabalho pode ser entendida como os conjuntos de medidas 

que são adotadas visando minimizar os acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, 

bem como proteger a integridade e a capacidade de trabalho do trabalhador. Então 

cabe identificar a adequação dos recursos e as precações necessárias a proteção e 

saúde do trabalhador no ambiente hospitalar. 

METODOLOGIA Realizamos uma pesquisa bibliográfica para fundamentar a 

pesquisa qualitativa, na intenção de reconhecer e compreender mais sobre esse 

assunto e manter um contato mais prático e próximo dessa realidade. De acordo com 

Cervo, Bervian e Da Silva (2012, p.60): “A pesquisa bibliográfica procura explicar um 

problema a partir de referências teóricas publicadas em artigos, livros, dissertações e 

teses”. 

 

HIGIENE DO TRABALHO 

A higiene e segurança do trabalho podem ser definidas por uma série de medidas 

direcionadas com o intento de proteger a integridade mental e física do colaborador, 

evitando malefícios advindos tanto do exercício de suas funções quanto por acidentes 



que possam ser causados dentro da corporação ou fora dela, desde que a ocorrência 

esteja ligada diretamente à obrigatoriedade da função.  

De maneira sucinta, os principais esforços que devem ser realizados nessa área, 

mesmo que não estejam protegidos por lei, são: detectar os riscos físicos a que os 

colaboradores estão sujeitos (acidentes, quedas, etc.); perceber os possíveis males 

mentais advindos da atividade laboral e o ambiente; averiguar a possibilidade do 

surgimento de doenças causadas por conta da repetição de movimentos; favorecer 

condições para que a execução do trabalho (iluminação adequada, vestimenta 

adequada, informações sobre os equipamentos e seu manuseio).(FUNDACENTRO, 

2014). 

Além dos itens supracitados, a corporação deve estabelecer como meta a diminuição 

ou a não existência de acidentes. Direcionar recursos para áreas de atuação como 

Medicina Preventiva, Medicina Ocupacional, Prevenção Sanitária são exemplos de 

boa administração que ao reconhecer enfermidades, cuja recorrência seja freqüente 

em cada área de atuação, se preocupem em não prejudicar o trabalhador e evitar 

ainda possíveis litígios. (FUNDACENTRO, 2014). 

Sabe-se que toda e qualquer atividade organizacional requer cuidados distintos 

quanto a higiene do trabalho. Por isso, a equipe administrativa responsável deve 

projetar e fazer executar maneiras que tornem a probabilidade de acidentes quase 

nula. Entretanto, acidentes ocorrem, e, assim, a corporação deve estar presente como 

colaboradora do trabalhador da mesma maneira que o trabalhador foi colaborador. 

Refletindo sobre tais colocações tem-se que “A saúde do empregado envolve sua 

condição física e mental e seu bem-estar psicológico. É possível notar a diferença de 

um dia de trabalho em que se está feliz e de outro em que se está triste, 

[...]”(ROSSETE, 2015, p. 49). 

 

SEGURANÇA DO TRABALHO 

Com o objetivo de prevenir acidentes, a Segurança do Trabalho dentro do ambiente 

corporativista deve eliminar condições favoráveis a ocorrências acidentais e 

convencer os trabalhadores a adotarem as práticas preventivas. Além disso, criar um 

ambiente favorável e seguro para o trabalhador gera aumento da produtividade. Isto 

porque insegurança na execução de determinadas tarefas traz condições psicológicas 

nocivas para o trabalhador. Situações como baixa visibilidade, falta de lugar 



apropriado para armazenamento de ferramentas, roupas adequadas para cada tarefa 

a ser realizada, são exemplos de insegurança laboral. 

