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RESUMO 
 

 

O presente trabalho tem por objetivo analisar os impactos da qualidade do ambiente hospitalar 

na saúde e bem-estar físico e psíquico dos profissionais da saúde. Inicialmente, apresenta uma 

sucinta contextualização acerca do meio ambiente e do meio ambiente do trabalho como 

direito humano fundamental. Ato contínuo, delimita as noções básicas sobre meio ambiente 

hospitalar, suas possíveis vulnerabilidades e algumas das doenças ocupacionais que acometem 

os profissionais do meio hospitalar. Apresenta, então, uma análise relativa à biossegurança 

hospitalar, alguns de seus procedimentos básicos e normas referentes aos nosocômios. Aponta 

normas básicas do processo de certificação da qualidade ambiental, sua diferenciação da 

noção de sustentabilidade e o sistema voluntário de verificação e reconhecimento da 

qualidade hospitalar, denominado de acreditação hospitalar. A metodologia empregada é a 

teórico-documental em uma pesquisa qualitativa, com técnica dedutiva, em que são 

examinadas a legislação pertinente, a doutrina e alguns dados estatísticos. A proposta é 

averiguar a realidade de forma a verificar viabilidade de modificar e melhorar a forma como 

se dá a fiscalização do cumprimento das normas trabalhistas, de biossegurança e acreditação 

hospitalar, visando a busca da qualidade de vida e saúde dos trabalhadores da saúde, não 

apenas dos pacientes ali confinados. Identificou-se que o ambiente nosocomial demanda 

cuidados específicos no que tange à biossegurança e qualidade ambiental, entretanto, as ações 

e medidas tomadas pelos gestores hospitalares estão a quem do necessário, acarretando 

consequências graves para a saúde e bem-estar dos profissionais que ali trabalham. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ambiente Hospitalar. Meio Ambiente Laboral. Saúde. 

Biossegurança. Qualidade Ambiental. Acreditação Hospitalar. 

  



ABSTRACT 
 

 

The present paper has the objective to analyze the impacts of the quality of hospital 

environment on health and physical and mental well-being of healthcare professionals. 

Initially, it presents a succinct contextualization on the environment and work environment as 

fundamental human right. Continuous act, it delimits the basic notions regarding hospital 

environment, its possible vulnerabilities and some occupational diseases that affects hospital 

environ professionals. It presents then an analysis relative to hospital biosafety, some of its 

basic procedures and norms that are nosocomial related. It points to basic norms of the 

process of environ quality certification, its difference from the notion of sustainability and the 

system of voluntary verification and acknowledgement of hospital quality, denominated 

hospital accreditation. The methodology applied is the theoretical-documental, in a qualitative 

research, with deductive technic, were it examines the pertinent legislations, the doctrine and 

some statistical data. The proposition is to ascertain the reality in a way that verifies the 

viability of modify and improve the method in which occurs the supervision of the 

enforcement of work rules, biosafety and hospital accreditation, aiming the pursuit of quality 

of health and life of healthcare workers and not only the patients there confined. It identifies 

that the nosocomial environ demands specific care regarding biosafety and environment 

quality, however, the actions and measures taken by hospital managers are below what’s 

necessary, carrying grave consequences for the health and well-being of the professionals 

there working. 

 

KEY WORDS: Hospital Environment. Working Environment. Health. Biosafety. 

Environmental Quality. Hospital Accreditation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Historicamente, os hospitais nem sempre foram considerados como centros 

terapêuticos, locais onde concentram-se médicos e enfermeiros a fim de trabalhar pela busca 

da saúde e bem-estar dos seres humanos. Em verdade, os centros nosocomiais surgiram, 

primeiramente, como locais de assistência aos pobres e indigentes. Não contavam com um 

grande número de médicos e enfermeiros devidamente qualificados ao atendimento à saúde, 

servindo apenas como espaço para recolhimento e exclusão.  

Nos dizeres de Foucault (1979), os pobres, apenas por assim serem, necessitavam 

de assistência como local para dormir, alimento e água; assim também, os pobres doentes, 

portadores de possíveis patógenos contagiosos, precisavam ser separados do restante da 

sociedade. Os hospitais serviam àquela época, em essência, como um local para prestar apoio 

espiritual e assistência material ao pobre que estava morrendo, até que este viesse a falecer. 

As noções de um hospital como centro de saúde surgiram apenas no final do 

século XIX, com as iniciativas da enfermeira britânica Florence Nightingale (1854) – 

considerada como uma grande pioneira no campo da enfermagem – por revolucionar os 

conceitos de higiene e administração hospitalar.  

O meio ambiente nosocomial é, hoje, por suas características próprias, um 

ambiente laborativo considerado insalubre, tendo em vista o alto potencial para contaminação 

e acidentes envolvendo pacientes e, em especial, profissionais da saúde.  As equipes que 

trabalham dentro dos hospitais precisam estar conscientes de todos os encargos e riscos 

oferecido à sua saúde e bem-estar advindos do uso e manuseio dos recursos ali dispostos, do 

manejo de equipamentos e tecnologias disponíveis e do trato com pacientes, confinados e de 

passagem.   

O objetivo primordial daquele profissional da saúde, insertado ao ambiente 

hospitalar, é realizar seus serviços, atendimentos e procedimentos com eficiência e qualidade. 

Tal fato só se torna possível quando o ambiente é adequado ao pleno exercício das atividades 

laborativas. E, ao se falar em um ambiente adequado a este pleno exercício das funções 

profissionais, remete-se à ideia de um direito humano fundamental, a um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. Um ambiente adequado, equilibrado, seria aquele livre de riscos 

e da possibilidade de acidentes, da ameaça de contaminações e incidência de doenças 

ocupacionais e, no caso de não ser possível a completa erradicação destes perigos, havendo ao 

menos a diminuição significativa de sua incidência entre o corpo clínico. 
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Quando se trata do design espacial de um hospital, é perceptível a preocupação no 

que se refere à distribuição do espaço físico, procurando separar os ambientes de acordo com 

especialidades, níveis de biossegurança exigidos e isolando espaços com potencial maior de 

contaminação. Cada setor de um nosocômio oferece níveis distintos de riscos aos 

profissionais que ali exercem suas atividades diárias. Desta feita, é responsabilidade destes 

profissionais adotar medidas específicas de biossegurança compatíveis com o local em que se 

encontram. Essa organização espacial visa otimizar a prestação dos serviços de saúde, uma 

suposta busca pela excelência no tratamento aos pacientes confinados aos leitos, mas nem 

sempre revela uma preocupação com a saúde, segurança e bem-estar dos profissionais da 

saúde envolvidos.  

Podendo-se considerar ambiente laboral ecologicamente equilibrado um direito 

humano fundamental, e os hospitais sendo definidos como ambientes laborativos 

potencialmente insalubres e inadequados para a mantença da saúde dos profissionais da saúde 

quando não apresentam um nível mínimo e adequado de qualidade, faz surgir um importante 

questionamento, que este trabalho pretende começar a responder: Como a qualidade do meio 

ambiente afeta a saúde dos profissionais que trabalham em hospitais? 

A fim de responder tal questionamento, busca-se analisar o meio ambiente laboral 

ecologicamente equilibrado com um direito humano fundamental, a qualidade do meio 

ambiente hospitalar, suas possíveis vulnerabilidades e a incidência de doenças ocupacionais 

nos profissionais da saúde decorrentes da baixa qualidade oferecida pelos nosocômios. 

A delimitação do tema encontra justificativa ante o crescente número de 

notificações quanto a agressões sofridas por profissionais da saúde, os altos índices de 

acidentes e contaminações por patógenos ocorridos em virtude do cansaço e do estresse agudo 

que pesam sobre os mesmos. Ademais, os estudos e índices apresentados pelos Conselhos 

Federais de Medicina e de Enfermagem e pelos centros de estudos das universidades 

especializadas em saúde demonstram o aumento da incidência de doenças ocupacionais de 

natureza grave em profissionais da saúde, decorrentes da baixa qualidade do ambiente – 

incluindo-se o não cumprimento de normas trabalhistas básicas, o abandono gradativo de 

práticas essenciais de biossegurança e a não fiscalização das condições de saúde e bem-estar 

dos profissionais – oferecidas pelos gestores nosocomiais.  

A metodologia empregada no estudo em questão é a teórico-documental em uma 

pesquisa de natureza qualitativa, usando-se a técnica dedutiva e analisando a legislação 

pertinente ao tema, doutrinas e alguns dados estatísticos fornecidos pelo Conselho Regional 

de Enfermagem do Estado de São Paulo e do Centro Colaborar de Vigilância dos Acidentes 
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do Trabalho. Tem como principais marcos teóricos a obra conjunta “Administración 

Hospitalaria”, de Gustavo Malagón Londoño, Ricardo Galán Morera e Gabriel Pontón 

Laverde. 

A coleta dos dados deu-se por meio da análise de artigos, livros e informações 

colhidas de trabalhos já produzidos sobre a temática, acrescidos de dados levantados também 

por meio de acesso à rede mundial de computadores. 

O texto final foi dividido em quatro capítulos. O capítulo um apresenta uma breve 

exposição sobre o meio ambiente equilibrado como um direito humano fundamental, dando 

ênfase ao meio ambiente laboral ecologicamente equilibrado como sendo um direito 

fundamental do trabalhador, bem como conceitua meio ambiente do trabalho e meio ambiente 

laboral hospitalar. 

Ultrapassado este primeiro momento, a pesquisa se dedica à análise mais 

aprofundada do meio ambiente hospitalar e suas especificidades, trabalhando as 

vulnerabilidades ambientais próprias de um nosocômio, a forma como incidem nos 

profissionais da saúde e estuda, mais detidamente, as principais doenças ocupacionais que 

afligem os profissionais enquanto grupo vulnerável. 

Dito isso, analisa-se, de forma mais detalhada, no capítulo três, as questões 

envolvendo biossegurança e biossegurança hospitalar. Destaca-se as normas legais e 

hospitalares referentes aos procedimentos de biossegurança, mapeamento de risco dos 

diversos locais em um hospital e a importância de seguir as boas práticas de biossegurança 

para a preservação da saúde e do bem-estar dos profissionais. 

Por conseguinte, o último capítulo apresenta as normas referentes à qualidade 

ambiental, analisando brevemente a série ISO 14.000 como forma de certificação ambiental, 

sua diferença para o conceito de sustentabilidade e, por fim, trabalha de forma mais detalhada 

com o conceito do sistema de certificação da qualidade ambiental dos hospitais, denominado 

de acreditação hospitalar. 

Por fim, são apresentadas as considerações finais acerca da pesquisa realizada, 

buscando responder a questão anteriormente proposta: como a qualidade do meio ambiente 

afeta a saúde dos profissionais que trabalham em hospitais. 
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2 MEIO AMBIENTE COMO DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL E MEIO 

AMBIENTE DO TRABALHO 

 

 

Tentar dar ao direito humano fundamental um novo aspecto, incorporando-se a ele 

a noção de um direito ambiental fundamental, como sendo também, um direito humano é um 

empreendimento laborioso. Apresenta-se na forma de um esforço por parte dos filósofos, 

intelectuais e teóricos do campo jurídico, na busca de um argumento que sustente esse novo 

direito. Para agregar-se o direito ambiental como direito humano fundamental, necessário se 

faz pensar e repensar a própria “humanidade” inerente aos direitos humanos: 

 
[...] buscar o osso, a carne, o rosto e a voz por trás dessas exigências éticas. Os 

direitos humanos pertencem a seres viventes e determinados, atravessados pela 

evolução dos seres vivos e cercados pela morte, violentados por necessidades que 

devem satisfazer para viver e contentar-se, arrastados pelo fluxo da história e da 

sociedade, projetados por tradições, línguas e interpretações que lhes precedem, e 

incorporados de tal maneira a tudo isso lhes faz transparente sua condição finita, até 

o ponto do esquecimento. (DE LA RAVANAL, 2015, p.1. Tradução nossa). 

 

O irrestrito exercício do direito humano à vida e à saúde é condição 

imprescindível e fundamental para que haja o pleno gozo dos demais direitos humanos. Dessa 

maneira, o exercício destes direitos básicos em sua plenitude só se faz verdadeiramente 

possível em um meio ambiente ecologicamente equilibrado. De forma contrária, em um 

ambiente que esteja degradado, não existiriam condições mínimas para que o ser humano 

exerça propriamente seus direitos humanos básicos. “Assim, sendo o direito a um meio 

ambiente equilibrado é condição para uma vida saudável, torna-se evidente que o gozo 

daqueles direitos (vida e saúde) depende diretamente da manutenção da qualidade ambiental” 

(CARVALHO, 2011, p. 149). Em sentido outro, de nada adiantaria, no atual contexto global 

vivido, possuir um meio ambiente ecologicamente equilibrado se, todavia, os seres humanos 

que nele inseridos não dispõem de condições mínimas para o exercício de direitos humanos 

básicos como saúde e moradia digna.  

 
É a existência de um meio ambiente ecologicamente equilibrado em um contexto 

onde a população não consegue exercer os direitos básicos do ser humano, tais 

como: acesso à água, ao alimento, a uma moradia salubre, não tem sentido no atual 

contexto social global. (CARVALHO, 2011, p. 149) 

 

A preservação de condições adequadas para absoluto gozo dos direitos 

supracitados, depende da manutenção desse ambiente onde há equilíbrio ecológico de fato. 
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Em sentido semelhante, a existência de um meio ambiente equilibrado depende do pleno 

exercício dos direitos humanos básicos, como vida e saúde. 

 

 

2.1 O meio ambiente ecologicamente equilibrado como um direito humano fundamental 

 

 

Direitos fundamentais, por excelência, são aqueles que a Constituição assim 

determina como tais. São aqueles direitos que demandam uma específica proteção por parte 

do Estado, sendo colocados em patamar diferenciado de proteção. O que fundamentaria o 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como um direito fundamental seria o 

próprio fundamento da república, qual seja, a dignidade da pessoa humana, uma vez que não 

se pode constituir uma vida digna sem que haja um ambiente ecologicamente adequado para o 

seu exercício. 

 
De maneira mais abrangente é possível afirmar que o fundamento da consagração de 

um direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é a dignidade da vida em 

todas as suas formas. Trata-se de assegurar a continuidade da vida no planeta, 

fundada na solidariedade humana no tempo e no espaço; b) em segundo lugar, o 

direito ao meio ambiente é transformado em norma constitutiva fundamental da 

ordem jurídica, meio necessário para que o indivíduo e a coletividade, ambos 

possam desenvolver todas as suas potencialidades e enfim, para que a vida social 

possa ser conduzida para alcançar o desenvolvimento sustentável. (SILVA, 2007, p. 

172-173) 

 

Não sendo possível a dissociação da existência de um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado da noção cristalina de dignidade humana, seria possível então vir 

afirmar que, para o exercício pleno por parte do ser humano de seu direito fundamental à vida 

digna, é necessário que tal exercício ocorra em um ambiente ecologicamente equilibrado, pois 

de outra forma não teria sentido algum. 

O artigo 225 da Constituição da República de 1988 delimita um direito não 

apenas ao meio ambiente, mas também à vida e à saúde humanas. Desta feita, traz em seu 

bojo algo maior que o direito fundamental garantido pela cláusula aberta do §2º do artigo 5º, 

em que lê-se que “os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros 

decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em 

que a República Federativa do Brasil seja parte. ” (BRASIL, 1988), estar-se-á falando de um 

genuíno direito humano ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, vez que é impossível 

ao homem viver plenamente em um ambiente degradado. 
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Efetivamente, este artigo [225] e a imensa legislação ambiental existente, pretende 

de uma forma ou outra proteger "a qualidade do meio ambiente em função da 

qualidade da vida humana" ainda que não reconheçam o direito ao meio ambiente 

como um direito humano em um nível além do implícito. (BERTOLDI, 2002) 

 

Destruir o meio ambiente pode ter como consequência pôr em risco a própria 

humanidade, mesmo que os seres humanos ainda não tenham se dado conta. Tão estreita é a 

relação entre meio ambiente ecologicamente equilibrado e direitos humanos que é possível 

afirmar que a existência de um depende diretamente do outro. 

 

Acorda-se que ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito humano 

fundamental que se relaciona com a dignidade da pessoa humana, mais 

especificamente com a dignidade de vida, já que a degradação da natureza põe em 

cheque a própria existência da humanidade [...] (LEVORATO, 2003, p. 74) 

 

Esta é uma necessidade inerente ao homem, tendo em vista que não apenas a 

realidade de uma vida digna depende da preservação de um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, mas também a subsistência de toda a vida no planeta depende de um meio 

ambiente que seja equilibrado. Um meio ambiente deteriorado coloca em risco toda a biosfera 

terrestre. 

E, sendo o meio ambiente ecologicamente equilibrado um direito humano 

fundamental, é papel das gerações presentes tutelar e salvaguardá-lo, garantindo, assim, que 

este direito essencial à vida humana digna seja conservado para as futuras gerações. “O dever 

de defender e proteger o meio ambiente incumbe tanto ao Poder Público como a coletividade” 

(SILVA, 2007, p. 178). O dever de proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

pelo Estado, pode ser compreendido como um assentimento ao princípio da legalidade, vez 

que os poderes da administração estatal – Executivo, Legislativo e Judiciário – tem por 

obrigação observar, fiscalizar e fazer cumprir a legislação vigente, a fim de garantir que o 

meio ambiente seja preservado. No entanto, não é função apenas do poder público a 

manutenção desse meio ambiente equilibrado, cabe da mesma forma aos particulares. Deve a 

coletividade participar ativamente da vida em sociedade e fazer uso dos mecanismos jurídicos 

de defesa do meio ambiente, tais como ação civil pública, participação em conselhos 

ambientais, etc. 
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2.2 Meio ambiente do trabalho ecologicamente equilibrado com direito humano 

fundamental 

 

 

Ao tratar do meio ambiente ecologicamente equilibrado como sendo um direito 

humano fundamental inerente ao homem, seria possível afirmar que tal direito estende-se ao 

“habitat” laboral. Tal fato se dá tendo em vista que o homem só pode exercer suas atividades 

laborativas de maneira adequada e eficiente quando em um local que ofereça as condições 

mínimas e adequadas ao exercício de suas atividades diárias. 

A devida valorização do trabalho é fundamental para a mantença da ordem 

democrática norteada pela Constituição. A carta magna reconhece como essencial o trabalho, 

um instrumento de afirmação do homem. A Declaração Universal dos Direitos Humanos em 

seu artigo 23, nº3 vincula direitos humanos e trabalho ao afirmar que “todo ser humano que 

trabalhe tem direito a uma remuneração justa e satisfatória, que lhe assegure, assim como à 

sua família, uma existência compatível com a dignidade humana, e a que se acrescentarão, se 

necessário, outros meios de proteção social (ONU, 1948). 

A Constituição da República de 1988 trouxe a dignidade humana como princípio 

fundamental e, desta forma, abrangendo todos os demais campos da ordem jurídica nacional, 

incluindo-se aqui o direito a um ambiente adequado ao exercício das atividades laborais. 

Estando o ambiente laboral, atualmente, inserido em um cenário altamente competitivo e 

focado no aumento das taxas de produtividade e dos lucros, bem como na incessante busca 

pelo avanço tecnológico, se faz necessário a busca por uma nova “roupagem” para o ambiente 

laboral e a tutela do trabalhador. 

 

Desta forma, a nova e ampla roupagem constitucional referida à proteção do “meio 

ambiente” impõe um novo paradigma de proteção do ser humano trabalhador no seu 

ambiente de trabalho, exigindo uma análise de seus reflexos e consequências no 

ordenamento jurídico trabalhista, na busca de uma sistematização da real dimensão 

de tutela jurídica desse direito essencial a sadia qualidade de vida do homem 

trabalhador: o direito ao “meio ambiente do trabalho equilibrado” (PADILHA, 2011, 

p. 233). 

 

Quando se avalia o progresso da produção em massa, o surgimento constante de 

novas formas de tecnologias de produção e distribuição de bens e serviços, é possível 

perceber o aumento gradual da nocividade do ambiente laboral para o trabalhador. O aumento 

do ritmo de produção e a busca agressiva pela ocupação de novas faixas de mercado e pelo 

aumento incessante dos lucros, acabam por gerar uma extração de recursos naturais em níveis 
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nunca antes vistos. Da mesma forma, tais buscas aumentam exponencialmente os níveis de 

ruídos, impurezas presentes no ar, temperatura e condições de higiene dos locais destinados à 

pratica laborativa.  

Desta feita, é possível perceber que a qualidade do ambiente e a qualidade do 

trabalho exercido pelo homem encontram-se inseridos no mesmo contexto. Não seria possível 

ao ser humano, exercer suas atividades laborativas diárias de forma adequada e eficiente 

estando inserido em um ambiente inadequado ou insalubre. Um ambiente de trabalho 

degradado pode acarretar, para além de um trabalho inadequado ou aquém do ideal para os 

padrões de mercado atuais, doenças ocupacionais e provocar acidentes. Portanto 

 

[...] tanto a degradação da qualidade de vida e da saúde do trabalhador quanto da 

degradação do meio ambiente, estão inseridas no mesmo contexto econômico-social, 

entretanto, enquanto para o trabalhador essa degradação resulta em doenças 

ocupacionais e a acidentes do trabalho, para o meio ambiente natural a degradação 

significa a perda irreparável do equilíbrio dos ecossistemas, a destruição de biomas, 

a poluição de águas, de solos férteis, a extinção de espécies (PADILHA, 2011, p. 

233). 

 

O legislador constitucional, ao descrever no artigo 225 afirma que “todos tem 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial 

à sadia qualidade de vida [...]” (BRASIL, 1988) e, estando tal direito ligado essencialmente à 

vida humana digna, se tornaria então fundamental. Mesmo não trazendo diretamente no bojo 

do supracitado artigo a menção ao meio ambiente laboral, a mesma ocorre no inciso VIII do 

artigo 200 da carta maior, em que se lê que cabe ao sistema único de saúde, sem esquecer as 

demais atribuições, nos termos da lei “colaborar na proteção do meio ambiente, nele 

compreendido o do trabalho” (BRASIL, 1988). 

Sendo dever do Sistema Único de Saúde, constitucionalmente atribuído, ser 

agente colaborativo na preservação e proteção do meio ambiente, incluindo o meio ambiente 

do trabalho, patente é a necessidade de se manter um ambiente equilibrado, salubre e saudável 

para que os trabalhadores exerçam suas atividades diárias. Os direitos constantes no artigo 

225 da Constituição, por sua importância para o desenvolvimento humano e social das 

presentes e futuras gerações poder-se-á ser considerado como fundamental, mesmo não 

estando listado no rol previsto pelo artigo 5º. Por excelência 

 

Os direitos fundamentais são normas jurídicas, intimamente ligadas à ideia de 

dignidade da pessoa humana e de limitação do poder, positivadas no plano 

constitucional de determinado Estado Democrático de Direito, que, por sua 

importância axiológica, fundamentam e legitimam todo o ordenamento jurídico 

(MARMELLSTEIN 2016, p.8). 
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Ao se estudar os artigos 200 e 225 em conjunto, é possível perceber que o 

legislador constitucional considerou com uma das interfaces do meio ambiente laboral a saúde 

pública, ou seja, é responsabilidade de todos – funcionários, empregador e Poder Público – a 

busca e a mantença de um local de trabalho saudável e equilibrado. Assim sendo, toda norma 

referente ao contexto laboral deve ser interpretada pelo legislador, tendo como base a 

necessidade de se resguardar a saúde do trabalhador e lhe fornecer um local para exercício de 

suas atividades que seja adequado ao seu direito humano fundamental de frequentar um sítio 

saudável, equilibrado e sustentável. Poder-se-ia dizer que: 

 

O direito humano fundamental do trabalhador ao meio ambiente do trabalho 

equilibrado irradia seus efeitos no contrato do trabalho, e como norma de ordem 

pública, impõe ao empregador o compromisso com a sadia qualidade de vida de 

todos os trabalhadores no ambiente laboral, e com a sua proteção contra os riscos 

inerentes à atividade econômica, cabendo-lhe atuar por meio de práticas sustentáveis 

e de equidade, priorizando práticas de precaução e a promoção do desenvolvimento 

sustentável em prol dos seus funcionários e da comunidade (PADILHA, 2013, p. 

178) 

 

Desta feita, se o direito humano fundamental do trabalhador causa reflexos no 

contrato de trabalho, e nossa própria constituição determina a necessidade de se preservar a 

saúde do habitat laboral. Flagrante se faz a sua inserção do direito ao meio ambiente do 

trabalho ecologicamente equilibrado como um direito humano fundamental. 

 

 

2.3 Meio ambiente do trabalho: conceito e natureza jurídica 

 

 

A preocupação com o meio ambiente do trabalho surgiu com o marco 

transformador da Revolução Industrial, o surgimento da sociedade de massa e o aumento da 

então denominada “classe operária”. O crescimento industrial trouxe como efeito direto o 

aumento desordenado das populações nas grandes cidades pela intensa atividade produtiva, 

gerando um desequilíbrio no ambiente urbano. 