Rossete (2015, p. 50) indica que “A segurança do trabalho está relacionada à saúde 

ocupacional, pois seu objetivo é eliminar condições inseguras de trabalho e prevenir 

acidentes.” Logo, identificar quais são as situações exeqüíveis de imprevistos no 

ambiente laboral é a busca preliminar do combate de acidentes. Podem ser causas 

de ocorrências as seguintes situações: agentes causadores de acidentes (más 

instalações, falta de saída de emergência, ambiente repleto de gases nocivos à saúde, 

equipamento mal projetados, equipamentos com manutenção vencida, etc.). E 

comportamentos inadequados (desatenção, negligência, imprudência, despreparo, 

etc.). Porquanto, causas e efeitos estão ligados nesse sentido, ou seja, a prevenção 

é a melhor forma na busca da diminuição de ocorrências, mesmo que possam 

acontecer. 

 

HIGIENE E SEGURANÇA NO AMBIENTE HOSPITALAR 

As ocorrências em hospitais são mais frequentes do que possamos imaginar. E 

envolve, como no exemplo, todos os que estão no hospital no momento da ocorrência.  

O Dr. Samuel Dwane Thomas, residente em urologia do hospital 
Episcopal na Filadélfia – EUA, estava realizando uma cirurgia 
denominada prostatectomia transuretral usando para isso um 
instrumento conhecido como ressectoscópio. Repentinamente, na 
metade da operação, o instrumento falhou e o Dr. Thomas sofreu uma 
severa queimadura de origem elétrica, afetando diretamente a córnea 
de seu olho direito. (ANVISA, 2018) 

Já que, acidentes acontecem também em países desenvolvidos cuja eficiência 

tecnológica é de grande porte. Não há escapatória, mas há maneiras de proporcionar 

atendimento de qualidade e tomar todas as precauções dispostas para uso. Técnicas 

cirúrgicas inovadoras, equipamentos de diagnóstico avançados, avanços 

farmacológicos, todos esses recursos no tratamento demandado aos pacientes 

exigem conhecimento para sua execução, o que por sua vez, não é sempre 

compartilhado de maneira eficaz.  

Além disso, em hospitais públicos e mesmo no serviço privado, o grande número de 

usuários traz consigo a necessidade de agilidade no atendimento, porque a demora, 

nesses casos, pode ter por conseqüência a morte. Averiguar o uso correto de 

procedimentos de higiene hospitalar deve ser ambicionado, sobretudo, por aqueles 



que se dedicam a cuidar de outras vidas. E, disciplinarmente, deve ser observado pelo 

setor administrativo e demanda atenção constante.  

Como nos coloca ANVISA (2018): 

O erro humano é uma decisão ou comportamento indesejável que 
reduz ou tem potencial para reduzir a eficácia, segurança ou 
performance de um sistema. [...] “Erro de operação é a principal fonte 
de risco para hospitais que usam equipamento biomédico (...) no 
mínimo, metade de todas as lesões ou mortes de pacientes 
relacionadas a equipamentos médicos envolvem o mau uso ou erro de 
operação feito pelo pessoal do hospital, incluindo falhas ao seguir as 
instruções do fabricante. 

Diminuir os custos com acidentes pode levar diretamente ao aumento de itens 

necessários dentro de um hospital. Os desafios nessa área são enormes. Já que, 

atualmente, os hospitais públicos brasileiros não conseguiram ainda se adequar à 

demanda de pacientes. As informações disponíveis são inúmeras, as casas de saúde, 

em todo o país, estão atrasadas com relação à tecnologia para realização de 

procedimentos e até mesmo de exames avançados. Não há aparelhamento suficiente 

para todos. No entanto, mesmo em meio a um sistema ineficaz, o serviço hospitalar 

deve ainda se preocupar com a contenção e diminuição de acidentes.   

 

RISCOS EM AMBIENTE HOSPITALAR  

Dentro do hospital, alguns riscos podem ser especificados de maneira clara, como 

risco de choque elétrico, risco de incêndio, risco de queda, risco de contaminação. A 

portaria nº 3214/78 define danos como os provocados por (1) agentes físicos (ruídos, 

radiações, vibrações ou pressões anormais, iluminação e umidade); (2) agentes 

químicos (névoas, neblinas, poeiras, fumaça, gases e vapores); (3) agentes biológicos 

(bactérias, fungos, protozoários e vírus); (4) riscos ambientais e/ou agentes 

mecânicos. 