 

O crescimento econômico, se por um lado trazia o desenvolvimento da indústria e 

do próprio Estado, por outro cuidou de provocar a degradação do meio ante práticas 

selvagens do capitalismo, preocupado em produzir em grande escala sem atentar 

para a preservação da qualidade de vida. Apesar de essa preocupação ser 

relativamente recente, constata-se que os problemas relacionados à saúde do 
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trabalhador são antigos, verificando-se na Grécia as primeiras preocupações com a 

relação saúde/trabalho (FIORILLO, 2013, p. 281) 

 

Ante o cenário de incrível degradação ambiental causado pelo crescimento 

desordenado e pela intensa exploração industrial despreocupada, uma nova mentalidade veio 

a surgir. Corpos mutilados, jornadas de trabalho que ultrapassavam quaisquer limites 

suportáveis, homens, mulheres e crianças trabalhando em condições análogas à escravidão 

deixaram de ser uma realidade. Passou-se a buscar condições mínimas de qualidade para os 

trabalhadores, a oferecer um ambiente adequado de trabalho, com jornadas razoáveis, não 

empregando crianças. Surge então a preocupação com o meio ambiente do trabalho. 

Meio ambiente do trabalho poder-se-ia ser definido como o local, composto por 

móveis e imóveis onde o ser humano exerce continuamente suas atividades laborais, com 

segurança e qualidade. Nas palavras de Farias (2007, p 445), seria “[...] o lugar onde o 

trabalhador exerce sua profissão ou desenvolve seu trabalho. A segurança e a higidez do 

ambiente de trabalho integram esse conceito, que abarca fatores de ordem física, química, 

biológica, mecânica, ergonômica e cultural”. 

Já Fiorillo sem ser tão simplista, conceitua-o como: 

 

[...] o local onde as pessoas desempenham suas atividades laborais relacionadas à 

sua saúde, sejam remuneradas ou não, cujo equilíbrio está baseado na salubridade do 

meio e na ausência de agentes que comprometam a incolumidade físico-psíquica dos 

trabalhadores, independente da condição que ostentem (homens ou mulheres, 

maiores ou menores de idade, celetistas, servidores públicos, autônomos etc.) (2010, 

p. 73). 

 

O meio ambiente de trabalho baseia-se sempre na presença de maquinário ou bens 

móveis, capazes de fornecer ao ser humano meios de exercer uma atividade laborativa. Da 

mesma forma tem como função garantir salubridade e ausência de agentes possam vir a 

comprometer a integridade física ou psíquica do trabalhador. É função primordial do meio 

ambiente do trabalho garantir a incolumidade psicofísica do ser humano nele inserido. 

Tal é a importância do meio ambiente do trabalho e de sua proteção que a 

Constituição da República de 1988 os traz em diversos momentos e aspectos: 

 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, 

o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 

infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição (BRASIL, 

1988.) 
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No intuito de promover a melhoria da “condição social” e garantir a “redução dos 

riscos inerentes ao trabalho”, o artigo 7º da Constituição da República assegura 

expressamente: 

 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 

melhoria de sua condição social: 

[...] 

XXII  redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, 

higiene e segurança (BRASIL, 1988). 

 

A ordem econômica está fundada na valorização do trabalho humano e na 

livre iniciativa, assegurando a todos existência digna, conforme os ditames da justiça 

social, observando o princípio da defesa do meio ambiente – todos de igual hierarquia 

constitucional. Nesse sentindo, os artigos 170 e 196 da CR/88: 

 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 

iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da 

justiça social, observados os seguintes princípios: 

[...] 

VI  defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme 

o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e 

prestação.  

 

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e 

ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação. 

 

No capítulo VII (Da Ordem Social), artigo 200, incisos II e VIII, garantiu a 

proteção do meio ambiente do trabalho. 

 

Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos 

da lei: 

[...] 

II  executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de 

saúde do trabalhador;  

[...] 

VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho 

(BRASIL, 1988) 

 

Meio ambiente do trabalho sempre envolve a acumulação, circulação e 

transformação de energias e matérias por meio de trocas entre os seres humanos e suas 

atividades laborativas, seja de que natureza for. Em se tratando do meio ambiente do trabalho, 

especificamente, essa troca se dá por meio da força de trabalho fornecida pelo trabalhador ao 

utilizar os meios de produção em favor de seu empregador. Assim sendo, poder-se-ia dizer 
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que o meio ambiente do trabalho é um “ecossistema que envolve as inter-relações da força de 

trabalho com os meios e formas de produção e sua afetação no meio ambiente em que é 

gerado” (SILVA, 2007, p. 10). Isso forma um verdadeiro ecossistema de trocas, renovações e 

compensações, fundado na força de trabalho do empregado e na garantia de salubridade e 

sadia qualidade de vida.  

No intuito de proteção do “habitat” ou ambiente laboral destacamos os artigos 154 

e 201 da CLT, in verbis: 

 

Art. 154 - A observância, em todos os locais de trabalho, do disposto neste Capitulo, 

não desobriga as empresas do cumprimento de outras disposições que, com relação à 

matéria, sejam incluídas em códigos de obras ou regulamentos sanitários dos 

Estados ou Municípios em que se situem os respectivos estabelecimentos, bem como 

daquelas oriundas de convenções coletivas de trabalho. 

 

Art. 201 - As infrações ao disposto neste Capítulo relativas à medicina do trabalho 

serão punidas com multa de 3 (três) a 30 (trinta) vezes o valor de referência previsto 

no artigo 2º, parágrafo único, da Lei nº 6.205, de 29 de abril de 1975, e as 

concernentes à segurança do trabalho com multa de 5 (cinco) a 50 (cinquenta) vezes 

o mesmo valor (BRASIL, 1943). 

 

Quando se fala em meio ambiente do trabalho, três seriam as dimensões 

importantes a serem consideradas: uma em sentido estrito, outra em sentido lato e ainda há 

aqueles que consideram haver um sentido relacionado a terceiros. O meio ambiente em 

sentido estrito seria o local em que o ser humano exerce o trabalho propriamente dito, 

encaparia aqui tão somente o local onde o trabalhador está e ali pratica suas atividades 

laborativas.  

O meio ambiente em sentido lato é aquele em que o ser humano exerce sua 

profissão em seu sentido mais amplo, assim seria este “considerado da forma mais abrangente 

possível, como o pátio de uma fábrica, o quintal de uma loja ou o estacionamento de um 

órgão público” (FARIAS, 2007, p. 446) uma vez que esses locais não fazem parte diretamente 

do exercício da atividade laborativa, mas integram o ambiente físico de trabalho. 

Quanto à natureza jurídica, pode-se dizer que o meio ambiente do trabalho é um 

direito de terceira geração, estando na mesma categoria daqueles como os de fraternidade e 

solidariedade, sendo também imprescindível à condição humana. O meio ambiente do 

trabalho seria também um direito difuso, indisponível e patrimônio de todos. 

A Lei nº 8.078/90 define direitos difusos como sendo “os transindividuais, de 

natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por 

circunstâncias de fato” (BRASIL, 1990). Ou seja, direitos difusos seriam aqueles que a 

ninguém especificamente pertence o direito ou a proteção, não seria possível especificar uma 
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pessoa ou grupo a quem pertenceriam. Ultrapassam a figura de um único indivíduo ou grupo 

específico e se tornam indeterminados. 

 

O Direito Ambiental do Trabalho constitui, ainda, direito difuso fundamental 

inerente às normas sanitárias e de saúde do trabalhador (CR/88, art. 196); e, por isso, 

merece a proteção dos poderes públicos e da sociedade organizada, conforme 

estabelece o art. 225 da CR/88. (SCHETTINI, 2015, p. 292) 

 

Em matéria de meio ambiente de trabalho, o Brasil ratificou quatro importantes 

convenções da Organização Internacional do Trabalho, quais sejam, as de número 148, 152, 

155 e 161. 

A Convenção 148, ratificada em 14 de janeiro de 1982, e promulgada por meio do 

Decreto n° 93.413, de 15 de outubro de 1986 da Contaminação do Ar, Ruído e Vibrações, 

considera contaminação do ar para fins de prejuízo do meio ambiente do trabalho, quaisquer 

tipos de substâncias que, disseminadas no ar venham a apresentar riscos à saúde ou quaisquer 

tipos de perigo. Ruído compreende qualquer tipo de som que possa provocar perda auditiva, 

apresentar riscos à saúde ou algum tipo de perigo à audição do trabalhador. E vibrações 

seriam todas aquelas vibrações que sejam transmitidas ao corpo humano por meio de 

estruturas sólidas e venham a ser nocivas à saúde ou apresentem perigos ao ser humano. 

Já em 17 de maio de 1990 foi ratificada a Convenção 152, sendo promulgada por 

meio do Decreto nº 99.534, de 19 de setembro de 1990 e trata da Segurança e Higiene dos 

Trabalhos Portuários. Para fins desta convenção, serviços portuários compreendem a carga e a 

descarga de navios e todos aqueles serviços conexos. A convenção traz em seu bojo 51 artigos 

delimitando questões de segurança e higiene específicas para cada caso concernentes aos 

trabalhadores portuários. 

Tratando de Segurança e Saúde dos Trabalhadores, a Convenção 155 foi ratificada 

em 18 de maio de 1992 e promulgada por meio do Decreto n° 1.254/94. Tal Convenção 

dispõe, em seu artigo 1°, que ela aplicar-se-á a todas as áreas de atividade econômica, 

facultando ao Estado Membro, após consulta prévia às organizações sindicais de 

empregadores e trabalhadores interessadas, excluir total ou parcialmente da sua aplicação 

determinadas áreas de atividade econômica. O artigo 2º determina que ela se aplica a todos os 

trabalhadores das áreas de atividade econômica abrangidas, facultando, da mesma forma, a 

exclusão parcial ou total de categorias limitadas de trabalhadores que apresentariam 

problemas particulares para sua aplicação. O artigo 3º define algumas expressões utilizadas no 

texto da norma: 
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a) a expressão "áreas de atividade econômica" abrange todas as áreas em que 

existam trabalhadores empregados, inclusive a administração pública; 

b) o termo "trabalhadores" abrange todas as pessoas empregadas, incluindo os 

funcionários  públicos; 

c) a expressão "local de trabalho" abrange todos os lugares onde os trabalhadores 

devem permanecer ou onde têm que comparecer, e que estejam sob o controle, 

direto ou indireto do empregador; 

d) o termo "regulamentos" abrange todas as disposições às quais a autoridade ou as 

autoridades competentes tiverem dado força de lei; 

e) o termo "saúde", com relação ao trabalho, abrange não só a ausência de afecções 

ou de doenças, mas também os elementos físicos e mentais que afetam a saúde e 

estão diretamente relacionados com a segurança e a higiene no trabalho. (BRASIL, 

1994) 

  

Tendo como tema os Serviços de Saúde e do trabalho, em 18 de maio de 1990 foi 

ratificada a Convenção 161, posteriormente promulgada por meio do Decreto n° 127, de 22 de 

maio de 1991. Tal Convenção traz, em seu art. 1º, algumas definições importantes para a 

convenção em si e para o tema meio ambiente do trabalho: 

 

a) a expressão "serviços de saúde no trabalho" designa um serviço investido de 

funções essencialmente preventivas e encarregado de aconselhar o empregador, os 

trabalhadores e seus representantes na empresa em apreço, sobre: 

I) os requisitos necessários para estabelecer e manter um ambiente de trabalho 

seguro e salubre, de molde a favorecer uma saúde física e mental ótima em relação 

ao trabalho; 

II) a adaptação do trabalho às capacidades dos trabalhadores, levando em conta seu 

estado de sanidade física e   mental; 

b) a expressão "representantes dos trabalhadores na empresa" designa as pessoas 

reconhecidas como tal em virtude da legislação ou da prática nacional. (BRASIL, 

1991) 

 

 

O artigo 2º da mesma Convenção define a obrigatoriedade de cada Estado 

membro vir a definir, colocar em prática e reexaminar, com periodicidade, uma política 

nacional que seja coerente com relação aos serviços de saúde no trabalho.  

Já o artigo 3º determina que todos aqueles que se submetem a esta convenção se 

comprometem, de maneira progressiva, a constituir para todos os trabalhadores, serviços de 

saúde contando dentre estes os do setor público, bem como os participantes de cooperativas 

de produção.  

O artigo 5º estipula quais seriam as funções atribuídas aos serviços de saúde ao 

trabalhador, como avaliar, no ambiente de trabalho, os riscos à saúde do trabalhador; 

assessorar no planejamento e organização do local de trabalho, no planejamento de 

manutenção de maquinas e equipamentos; assessorar quanto a segurança do trabalhador, sua 

saúde, ergonomia e higiene do local de trabalho, entre outras. 
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Destacou-se tais funções presentes na Convenção 155 por serem compatíveis e 

correlatadas com as funções e atribuições dos Serviços Especializados em Engenharia de 

Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT - NR-4) e da Comissão Interna de Prevenção 

de Acidentes, e com as finalidades do Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais (PPRA 

- NR-9) e do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO -  NR-7). 

O artigo 6º da mesma Convenção estabelece a forma como devem ser instituídos 

os serviços de saúde do trabalho: 

 

Art. 6. Com vistas à instituição de serviços de saúde no trabalho deverão ser 

adotadas iniciativas: 

a) pela via da legislação; 

b) por intermédio de convenções coletivas ou de outros acordos entre empregadores 

e trabalhadores interessados; 

c) por todos os demais meios aprovados pela autoridade competente após consultas 

junto a organizações representativas de empregadores e trabalhadores interessados. 

(BRASIL, 1991) 

 

Sendo assim, pode-se dizer que o meio ambiente do trabalho é um direito de 

natureza difusa, pois abrange um número indeterminado de indivíduos, vez que não é possível 

determinar quantitativamente o número de pessoas que se inserem no ambiente laboral. É de 

natureza metaindividual porque sua mantença e tutela está acima dos interesses individuais ou 

mesmo de um grupo. É fundamental tendo em vista que o homem passa quase 2/3 de sua vida 

ativa nele inserido. Por fim, indivisível, tendo como titulares pessoas indeterminadas, não 

sendo possível delimitar um grupo específico ou mesmo um indivíduo específico, e tutela 

precipuamente a saúde, a sadia qualidade de vida e o direito fundamental a um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado para o trabalhador. 

Sendo o meio ambiente ecologicamente equilibrado um direito fundamental do 

trabalhador e algo a ser garantido no meio ambiente laboral, merece o tema um olhar mais 

detido. 

 

 

2.4 Meio ambiente hospitalar 

 

 

O meio ambiente hospitalar é um ambiente laboral com características próprias, 

considerado, pelo alto potencial de contaminação e acidentes, como ambiente insalubre. 

Aqueles profissionais que atuam dentro dos hospitais devem estar cientes das 



26 
 

responsabilidades e riscos que a utilização dos recursos, manuseio de equipamentos e 

convivência com pacientes oferecem. Leia-se: 

 

O meio ambiente hospitalar é considerado um local insalubre, na qual as 

características, as formas e a divisão do trabalho expõem ainda mais o profissional 

que, pela jornada laboral, passa significativa parte de sua vida nesse local. Alguns 

fatores e situações de trabalho predispõem ou acentuam possibilidades de acidentes 

e doenças pela exposição ao risco (SILVA apud ELIAS et al, 2013, p. 12). 

 

Quando se trata do espaço físico do ambiente hospitalar, percebe-se a 

preocupação quanto à organização do espaço de acordo com especialidades, congregando-se 

áreas afins em locais próximos. Tal organização visa à otimização dos serviços prestados, mas 

revela uma despreocupação com a segurança dos profissionais envolvidos. 

Medidas de biossegurança são essenciais para todos os profissionais da saúde que, 

a partir do momento em que adentram o ambiente hospitalar, passam a lidar com pacientes em 

diferentes níveis e estágios de doenças e acidentes. Cada setor de um hospital, pelo próprio 

tipo de ambiente, oferece níveis distintos de riscos aos profissionais que ali trabalham. Desta 

forma, cabe a estes profissionais tomar medidas específicas de biossegurança compatíveis 

com o meio ambiente em que se encontram. Assim: 

 

Esses riscos dependem da hierarquização e complexidade dos hospitais ou posto de 

saúde, do tipo de atendimento realizado (hospital de doenças infectocontagiosas) e 

do ambiente de trabalho do profissional (endoscopia, unidade de terapia intensiva, 

lavanderia, laboratório etc.), uma vez que estão mais suscetíveis a contrair doenças 

advindas de acidentes de trabalho, por meio de procedimentos que apresentam riscos 

(CARVALHO et al, 2009, p. 356). 

 

O principal objetivo de um profissional da saúde, inserido no meio ambiente 

hospitalar, é prestar seus serviços de forma eficiente e com qualidade. Isso só é possível caso 

o ambiente seja adequado ao pleno exercício da atividade. E, quando se fala em um meio 

ambiente adequado ao pleno exercício das funções, fala-se em um meio ambiente livre de 

riscos de acidentes, de riscos de contaminações e incidência de doenças ocupacionais, ou não 

sendo possível eliminar tais riscos, tendo suas possibilidades de incidências diminuídas. 

A NR-32/2002 traz diretrizes básicas com intuito de implementar medidas que 

visam a segurança e a saúde dos trabalhadores do campo da saúde e daqueles que fazem 

assistência à saúde de modo geral. Conjuntamente com a NR-9/1978, que traz o programa de 

prevenção de riscos ambientais, a NR-32/2002 determina a necessidade de se criar um 

programa de prevenção de riscos ambientais voltado, neste caso específico, para riscos 

biológicos e químicos. No que tange aos riscos biológicos, determina a NR-32/2002: 
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32.2.2.1 da NR-32. O PPRA, além do previsto na NR-09, na fase de 

reconhecimento, deve conter: 

I. Identificação dos riscos biológicos mais prováveis, em função da localização 

geográfica e da característica do serviço de saúde e seus setores, considerando: 

a) fontes de exposição e reservatórios; 

b) vias de transmissão e de entrada; 

c) transmissibilidade, patogenicidade e virulência do agente; 

d) persistência do agente biológico no ambiente; 

e) estudos epidemiológicos ou dados estatísticos; 

f) outras informações científicas (BRASIL, 2002). 

 

Os trabalhadores da saúde que se encontram inseridos no meio ambiente 

hospitalar devem estar cientes acerca de quais são as fontes de exposição a riscos biológicos 

com as quais podem ter contato durante o período laboral. Devem ter ciência das formas 

possíveis de contágio, transmissibilidade e potencial virulência continente no ambiente, bem 

como as possibilidades de acidentes mais comuns envolvendo os agentes biológicos, e a 

forma como esses agentes permanecem no ambiente.  

O programa deve conter também a descrição do ambiente de trabalho em questão, 

a organização, os métodos e procedimentos de trabalho específicos daquela área, quais as 

possibilidades de exposição ao agente biológico, as descrições das atividades a serem 

desempenhadas pelos diferentes profissionais de saúde e quais seriam as medidas preventivas 

específicas aplicáveis àquele ambiente. 

O que ocorre, muitas vezes, no dia-a-dia do meio ambiente hospitalar, é o 

descuido dos profissionais da saúde quanto à utilização das medidas de biossegurança 

necessárias ao ambiente em que atuam. Tem-se que “na prática, nem todos os profissionais de 

saúde que atuam em ambientes semicríticos ou críticos adotam as medidas de biossegurança 

necessárias à sua proteção durante a assistência que realizam. O que pode ocasionar agravos à 

sua saúde e à do paciente sob seus cuidados” (CORREA apud SILVA et al, 2013, p. 13). 

Ambientes semicríticos ou semicontrolados são aqueles cuja rotatividade de pessoas e 

profissionais é maior, o controle de temperatura, umidificação do ar, iluminação, ruídos, 

assepsia, etc., são médios ou baixos, tais como consultórios, salas de exame, e locais de 

pronto atendimento. Ambientes críticos ou controlados, são aqueles cujas condições de 

temperatura, ruídos, iluminação, assepsia, dentre outros, possuem um nível de controle mais 

alto e, portanto, trazem um risco de acidentes e contaminação maiores, tais como centros 

cirúrgicos, UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) e CTIs (Centros de Tratamento Intensivo) e 

laboratórios.  
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A displicência dos profissionais da saúde quanto ao uso das medidas de 

biossegurança, tão necessárias à adequada prática da atividade laborativa em meio ambiente 

hospitalar, bem como o excesso de jornadas contínuas, às vezes saindo de um hospital e indo 

diretamente para outro, aumenta a incidência de doenças ocupacionais dentre os profissionais 

da saúde e potencializa os riscos de acidentes envolvendo profissionais e pacientes. 

Quando se fala acerca da prevenção de contaminação e infecção no meio 

ambiente hospitalar, tanto de profissionais da saúde quando de pacientes, a principal 

legislação vigente é a Lei n
o
 9.431/1997 em conjunto com a Portaria Nº 2.616/1998 do 

Ministério da Saúde, que determina a obrigação dos hospitais em manter um PCIH – 

Programa de Controle de Infecção Hospitalar. Essa lei seu art. 1º, determina que “os hospitais 

do País são obrigados a manter Programa de Controle de Infecções Hospitalares - PCIH” 

(BRASIL, 1997). 

Apesar de a Lei federal nº 9.431/1997 tratar especificamente do tema da infecção 

no meio ambiente hospitalar, mostra-se uma importante legislação protetiva para os 

profissionais que trabalham nos estabelecimentos de saúde, vez que a incidência de casos de 

infecção hospitalar ainda é preocupante e, aqueles que prestam serviços de saúde não estão 

imunes à contaminação por patógenos. Desta forma, infecção hospitalar pode ser considerada 

um risco ocupacional da profissão. 
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3 MEIO AMBIENTE HOSPITALAR, VULNERABILIDADES E DOENÇAS 

OCUPACIONAIS 

 

 

Para melhor compreender as particularidades que permeiam o meio ambiente 

hospitalar, e de que maneira afetam o dia a dia do exercício da atividade laborativa dos 

profissionais da saúde e como podem acarretar doenças de caráter ocupacional, necessário se 

faz compreender a existência de algumas de suas vulnerabilidades. 

 

 

3.1 O meio ambiente hospitalar 

 

 

Ao se falar de hospitais é preciso compreender que nem sempre a instituição foi 

utilizada como ambiente terapêutico, voltado para a busca da cura de doenças e a mantença do 

bem-estar daqueles que ali se encontram confinados. Em verdade, “antes do século XVIII, o 

hospital era essencialmente uma instituição de assistência aos pobres. Instituição de 

assistência, como também de separação e exclusão” (FOUCAULT, 1979, p. 59). Nesta época, 

os hospitais não tinham como função essencial a busca pela cura, saúde e bem-estar das 

pessoas, serviam como centros de recolhimento daqueles que não tinham condições de pagar 

pela assistência de um médico particular, pessoas doentes, consideradas contagiosas, 

deficientes mentais e pessoas pobres consideradas como perigosas. 

Assim sendo, nos séculos anteriores ao século XVIII, os hospitais serviam como 

local de segregação, um ambiente em que se recolhiam aqueles considerados inadequados 

para o convívio social, portanto, uma forma de segregação. Por não ser um ambiente voltado 

para a busca da cura e da saúde, as condições dos locais denominados como “hospitais” eram 

precárias e totalmente insalubres. Os pobres e doentes conviviam com ratos, insetos e 

péssimas condições sanitárias. 

 

A palavra hospital deriva da forma latina culta hospitale, que significa “relativo a 

hóspede e hospitalidade”; a palavra latina hospes, hóspede, originou as palavras 

hospitalis e hospitium, que designam o local onde se abrigavam na antiguidade os 

enfermos, viajantes e peregrinos, além de significar estabelecimento que se ocupava 

dos pobres, incuráveis e insanos, originando a palavra hospício. (BONATO, 2007, p. 

13) 
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O hospital como um local voltado para a busca da saúde, da cura e do bem-estar, 

portanto, um ambiente terapêutico, é uma invenção do final do século XVIII. Apenas em 

meados de 1780 começaram a surgir estabelecimentos de saúde que tinham como escopo não 

mais segregar os pobres, insanos e incuráveis e sim o esforço para restaurar a saúde e manter 

o bem-estar.  

 

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 a observação sistemática e comparada dos hospitais. 
(FOUCAULT, 1979, p. 58) 

 

Apenas em meados do século XIX as noções de salubridade do ambiente 

nosocomial começaram a ser empreendidas. Percebeu-se a necessidade de um ambiente limpo 

e higiênico para melhor atender às demandas daqueles que chegavam buscando tratamento. 

Nos dizeres de Vicentini e Inocente (2007, p. 2726) o ambiente hospitalar como centro 

terapêutico teria como sua precursora a enfermeira britânica Florence Nightingale (1854) 

como vanguardista das noções de administração hospitalar ao implementar as primeiras 

noções de higiene e limpeza do hospital. 

Tendo em vista as noções atuais de hospital, tal como se entendem atualmente, 

poder-se-ia afirmar que é possível classificar os hospitais de acordo com os tipos de 

atendimentos oferecidos, assim como a forma como o corpo clínico executa seu trabalho. Os 

hospitais podem ser gerais ou especializados, o hospital “geral atende doentes de várias 

especialidades e o especializado atende portadores de doenças específicas ou predominantes” 

(BONATO, 2007, p. 21). Os hospitais gerais atendem uma maior variedade de pessoas, com 

diferentes tipos e níveis de enfermidades e, desta feita, proporciona um ambiente cuja 

necessidade de níveis de limpeza, higiene e controle mostram-se variados. Já os hospitais 

especializados atendem um número restrito de pacientes portadores de enfermidades 

especificas, em geral, consideradas infectocontagiosas tais como tuberculose, AIDS e afins. 