Como dito anteriormente, o primeiro passo para evitar acidentes em ambiente 

hospitalar é reconhecer os possíveis danos presentes no ambiente de trabalho, 

seguidamente avaliar a magnitude do risco, e por fim, adotar medidas que eliminem 

ou atenuem os riscos.  

 

HIGIENE HOSPITALAR 

Evidentemente, o ambiente hospitalar está bastante exposto a acidentes. Cabe à 

equipe gerenciadora averiguar a manutenção da higiene e do uso de equipamentos 

próprios para a atividade laboral. A dispensa de materiais contaminados deve seguir 



rígidos padrões de descarte. A imprudência pode trazer danos não apenas aos 

funcionários do hospital, mas também ao usuário, aos familiares, à equipe de limpeza.  

A coleta de material pode ser seletiva, haja vista que a indústria disponibiliza hoje 

recipientes de descarte adequados aos diversos usos de material. E, 

conseqüentemente, diminuindo os custos com o descarte de resíduos sólidos.  

Cabe à administração, por meio de iniciativas eficazes, educar os funcionários para 

implementar lhes a cultura organizacional em seu espírito colaborativo cuja escolha 

profissional já tem por finalidade o cuidado alheio. 

Outro setor bastante importante no ambiente hospitalar é o setor de limpeza e higiene, 

a averiguação da boa execução do serviço é substancial para a saúde de todos, 

pacientes e empregados.  Somada a isto, está à necessidade de reciclagem instrutiva 

sobre o uso dos equipamentos de segurança, com a repetição da atividade laboral 

não é incomum que o trabalhador se sinta apto para executar suas tarefas, e acabe 

que, inconscientemente, adotando práticas menos exigentes para exercer seu cargo.   

Desta feita, não menos importante é para o serviço hospitalar uma equipe de 

manutenção eficaz, atenta aos problemas acarretados em casos de falha de energia, 

por exemplo. A equipe de manutenção deve também estar atenta aos cuidados com 

a limpeza de ares condicionados e com a dispersão de bactérias por meio deles. Sem 

falar da necessidade de manutenção efetiva e regrada com período de validade dos 

serviços de elevadores.  

A prática da esterilização e o manuseio correto dos equipamentos quando na 

higienização continuam sendo preceitos básicos na tentativa de diminuir os registros 

de infecções causadas durante cirurgias ou mesmo durante o tratamento interno 

hospitalar. Por fim, é necessário que sejam realizados rotineiramente testes em 

aparelhos médicos atestando o seu bom funcionamento e testes que verifiquem se há 

presentes microrganismos responsáveis por infecções e diagnosticar qual o tipo, e 

qual o melhor agente para contê-lo. (ANVISA, 2018). 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A administração hospitalar está diretamente ligada à política hospitalar. Enquanto o 

médico procura a cura tratando particularmente a necessidade de cada indivíduo, à 

gerência cabe assistir à necessidade de todos, proporcionando ao profissional da 

saúde um ambiente seguro e limpo para que seu serviço possa acontecer. 



Analisar as providências a serem tomadas pela equipe de gerência de Higiene e 

Segurança do Trabalho dentro de um ambiente corriqueiro chama, por si só, a atenção 

pela responsabilidade de ter em mãos, a oportunidade de evitar o desastre para 

diversas vidas que fazem parte do mesmo espaço social.  

Também se observou quais itens primordiais para que a Higiene e a Segurança do 

Trabalho proporcionem ao trabalhador a dignidade necessária no espaço hospitalar. 

Enfim, o presente estudo buscou, de maneira sucinta, evidenciar as preocupações a 

serem observadas pela equipe responsável em anular o número de possíveis 

ocorrências dentro do ambiente de trabalho. Percebendo quais as necessidades do 

colaborador; as causas e efeitos ligados a prevenção é a melhor forma na busca da 

diminuição de ocorrências, mesmo que possam acontecer. 

Fica subtendido com o exposto que tanto a organização como o profissional que 

atuam e gerencia a responsabilidade quando a higiene e segurança do trabalho, em 

especial no ambiente hospitalar. 
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