No que se refere à forma de trabalho do corpo clínico, os hospitais podem ser 

abertos ou fechados. Os hospitais fechados “possuem um corpo clínico efetivo, que executa 

todo o serviço médico, onde os médicos estranhos só podem participar em casos especiais ou 

por cortesia” (BONATO, 2007, p. 22). Nesses hospitais, em geral aqueles mantidos pelo 

Poder Público, não é permitido que profissionais estranhos ao quadro efetivo exerçam o seu 

ofício ou tratem de pacientes de forma particular, seja alugando o espaço clínico, seja 

acordando autorização para a prática de determinado procedimento. Já os chamados hospitais 
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abertos “não dispõem de corpo clínico efetivo e qualquer médico pode exercer sua profissão e 

tratar de doentes particulares” (BONATO, 2007, p. 22). Esse tipo de ambiente é, em geral, 

proporcionado por clínicas e hospitais particulares, que alugam seus espaços para que 

profissionais exerçam suas atividades cotidianas ou paguem ao hospital uma certa quantia 

periodicamente, de forma a poder fazer uso de suas instalações quando necessário.  

Uma terceira classificação do ambiente hospitalar, sendo esta a mais comum 

dentre os hospitais particulares, é o tipo misto. Os hospitais mistos são uma “associação das 

duas formas descritas anteriormente” (BONATO, 2007, p. 22), ou seja, possuem um quadro 

clínico efetivo que exerce suas atividades de maneira regular e subordinada, mas também 

abrem a possibilidade de profissionais estranhos ao corpo clínico façam uso de seu espaço 

mediante acordos financeiros. 

O meio ambiente hospitalar, por si só, possui características próprias, que 

demandam um cuidado específico. A norma regulamentadora nº 32, do Ministério do 

Trabalho, conjuntamente com a Lei nº 9.431/97 e a Portaria do Ministério da Saúde nº 

2.616/98 regulamentam os meios necessários para o bom desenvolvimento das atividades de 

saúde. Entretanto, a sua delimitação vai para além dos critérios químicos e biológicos 

apresentados pelas legislações citadas, envolve o fator humano na figura de pacientes, 

acompanhantes e profissionais da saúde.  

Da mesma forma, envolve condições físicas, englobando o espaço disponível para 

atendimentos e internações, a presença de equipamentos médicos e hospitalares e demais 

insumos necessários para o bom andamento das atividades. Desta forma, poder-se-ia afirmar 

que “o ambiente hospitalar é o conjunto de condições humanas, técnicas, físicas, químicas, 

biológicas, econômicas e sociais que tem influência sobre a saúde do indivíduo” 

(LONDOÑO; MORERA; LAVERDE, 2010, p. 124) 

Quando se fala do meio ambiente em geral, há uma preocupação clara e precisa 

acerca das condições do ar que se respira, dos níveis de contaminação provenientes dos 

grandes centros urbanos e industriais; do aumento contínuo e gradual da temperatura em 

decorrência da emissão de gases nocivos; da contaminação das águas por resíduos humanos e 

industriais; dos tipos de alimentos consumidos pela população e seus componentes; 

principalmente do descarte e reaproveitamento, quando possível, dos dejetos produzidos. 

 

Em geral, quando se toca no tema do ambiente, fala-se das condições do ar, da 

temperatura, da água, dos alimentos, dos dejetos, dos fatores físicos que rodeiam o 

homem e podem exercer alguma ação sobre seus sentidos ou afetar seus tecidos 

superficiais ou, ainda, influir em sua homeostase. (LONDOÑO; MORERA; 

LAVERDE, 2010, p. 124) 
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Ao tratar do ambiente hospitalar em específico, as condições do ar, da 

temperatura, da água, ruídos, dentre outros, disponibilizados nos locais semicontrolados – tais 

como emergências, quartos de internação simples, áreas comuns – e também nas áreas 

controladas – como centros cirúrgicos, UTIs, CTIs, salas de parto e centros de isolamento – 

têm importância especial. Tal importância reservada a estes fatores físicos dá-se em 

decorrência de, em sendo inadequado o fornecimento de quaisquer desses suprimentos, poder-

se-á ocasionar defeitos na prestação dos serviços de saúde, mal-estar e agravamento da 

situação dos pacientes e aumento do desconforto e da possibilidade de desenvolvimento de 

moléstias por parte dos profissionais da saúde. 

 

Quando se faz referência ao ambiente hospitalar, abordam-se os mesmos aspectos 

[ar, temperatura, água, ruídos], enfatizando certas condições do meio, do rigoroso 

controle pelo tipo de atividade que ali se desenvolve; trata-se fundamentalmente do 

ar interior, do controle de infecções, do controle de radiações, do ruído, dos odores, 

dos efeitos visuais, das condições da água, da temperatura, do manuseio dos 

alimentos, do tratamento dos resíduos e dejetos. (LONDOÑO; MORERA; 

LAVERDE, 2010, p. 124) 
 

O ambiente proporcionado pelo hospital pode ser considerado adequado ou 

inadequado, tendo-se como base a higiene das instalações. Pode da mesma forma ser 

considerado nocivo ou propício, tendo-se em conta os níveis prováveis de infeção e acidentes 

com materiais perigosos, contaminado ou não, tendo em vista a eficácia dos programas de 

controle de infecções hospitalares. Em outras palavras, “o ambiente hospitalar pode ser 

favorável (higiênico) ou desfavorável (anti-higiênico); propício ou nocivo; amigável ou hostil; 

contaminado ou não” (LONDOÑO; MORERA; LAVERDE, 2010, p. 124). 

Um hospital deve funcionar adequadamente independente das condições 

ambientais externas a ele, devendo priorizar sempre a manutenção de um bom ambiente 

interno, adequado ao exercício das atividades de saúde, à conservação das melhores condições 

possíveis para os pacientes ali confinados e à conservação da situação física e da vitalidade 

dos profissionais da área médica e da enfermagem. 

Cabe à administração do hospital garantir um ambiente hospitalar que proporcione 

bem-estar ao indivíduo, seja ele paciente ou profissional da saúde. Portanto é importante que 

haja organização, planejamento, vigilância e fiscalização acerca dos métodos utilizados para 

assegurar um ambiente equilibrado e adequado a todos que ali se encontram. 

A gerência ou administração do hospital, a partir do planejamento e da estrutura 

física, tem máxima responsabilidade sobre a preservação desse estado de bem-estar do 
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indivíduo, donde se deduz a importância da organização, dotação, regulamentação, vigilância 

e controle de todos os aspectos, porém, em especial, da educação continuada do pessoal de 

todos os níveis que trabalha no hospital, dos visitantes e dos próprios pacientes sobre o 

cuidado com o meio ambiente, para o que se deve ter plena consciência daquilo que 

representa para a saúde de cada um e de todos (LONDOÑO; MORERA; LAVERDE, 2015, p. 

124-125). 

Muitas vezes acredita-se que o ambiente hospitalar e a mantença de suas 

condições adequadas possui estreita relação apenas com as condições físicas do ar, da 

temperatura ou o grau de contaminação. Entretanto, o fator humano é fundamental. Sem a 

constante busca de uma educação ambiental por parte de todos aqueles que frequentam os 

hospitais, seja em nível profissional, seja em nível pessoal na forma de pacientes e 

acompanhantes, a mantença de condições ambientais mínimas se torna cada vez mais 

complicada. 

 

 

3.2 Vulnerabilidades 

 

 

A vulnerabilidade é um conceito relacional, isto é, que se constrói perante o outro, 

e que representa uma suscetibilidade à fragilidade ou à inferiorização. Faz, pois, alusão a 

grupos de pessoas que de alguma forma são fragilizadas social, política ou juridicamente, 

podendo mesmo dizer que constitui um vocábulo extraído de interpretações feitas a partir dos 

Direitos Universais do Homem. 

Para sua caracterização, há, pois, a necessidade de uma relação fática ou jurídica 

preestabelecida e do desequilíbrio entre os envolvidos. O Direito e a Bioética trabalham com a 

vulnerabilidade no intuito de promover o reequilíbrio, atuando na proteção do mais 

fragilizado. 

A Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, proclamada pela 

UNESCO em 2005, no art. 8º, trata especificamente dessa proteção ao vulnerável: 

 

Na aplicação e no avanço dos conhecimentos científicos, da prática médica e das 

tecnologias que lhes estão associadas, deve ser tomada em consideração a 

vulnerabilidade humana. Os indivíduos e grupos particularmente vulneráveis devem 

ser protegidos, e deve ser respeitada a integridade pessoal dos indivíduos em causa. 

(UNESCO, 2005) 
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É importante estender o sentido desse dispositivo da Declaração àqueles que não 

são pacientes, mas a todos aqueles que, diante dos conhecimentos científicos e das tecnologias 

mostram-se fragilizados pelo ambiente e pelas tecnologias. Nesse sentido, a vulnerabilidade 

seria a condição desprotegida dos profissionais da saúde enquanto expostos diariamente a 

patógenos presentes no ambiente hospitalar, ao risco de acidentes, infecções e a agressões por 

parte de pacientes acompanhantes e visitantes. Tais vulnerabilidades impactariam diretamente 

sobre os profissionais, de forma a torná-los mais suscetíveis a altos níveis de estresse e a 

desenvolverem doenças ocupacionais. 

Trata-se, sobretudo, de uma vulnerabilidade ambiental, isto é, a principal condição 

estressora é o meio ambiente, principalmente o ambiente hospitalar, que pela complexidade 

tem mais fatores que não se submetem ao controle dos gestores. 

Sendo um ambiente de condições controladas ou semicontroladas, o meio 

ambiente hospitalar acaba por se tornar vulnerável a determinadas questões, tais como 

infecções hospitalares, tendo em vista a situação de estresse e pressão vivida por muitos 

pacientes e acompanhantes, violência e agressão contra médicos e enfermeiros. Da mesma 

forma, as condições físicas como ar, temperatura, odores e ruídos se não controlados 

adequadamente podem vir a prejudicar o bom andamento dos serviços de saúde e tornar o 

hospital um local insalubre.  

Prevenir infecções hospitalares, garantir um ambiente seguro para que os 

profissionais da saúde possam exercer adequadamente as suas atividades e garantir e controlar 

as condições físicas do ambiente são tarefas constantes e inesgotáveis. Os administradores dos 

hospitais travam constantemente uma luta contra tais vulnerabilidades. 

 

 

3.2.1 Infecção hospitalar 

 

 

Ao falar-se da prevenção de contaminação e infecção no meio ambiente 

hospitalar, a principal norma regulamentadora a nortear a questão é a NR-32/2002, que trata 

da segurança e saúde no trabalho em estabelecimentos de assistência à saúde e, aqui, 

enquadram-se os hospitais. No que se refere à legislação, tem-se a Lei n
o
 9.431/1997, que 

determina a obrigação dos hospitais em manter um PCIH. Em seu art. 1º, determina que “os 

hospitais do País são obrigados a manter Programa de Controle de Infecções Hospitalares - 

PCIH” (BRASIL, 1997). 
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O tema específico da infecção hospitalar mostra-se como um dos que mais 

desperta interesse dos magistrados, quando se trata de responsabilidade civil médica, uma vez 

que se mostra alta a incidência de tais casos, bem como a nocividade aos pacientes e mesmo 

aos profissionais da saúde que se encontram expostos. E, tendo-se em conta o alto nível de 

riscos presentes no meio ambiente hospitalar, necessária se faz a implementação de ações 

específicas, visando a diminuição dos casos de infecção, que, por determinação legal toma 

forma, como o PCIH, conforme determina a Lei n
o 

 9.431/1997, em seu art. 1º, §1º: 

“Considera-se programa de controle de infecções hospitalares, para os efeitos desta Lei, o 

conjunto de ações desenvolvidas deliberada e sistematicamente com vistas à redução máxima 

possível da incidência e da gravidade das infecções hospitalares” (BRASIL, 1997). 

Infecção hospitalar seria toda aquela decorrente do período de hospitalização e, da 

mesma forma, aquela decorrente de acidentes sofridos pelos profissionais da saúde com 

material contaminado ou perfurocortantes. O meio ambiente hospitalar é um local bastante 

propício para o surgimento de agentes patogênicos altamente resistentes, tendo em vista a 

utilização massiva de diversos tipos de antibióticos e demais medicamentos antimicrobianos. 

Da mesma forma, a constante realização de procedimentos invasivos no corpo humano 

também favorece a propagação de doenças e infecções. Assim sendo, poder-se-ia dizer que: 

 

O ambiente hospitalar, além de selecionar agentes infecciosos resistentes, em 

decorrência do uso indiscriminado de antimicrobianos e por reunir pessoas com 

diferentes vulnerabilidades à infecção, apresenta intensa realização de 

procedimentos invasivos, aspectos que o caracterizam como um ambiente favorável 

à propagação da IH. Estas infecções também podem disseminar-se entre os 

profissionais de enfermagem, atualmente destacadas como um dos motivos para o 

constante absenteísmo de profissionais (NOGUEIRA et. al., 2009. p. 97). 

 

A disseminação da infecção dentro do meio ambiente hospitalar é, sem dúvida 

alguma, um dos grandes problemas enfrentados, hoje, por um hospital. Encontrar formas de 

combater esse problema vai muito além de seguir preceitos legais, mostra-se principalmente 

uma necessidade, uma vez que ignorar tal problema pode tornar inócuo o trabalho dos 

profissionais da saúde.  

Nos Estados Unidos, o CDC
1
 (Centros de Controle e Prevenção de Doenças) 

apresentou um relatório em 2016, com dados levantados durante todo o ano de 2014 

demonstrando o progresso feito no que tange à diminuição da incidência de casos de infeções 

                                                           
1
 CDC - centers for disease control and prevention (texto original) 
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hospitalares após a definição de um plano de metas de 5 anos para a prevenção das HAIs
2
 

(infecções relacionadas aos cuidados da saúde). O relatório afirma que: 

 

[...]em 2014 a CLABSI (infecções da corrente sanguínea relacionadas à linha 

central) atingiu as metas de 2013 estabelecidas pelo HAI Action Plan (plano de ação 

contra infecções relacionadas aos cuidados da saúde) em 2009. Enquanto CAUTI 

(infecções do trato urinário relacionadas à cateter) aumentou entre 2009 e 2013, 

durante esse tempo houve progresso em cenários não ICU (unidade de tratamento 

intensivo), progresso em todos os cenários entre 2013 e 2014 e mais notável, até 

mais progresso em todos os cenários perto do fim de 2014. Apesar do progresso, 

mais ações são necessárias em cada nível da saúde pública e sistema de saúde para 

eliminar infecções que comumente ameaçam pacientes de hospital, também para 

atingir os novos alvos propostos pelo HHS (Departamento de Saúde e Serviços 

Humanos dos Estados Unidos) para dezembro de 2020
3
. (CDC, 2016, tradução 

nossa) 

 

No Brasil, o problema das infecções hospitalares se torna ainda mais complexo 

tendo em vista que, além dos pacientes já debilitados por doenças e procedimentos invasivos, 

os profissionais da saúde inseridos neste meio ambiente também se encontram vulneráveis à 

transmissão de agentes infecciosos. Segundo Cabral e Silva: 

 

O risco de transmissão de infecção para o trabalhador de área de saúde depende da 

hierarquização e complexidade da atividade que desenvolve (hospital terciário ou 

unidade primária de saúde), do tipo de atendimento prestado às pessoas 

(imunodeprimido) e função que desempenha (hospital, endoscopia, patologia, 

odontologia, terapia intensiva, lavanderia, patologia clínica, enfermagem, limpeza, 

entre outros) (CABRAL; SILVA, 2013, p. 60). 

 

De acordo com Cabral e Silva (2016, p. 62), existem alguns tipos de infecção que 

se mostram mais presentes, ou com maior índice de surgimento dentro do meio ambiente 

hospitalar. Seriam, desta forma, as infecções respiratórias que ocorrem em, aproximadamente, 

19% dos casos; as infecções por cateter (flebite), que ocorrem em 13% dos casos; as infecções 

urinárias, que ocorrem em 34% dos casos e se mostra o tipo infeccioso com o maior índice de 

incidência; e as infecções por sutura, que ocorrem em 17% dos casos. 

Há, ainda, a possibilidade de contaminação por parte dos profissionais da saúde. O 

Centro Colaborador em Vigilância dos Acidentes de Trabalho do Estado da Bahia, em um 

boletim epidemiológico emitido no ano de 2011, referente aos níveis de contaminação dos 

                                                           
2
 HAI -  Healthcare-Associated Infections (texto original) 

3 [...] in 2014 CLABSI reached the 2013 goals established by the HAI Action Plan in 2009. While CAUTI 

increased between 2009 and 2013, during this time there was progress in non-ICU settings, progress in all 

settings between 2013 and 2014, and most notably, even more progress in all settings towards the end of 2014. 

Despite progress, more action is needed at every level of public health and health care to eliminate infections that 

commonly threaten hospital patients, and to reach the new HHS proposed targets for December 2020. (texto 

original) 
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profissionais dentro dos estabelecimentos de prestação de serviço à saúde, apresentou um 

estudo acerca da evolução dos casos entre os anos de 2007 a 2010, conforme é possível 

observar pela tabela abaixo
4
: 

 

 

Ao analisar os dados oficiais apresentados, é possível aferir que a maior parte dos 

casos de contaminação dos profissionais da saúde envolvendo o contato com pacientes e 

materiais biológicos derivados desse contato, provém da aplicação de medicamentos 

percutâneos (ou subcutâneos) e do manuseio de agulhas. 

Ante a esses índices, percebe-se a importância da adoção de medidas e programas 

que visam prevenir ou diminuir a incidência de casos de infecção hospitalar que atinjam os 

pacientes, bem como que podem vir a ser transmitidos aos profissionais da saúde. E, em 

especial, perceber-se a importância da fiscalização, por parte da ANVISA, no que tange à 

aplicabilidade e eficiência dessas medidas no ambiente hospitalar. 

 

 

                                                           
4
 BAHIA. CENTRO COLABORADOR EM VIGILÂNCIA DOS ACIDENTES DE TRABALHO. Boletim 

epidemiológico – acidentes de trabalho com exposição potencial a material biológico. 3. ed., ano 1, 2011. 

Disponível em: <http://media.wix.com/ugd/303ec7_2e8c5269591941bbbb1361c5ac114653.pdf>. Acesso em: 

Consultado em 13 nov. 2016. 
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3.2.2 Violência contra os profissionais da saúde 

 

 

No que se refere à violência sofrida pelos profissionais da saúde dentro das 

instituições hospitalares muitos são os casos envolvendo agressões por parte de familiares e 

pacientes. A violência, como um todo, é um problema de saúde pública, afetando diversos 

campos e setores, incluindo as instituições hospitalares. A OMS, Organização Mundial da 

Saúde define violência como: 

 

O uso deliberado da força física ou poder, quer seja na forma de ameaça ou efetiva, 

contra si mesmo, outra pessoa ou um grupo ou comunidade, que cause ou tenha 

grandes probabilidades de causar lesões, morte, danos psicológicos, transtornos de 

desenvolvimento e privações (OMS, 2002, tradução nossa)
5
. 

 

Os profissionais da saúde encontram-se atualmente em uma posição tal que os 

riscos de sofrerem violências físicas e psicológicas é bastante alto. Correia (2016, p. 58), 

citando o NIOSHI (National Institute for Occupacional Safety and Health), afirma que os 

profissionais que trabalham em hospitais acham-se em uma posição tal que, os riscos de 

homicídio no ambiente de trabalho são baixos, todavia, os riscos de envolverem-se em 

agressões não fatais é bastante elevado. 

Diversos motivos, particularmente, longos períodos de espera, infraestrutura 

considerada precária, atendimento considerado inadequado ou insuficiente, dentre outros, 

parecem levar pacientes, visitantes e acompanhantes a momentos de explosão de incivilidade 

partindo, então, para a violência. Os atos violentos praticados podem ser de ordem física na 

forma de arranhões, socos, tapas, empurrões, chutes ou mesmo o arremesso de objetos 

sólidos. Da mesma maneira, há aqueles que, não partindo para as vias de fato, acabam por 

praticar violência psicológica contra os profissionais da saúde, na forma de ameaças, insultos, 

assédio. A exemplo disso temos o Serviço Nacional de Saúde de Portugal a afirmar que: 

 

Questões como tempos de espera considerados excessivos, carências de 

infraestruturas, insatisfação quanto aos cuidados de saúde, escassez do tempo de 

consulta ou falhas da comunicação podem constituir motivo de desagrado por parte 

de quem acorre aos serviços e deixar o profissional de saúde mais exposto, enquanto 

face visível da organização de saúde sendo, por isso, o alvo de queixas e, inclusive, 

de agressões. (PORTUGAL, 2015) 

 

                                                           
5
 El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra 

persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños 

psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. (texto original) 
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Em Portugal, o SNS verificou ao longo dos últimos anos um aumento 

significativo das notificações de casos envolvendo violência contra profissionais da saúde. Os 

dados trazidos pelos relatórios de notificação on-line mostram uma necessidade iminente de 

buscar formas e meios de prevenir tais ocorrências em âmbito nacional. “O aumento 

verificado [dos casos de violência] aponta para a necessidade de uma abordagem, de âmbito 

nacional, para este tipo de violência, com enfoque em linhas orientadoras para a prevenção e 

intervenção” (PORTUGAL, 2015). E, assim, buscando uma forma de verificar os locais onde 

há uma maior incidência de casos de violência contra os profissionais da saúde, em 2007 o 

Serviço Nacional de Saúde criou um site para que fossem feitas as notificações on-line das 

ocorrências.  

A introdução do relatório de violência contra profissionais da saúde – notificação 

on-line emitido anualmente pelo Serviço Nacional de Saúde traz em sua introdução quais são 

as diretrizes básicas a serem seguidas por todos aqueles profissionais de hospitais e centros de 

saúde que venham a ser agredidos física ou psicologicamente. As notificações no site são 

feitas de forma voluntária e anônima, garantindo ao profissional agredido total sigilo e 

tranquilidade para relatar o ocorrido. Com o intuito de garantir que não haja omissão de 

notificações, o SNS determina também que, para além da notificação on-line, o profissional 

que seja agredido faça uma notificação por escrito diretamente ao seu superior. 

 

Foi criado em 2007, no site da Direção-Geral da Saúde, um sistema de notificação 

on-line, de cariz voluntário e anónimo, a nível nacional, dos episódios de violência 

contra profissionais de saúde no local de trabalho, atualmente integrado no Sistema 

Nacional de Notificação de Incidentes (NotifiQ@).  

O profissional de saúde, quando vítima de violência física ou psíquica deve, de 

imediato, notificar o incidente. Para além da notificação, o profissional de saúde 

deve efetuar a sua comunicação, por escrito, ao superior hierárquico e, se houver 

testemunhas, as mesmas devem ser identificadas [...] (PORTUGAL, 2015). 

 

Desde a criação do site em 2007, as notificações de violência contra profissionais 

da saúde em Portugal cresceram exponencialmente. No primeiro ano do site foram apenas 35 

notificações, já no último relatório divulgado no ano de 2015 o número de notificações saltou 

para 582. Isso demonstra que, mesmo sendo um ato voluntário, a cada ano é maior o número 

de profissionais que relatam as agressões sofridas. A evolução quantitativa das notificações é 

demonstrada no gráfico abaixo: 
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Fonte: PORTUGAL, Sistema Nacional de Saúde. Violência contra profissionais da saúde – 

notificação on-line, 2015 

 

O aumento do número de notificações ao longo dos anos em Portugal demonstra 

não apenas a iniciativa dos profissionais em relatar os casos de agressão sofridos como 

também uma vulnerabilidade crescente do corpo de profissionais dos hospitais vez que, se a 

cada ano que passa maior é o número de casos de agressões relatados, muito deficiente são os 

métodos de proteção e seguridade fornecidos pela administração das instituições. 

No Brasil, recentemente o COREN, Conselho Regional de Enfermagem do estado 

de São Paulo, em conjunto com o CREMESP, Conselho Regional de Medicina do mesmo 

estado, divulgou uma pesquisa preocupante acerca da violência sofrida pelos profissionais da 

saúde dentro das instituições hospitalares. Os dados são de 2015 e refletem um preocupante 

descaso por parte dos administradores no que tange à segurança e bem-estar daqueles que se 

dedicam a prestar um serviço de saúde da melhor forma possível, tendo em vista as condições 

apresentadas. 

Segundo dados da pesquisa, 84% dos médicos já sofreu algum tipo de violência 

verbal, 80% sofreram violência psicológica e 20% sofreram violência física. Os índices 

apresentados ainda possuem subdivisões, vez que tanto pacientes quanto acompanhantes e 

familiares têm a tendência de agredir o médico. 
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Fonte: BRASIL. CONSELHO REGIONAL DE MEDICIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 

Violência no Trabalho, 2015 

 

Segundo a mesma pesquisa, o maior número de agressões é cometido contra 

médicas e jovens recém-formados. As agressões contra médicos vêm se tornando mais 

expressivas tanto no sistema público de saúde quanto no particular. “A agressão contra 

médicos vem ganhando cada vez mais expressão, tanto no sistema público quanto privado de 

saúde como reflexo do crescimento da violência, em geral, e das más condições do 

atendimento à saúde no Brasil” (CREMESP, 2015). Tal fato demonstra não ser exclusividade 

do Poder Público e do Sistema Único de Saúde a precariedade nas instalações hospitalares e o 

atendimento deficiente por falta de condições mínimas de trabalho. O crescimento da 

violência e da intolerância entre os membros da população brasileira contribuem 

imensuravelmente para os índices cada vez mais altos de hostilidade no ambiente hospitalar. 

Não apenas em locais semicontrolados, como é o caso dos pronto-atendimentos – 

urgência e emergência – há índices elevados de casos de agressão contra profissionais da 

saúde. Em ambientes controlados, onde os pacientes confinados encontram-se mais 

vulneráveis e em estado de saúde delicado, os relatos de agressão são constantes. Em um 

ambiente controlado, como é o caso de uma UTI ou CTI, o profissional responsável “precisa 

conhecer os recursos disponibilizados pela unidade e se inteirar dos riscos aos quais o 

paciente pode ser submetido” (SILVA et al, 2014, p. 445).  

As unidades de terapia intensiva são reservadas para aqueles pacientes em estado 

grave, que precisam de cuidados constantes e específicos, assim como para aqueles que se 

encontram em risco de morte. Os profissionais que atendem esses casos, em especial o 

enfermeiro, desempenham atividades junto ao paciente que podem ir além dos cuidados 

físicos, adentrando o campo da subjetividade do sujeito, como é o caso dos pacientes em 
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estado crítico ou em coma. Os enfermeiros, nesses casos em particular, focam-se não apenas 

no estímulo físico, mas trabalham com a mente, a emoção e os sentidos do paciente a fim de 

buscar uma recuperação completa. 

 

No desempenho do cuidado ao paciente crítico, pode haver intercorrências que 

fazem com que o profissional de enfermagem seja acometido pela agressão, física ou 

psicológica, advinda do paciente, familiares ou mesmo por eventos adversos como a 

agressividade entre os próprios integrantes da equipe, motivada por stress em 

decorrência do desempenho de sua prática profissional. (SILVA et al, 2014, p. 445). 

 

Segundo pesquisa publicada na revista “Hospitais Brasil”, vinculada ao 

CREMESP e ao COREN/SP, chega a 77% o número de enfermeiros agredidos. Em mais da 

metade dos casos relatados, cerca de 53%, os agressores são os pacientes confinados no 

ambiente hospitalar. Dados alarmantes demonstram que, apesar do alto índice de casos de 

violência contra enfermeiros, a maior parte dos profissionais ainda opta por não denunciar e, 

daqueles poucos que levam adiante as queixas, um número ainda menor parece obter qualquer 

tipo de êxito nas demandas. 

 

Mesmo sofrendo agressões, 87,51% não registram queixa à polícia ou denunciam a 

qualquer órgão de governo. Dos 12,49% que levam o caso adiante, somente 4,68% 

obtêm sucesso na resposta. Talvez também possamos intuir que tais números levam 

relação com a descrença de 87,68% da classe no empenho das autoridades no 

combate à violência. (HOSPITAIS BRASIL, 2015). 

 

Tendo em vista o crescente número de agressões aos profissionais da saúde 

relatadas no estado de São Paulo, o CREMESP, em parceria com o COREN/SP, criou uma 

campanha de conscientização contra a violência a médicos e profissionais da enfermagem – 

enfermeiros e técnicos em enfermagem. 

Os números trazidos pela campanha
6
, apenas em São Paulo, assustam. 

Aproximadamente 32% dos profissionais da enfermagem já sofreram ou presenciaram 

situações de agressão. Quando se especificam os auxiliares de enfermagem, o índice de 

profissionais que já sofreram algum tipo de agressão sobe para 71%. Os profissionais relatam 

que cerca de 81% dos casos de agressão sofridos são provenientes dos pacientes ou 

acompanhantes, 71% dessas agressões são de ordem verbal e 20% de ordem física. E, o mais 

alarmante, 50% dos profissionais relatam que o principal motivo das agressões é a demora no 

atendimento. 

                                                           
6
 Fonte: http://www.coren-sp.gov.br/violencianaoresolve/ 
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Os níveis de violência contra profissionais da saúde dentro das instituições 

hospitalares têm, a cada dia, se mostrado uma vulnerabilidade do meio ambiente hospitalar 

que preocupa. A educação, o bom senso e a civilidade de pacientes, acompanhantes e 

familiares têm diminuído, dando espaço para a violência e a agressividade. Por falta de 

segurança, de condições adequadas de trabalho e de suporte por parte da administração dos 

hospitais, os profissionais acabam por encontrarem-se em uma situação de vulnerabilidade no 

ambiente hospitalar. 

 

 

3.3 Doenças ocupacionais 

 

 

A vulnerabilidade a que estão expostos os profissionais da saúde dentro dos 

hospitais, com os riscos de acidentes com materiais contaminados, perfurocortantes, e as 

possibilidades – infelizmente não remotas – de serem agredidos por pacientes, acompanhantes 

e visitantes, aumenta em demasia a pressão a que se submetem todos os dias. Essa pressão 

impacta diretamente na qualidade de vida do profissional, no seu bem-estar físico e psíquico, 

por consequência enfraquecendo seu sistema imunológico e defesas internas, o que possibilita 

o surgimento de diversas doenças de natureza ocupacional. 

Ao falar-se de doenças ocupacionais dos profissionais da saúde, o estresse parece 

ser um fator comum a médicos e enfermeiros, comum e responsável pelo surgimento de 

outros tipos de doenças de ordem física e psicológica. “A tensão, a dor e o sofrimento 

presentes no ambiente hospitalar desencadeiam sintomas de stress, principalmente devido ao 

contato com situações emocionalmente intensas, tais como a vida, a enfermidade e a morte
7
”. 

(MONTALVO, 2017, tradução nossa). 

O trabalho do médico por sua própria natureza é estressante e, portanto, contribui 

diretamente para o aparecimento de distúrbios de natureza física e psicológica.  A pressão 

sofrida pelos profissionais gradativamente aumentada na mesma proporção em que se 

aumenta o grau de especialização do profissional e, com frequência, leva a alterações 

fisiológicas “[...] que se operam diante do stress, no sentido de manter a homeostase, 

                                                           
7
 La tensión y el sufrimiento presentes en el ambiente hospitalario desencadenan síntomas de estrés, 

principalmente debido al contacto con situaciones emocionalmente intensas, tales como la vida, la enfermidad y 

la muerte. (texto original) 
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compreendem respostas dos sistemas endócrino, nervoso autônomo, cardiovascular, 

metabólico e imunológico, que tendem a proteger o corpo” (CFM, 2007, p. 34). 

Um dos exemplos mais significativos dos efeitos nocivos do estresse crônico em 

profissionais da saúde – sejam eles médicos ou enfermeiros – é o surgimento de problemas 

cardiovasculares. No caso dos profissionais da saúde os “fatores estressores oriundos do 

ambiente de trabalho aumenta o risco de doença coronariana, elevam a pressão sanguínea, 

aumentam a massa ventricular esquerda, e aceleram a aterosclerose” (LYNCH, et. al. apud 

por CFM, 2007, p. 35). O estresse agudo pode, também, afetar áreas do cérebro responsáveis 

pela memória de curto prazo o que aumenta exponencialmente e o risco de erros em 

diagnósticos e prescrições no caso de médicos e, em se tratando de enfermeiros, aumenta o 

risco de acidentes e erros na administração de medicamentos e cuidados aos pacientes. 

Outro importante fator que influi no aparecimento e continuidade do estresse é a 

insatisfação dos profissionais com o exercício de sua profissão. A necessidade de enfrentar 

jornadas longas e – muitas vezes duplas – em locais que não fornecem as condições 

adequadas de trabalho, os salários incompatíveis com os anos de estudo, a quantidade 

excessiva de faculdades voltadas para o ensino de medicina e enfermagem parecem contribuir 

para o estresse crônico. Especificamente no que concerne aos médicos: 

 

Fatores acessórios que contribuem para produzir situações geradoras de insatisfação 

são as denúncias de erro médico, sempre excessivas e, muitas vezes, exploradas pela 

imprensa de forma sensacionalista. São potencialmente também preponderantes o 

número excessivo de Faculdades de Medicina e, consequentemente de médicos, as 

questões trabalhistas relacionadas ao Programa Saúde da Família, fonte de emprego 

com melhor remuneração no setor público atualmente, mas absolutamente 

insatisfatório em relação aos direitos dos profissionais; a exploração indevida do 

trabalho médico por Planos de Saúde [...] (CFM, 2007, p. 36-37) 

 

No que se refere aos enfermeiros, a necessidade da mantença de um padrão de 

vida considerado como mínimo adequado e as necessidades financeiras decorrentes dos 

baixos salários parece levar estes profissionais a estabelecerem para si um ritmo de trabalho 

frenético e exaustivo. “Os baixos salários obrigam os profissionais a possuir mais de um 

emprego, o que resulta em uma carga mensal muito longa e desgastante, caracterizando a 

sobrecarga de trabalho” (MUROFUSE et. al. apud por DANTAS; SANTOS, 2012, p. 8). 

Desta feita, as jornadas de trabalho de médicos e enfermeiros que legalmente 

deveriam constituir uma escala de plantão de 12/36h, em decorrência da necessidade de 

muitos em trabalhar em mais de um hospital no intuito de “garantir uma renda compatível 

com suas necessidades pessoais acaba por se tornar jornadas de 24/36h, 24/24h ou em casos 
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extremos 48/36h” (CFM, 2007). Tal fato é demonstrado pelo gráfico abaixo, que traz a 

quantidade de horas semanais, em média, a constituir a carga horária dos médicos: 

 

 

 

Para os profissionais da saúde, a exposição contínua e indiscriminada a diversos fatores de 

risco aumenta a possibilidade de acidentes e de contrair determinados tipos de doenças. 

Riscos de natureza biológica, como a exposição contínua a vírus, bactérias, parasitas e fungos, 

podem ocasionar acidentes biológicos e as consequências de tais acidentes podem vir a ser: 

 

[...] a transmissão de doenças infectocontagiosas de origem viral, bacteriana, 

parasitária e micótica aos trabalhadores do hospital; desde infecções controláveis 

como aquela produzida pelo vírus da gripe até enfermidades tão mortais a curto 

prazo como a gangrena gasosa e, a longo prazo, como a AIDS (LONDOÑO, 

MORERA, LAVERDE, 2010, p. 450). 

 

O risco ergonômico presente nos profissionais da saúde na figura do levantamento 

contínuo de peso excessivo, como é o caso de pacientes incapacitados fisicamente, posturas 

forçadas durante longos períodos de tempo, como é o caso de médicos e enfermeiros que 

permanecem horas em uma mesma posição durante um procedimento cirúrgico podem 

ocasionar dores, desvios e lesões na coluna vertebral.  

 

As consequências e os efeitos mais frequentes que esses fatores de risco provocam 

são dores na coluna vertebral, especialmente lombar, desvios e discopatias da coluna 

vertebral, fadiga e traumatismo cumulativo nas grandes articulações, síndrome do 

túnel do carpo e do manguito rotador e varizes dos membros inferiores. 

(LONDOÑO, MORERA, LAVERDE, 2010, p. 450). 
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Os riscos químicos aos quais os profissionais da saúde são expostos podem trazer 

consequências graves para aqueles que são continuamente expostos. Um exemplo importante 

dos riscos químicos e suas prováveis consequências para aqueles que fazem o seu manuseio é 

a anestesia. O manuseio de anestésicos em centro cirúrgico por profissionais especializados 

expõe os mesmos à possibilidade de desenvolver “[...] cefaleias, aumento da irritabilidade, 

transtornos do sono, perda de apetite, diminuição da resistência ao álcool etílico [...] e abortos 

espontâneos” (LONDOÑO, MORERA, LAVERDE, 2010, p. 451).  

Para além destas possíveis consequências existe a possibilidade de 

anestesiologistas desenvolverem doenças hepáticas e renais, bem como de seus filhos 

nascerem com malformação congênita. Neste sentido afirmam Londoño, Morera e Laverde 

(2010, p. 451) que “outros estudos posteriores comentam sobre danos hepáticos e renais, 

malformação congênita em filhos de mulheres anestesiologistas e esposas de 

anestesiologistas, por defeitos na espermatogênese”. 

Outra doença ocupacional que tem se mostrado cada vez mais presente na vida 

dos profissionais da saúde é o burnout, ou síndrome do esgotamento emocional. “O burnout é 

compreendido consensualmente mais como uma resposta ao estresse laboral crônico, quando 

as estratégias de enfrentamento falham em manejá-lo satisfatoriamente” (CFM, 2007, p. 37). 

Portanto, o burnout seria o estado de colapso alcançado pelo profissional da saúde na tentativa 

de adaptar-se às demandas e exigências do trabalho e o estresse crônico seria o confronto 

entre as demandas profissionais de cada indivíduo e sua necessidade de se adaptar a essa 

realidade, fornecendo respostas específicas e adequadas. 

O estresse crônico e o burnout podem levar o profissional a outras doenças 

psicossomáticas, estas de natureza mais grave e, portanto, mais perigosas. A fadiga crônica, 

decorrente da persistência dos quadros de estresse e/ou burnout pode levar a distúrbios 

psiquiátricos e até mesmo à ideação suicida. Para compreender as consequências para 

médicos e enfermeiros é preciso entender que: 

 

[...] fadiga é um desconforto generalizado, melhor entendido como uma sensação 

subjetiva negativa com componentes comportamental, cognitivo e emocional. Ela 

implica um sentimento de cansaço, desprazer pelas atividades que estão sendo 

realizadas e relutância em seguir fazendo a tarefa (CFM, 2007, p. 44). 

 

A fadiga persistente pode levar os profissionais da saúde a um quadro de distúrbio 

psíquico que abarca tanto a ansiedade crônica quanto a depressão. “Não é fácil diferenciar a 

ansiedade da depressão, haja vista que os sintomas de ambos costumam aparecer 
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concomitantemente em muitos quadros clínicos” (AGUDELO et. al apud por CFM, 2007, p. 

45). A principal característica da depressão seria o realce dos sentimentos de vazio e tristeza 

em relação às demais emoções. Em sentido outro, a ansiedade caracteriza-se pelo sentimento 

de antecipação de perigos futuros e imprevisíveis, salientando-se uma constante sensação de 

apreensão, tensão e irritação. A tabela abaixo demonstra a incidência, tendo como base no 

QSG-12 (questionário de saúde geral), de distúrbios psiquiátricos, depressão e ideação suicida 

entre os médicos no Brasil: 

 

 

 

A chamada ideação suicida seria o mais complicado de todos no que se refere a 

uma definição precisa. Segundo o Conselho Federam de Medicina citando Osman e outros “a 

ideação suicida diz respeito a pensamentos, ideias, planejamento ou desejo de se matar” 

(2007, p. 47). Aquele profissional que chega ao estágio da ideação suicida não 

necessariamente chegará ao ponto de cometer o ato propriamente, mas a presença de ideias no 

sentido de autoextermínio torna vital o estudo e acompanhamento do sujeito. 

  

Embora não seja o mesmo que o ato suicida, considerado o extremo desta 

sintomatologia psiquiátrica, considera-se fundamental o estudo da ideação suicida, 

pois esta é um dos preditores para o risco de suicídio, podendo, inclusive, ser o 

primeiro passo para a sua consumação (WERLANG et. al. apud por CFM, 2007, p. 

47). 
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O diabetes quando atinge o profissional da saúde acaba por ser enquadrado como 

doença ocupacional. Médicos e enfermeiros mostram-se bastante vulneráveis à sua incidência 

e, por conseguinte, ao seu descontrole. O controle da glicemia, algo fundamental para a 

continuidade da saúde daqueles que desenvolvem diabetes mostra-se bastante susceptível ao 

estresse o que acaba por ocasionar o seu descontrole. As metas glicêmicas – fator importante 

para o devido controle da doença e, assim, diminuição dos chamados fatores de risco – são 

muito vulneráveis ao estresse e, assim sendo, pode-se dizer que “a resposta adaptativa ao 

stress afeta de maneira direta e contundente a glicemia e tanto mais em diabéticos” (CFM, 

2007, p. 53). 

Na busca do alívio da ansiedade e estresse, muitos médicos e enfermeiros acabam 

por fazer uso da ingestão de drogas tranquilizantes e sedativos. É possível que o profissional 

venha a desenvolver tolerância a tranquilizantes menores, fármacos que causam sonolência e 

reduzem a ansiedade, entretanto essa tolerância se faz “muito lentamente, no caso de seu 

aparecimento, mas não está clara se é significativa” (CFM, 2007, p. 79-80). Ou seja, ainda 

não há estudos comprovativos de que, caso o profissional faça uso contínuo desses fármacos, 

com o tempo a necessidade de doses maiores e mais fortes venham a ser necessárias.  

Fato diferente ocorre com os chamados tranquilizantes maiores ou antipsicóticos. 

Por serem drogas de efeito hipnótico, o organismo daquele que a ingere acaba por 

desenvolver uma tolerância às doses de forma rápida e, portanto, o corpo acaba por exigir 

doses cada vez maiores para que se consiga o mesmo efeito inicial. No caso dos 

antipsicóticos, “a dependência pode ocorrer mesmo em doses terapêuticas administradas por 

tempo prolongado (semanas ou meses), sendo mais comum entre as pessoas que ingerem 

álcool [...]” (CFM, 2007, p. 80). Os índices de dependência dos médicos brasileiros em 

medicamentos e outras substâncias pode ser verificado na tabela abaixo: 
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Em vista disso, é possível perceber que a pressão constante sofrida pelos 

profissionais da saúde, as horas extenuantes de trabalho em longos turnos e, muitas vezes, em 

mais de um estabelecimento nosocomial, as condições inadequadas de trabalho, um ambiente 

insalubre e exposto a riscos biológicos, químicos, ergonômicos e físicos contribuem para o 

aparecimento do estresse e do burnout, duas grandes portas de entrada para outros tipos de 

doenças ocupacionais de médicos e enfermeiros; além das doenças de aparecimento já 

característico da profissão, pela exposição a fatores biológicos, químicos e ergonômicos. 
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4 BIOSSEGURANÇA HOSPITALAR 

 

 

Em 1975, no balneário de Asilomar, na Califórnia (EUA), biólogos moleculares 

de aproximadamente cento e quarenta países se reuniram a fim de estabelecer normas de 

natureza física e biológica para aqueles que realizariam pesquisas com DNA recombinante. 

De acordo com Zanoni (2004), tal ato foi motivado pelas atitudes de Paul Berg e alguns 

outros cientistas que haviam suspendido esse tipo de pesquisa meses antes, até que normas de 

segurança fossem estabelecidas para o devido prosseguimento das mesmas. Os cientistas da 

época criaram as recomendações da Declaração de Asilomar (Summary Statement of the 

Asilomar Conference on Recombinant DNA Molecules)
8
 como uma forma de barreira que 

seria capaz de impedir a disseminação de possíveis resultados indesejados das pesquisas. 

Já no começo da reunião, diversos temas foram excluídos – tais como terapia 

genética e utilização genética por militares –, considerados como impeditivos para o tão 

esperado e necessário consenso entre os pesquisadores. A discussão se volta para a 

necessidade da criação de regras e normas e se estas seriam ou não uma restrição à liberdade 

dos pesquisadores. 

 Considerada como a precursora da biossegurança, apesar do termo não ser 

utilizado na Declaração de Asilomar, a preocupação e a estruturação de um pensamento 

preventivo e precaucionário, voltados para o controle e a redução dos riscos das atividades 

biotecnológicas já estavam presentes naquele momento, embora voltados à utilização de DNA 

recombinante. 

Os procedimentos de controle e segurança debatidos e criados pela declaração se 

mostram bastante importantes, tais como os quatro níveis de segurança exigidos (mínimo, 

baixo, moderado e alto), a depender do risco dos organismos e patógenos manipulados, 

mesmo que a declaração tenha trazido a proibição de experimentações no campo genético
9
.  

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Disponível em: <http://authors.library.caltech.edu/11971/1/BERpnas75.pdf>. Acesso em: 4 jul. 2017. 

9
 Disponível em: <http://authors.library.caltech.edu/11971/1/BERpnas75.pdf>. Acesso em: 4 jul. 2017. 
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4.1 Noções gerais de biossegurança 

 

 

Quando se fala em biossegurança hospitalar, antes mesmo de especificar-se quais 

seriam as normas, procedimentos e legislações pertinentes ao tema, preciso é delimitar o que 

viria a ser biossegurança. Tal conceito traz estreita relação com as obrigações que aqueles 

profissionais atuantes em hospitais e laboratórios têm de preservar sua própria saúde e 

daqueles que estão sob sua responsabilidade. De forma semelhante, guarda relação direta com 

a incumbência das instituições – hospitais e laboratórios - de fornecer os meios adequados 

para a preservação da saúde. 

Assim sendo, pode-se definir biossegurança como  

 

[...] o termo empregado para reunir e definir as normas relacionadas com o 

comportamento preventivo das pessoas que trabalham em hospitais, diante de riscos 

próprios de sua atividade diária. Guarda relação também com o conjunto de normas, 

disponibilidades e facilidades que a instituição permanentemente atualiza para evitar 

qualquer risco físico ou psicológico aos funcionários da instituição como aos 

usuários. (LONDOÑO; MORERA; LAVERDE, 2010, p. 131) 

 

As noções de biossegurança estabelecem um conjunto de normas e procedimentos 

específicos, voltados para a garantia da saúde e do bem-estar de profissionais da saúde e 

pacientes. Entretanto, seu alcance vai para além destes dois grupos específicos de pessoas, 

sendo também aplicado a visitantes, acompanhantes e todas aquelas pessoas que 

eventualmente venham a circular pelo ambiente hospitalar. Ademais, o setor de biossegurança 

de cada instituição “estabelece diretrizes para prevenir a ocorrência de acidentes de trabalho 

em funcionários dos setores administrativo e de serviços gerais que, pelo simples fato de 

transitarem [ou] trabalharem [...] no ambiente hospitalar” (LONDOÑO; MORERA; 

LAVERDE, 2010, p. 131) e com isso, acabam por ser expostos aos riscos biológicos 

presentes, mesmo que tal exposição não venha a ser tão significativa quanto àquela 

relacionada a profissionais da saúde e pacientes. 

Analisando, brevemente, a história da medicina, é possível perceber que mesmo 

antes de os hospitais deixarem de ser apenas centros de segregação e de acolhimento de 

pobres, deficientes mentais e pessoas com doenças consideradas de risco, já havia indícios de 

preocupação para evitar possíveis riscos, principalmente aqueles de natureza biológica. 

Conforme citado no capítulo anterior, a noção de hospital como ambiente voltado para a 
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busca da saúde, da cura e do bem-estar daqueles que ali encontram-se confinados surgiu 

apenas no século XVIII. Todavia, ainda no século XII, 

 

[...] na Europa, devido ao problema que se tinha com a peste negra, empiricamente, 

eram recomendadas vestes protetoras. O médico particular do rei Luiz XIV, Charles 

Delorme, idealizou vestimenta de couro completada por luvas e uma longa haste de 

madeira a fim de evitar contato próximo e/ou direto com doentes, sobretudo, porque 

naquela época não eram conhecidos os modos de transmissão das doenças 

infecciosas (HINRICHSEN, 2012, p. 69). 

 

Apenas a partir de meados do século XIX, após os estudos da enfermeira britânica 

Florence Nightingale acerca dos méritos das medidas de higienização para a busca e 

preservação da saúde dos pacientes foi possível demonstrar a necessidade de se resguardar o 

ambiente hospitalar e, assim, também salvaguardar profissionais e enfermos. Outros estudos 

apresentados pela enfermeira – considerada um marco no que se refere à preservação das 

condições adequadas dos hospitais – vieram a demonstrar que “pacientes com doenças 

semelhantes melhoravam mais rapidamente se não fossem colocados no mesmo ambiente, 

com outros com quadros clínicos distintos” (HINRICHSEN, 2012, p. 69). Tendo como ponto 

central de partida os estudos de Florence, as instituições de saúde começaram, a partir do final 

do século XIX e início do século XIX – meados de 1890 a 1900, especificamente – a fazer 

uso de técnicas e procedimentos de separação dos pacientes que apresentavam doenças 

distintas, fundamentando assim definições de biossegurança, tais como níveis de risco, 

espécies de isolamento e as demais diligências de biossegurança relacionadas a possibilidade 

de disseminação e infeção por patógenos. 

O conceito de biossegurança, na forma como o conhecemos hoje: 

 

[...] começou a ser abordado no meio científico na Califórnia, na década de setenta, 

quando a comunidade científica iniciou a discussão sobre os impactos da engenharia 

genética na sociedade e os aspectos de proteção dos pesquisadores e demais 

profissionais envolvidos nas áreas em que se realiza um projeto de pesquisa, 

destacando-se nesta época uma maior atenção aos riscos biológicos para a saúde 

ocupacional do trabalhador (VALLE et. al., 2012, p. 65). 

 

No Brasil, a Lei nº 8.974 de 5 de janeiro de 1995, posteriormente revogada pela 

Lei nº 11.105, de 24 de março de 2005 – Lei de Biossegurança – trouxe pela primeira vez a 

noção de riscos biológicos ao ser humano, aqui, na forma de organismos geneticamente 

modificados. No que tange, especificamente, à área da saúde, em 1997 foi promulgada a Lei 

federal nº 9.431, tendo como intuito a preservação dos profissionais e pacientes inseridos no 

ambiente hospitalar, criando um importante mecanismo de biossegurança, o Programa de 
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Controle de Infecções Hospitalares. Em 2002, o Ministério do Trabalho e Emprego emitiu a 

Norma Regulamentadora nº 32, que dispõe sobre as diretrizes básicas para a proteção dos 

trabalhadores da saúde, especificando o que viria a ser risco biológico, químico, radiação 

ionizante, dentre outros. 

Quando se fala em riscos no ambiente hospitalar, é importante para as instituições 

hospitalares que haja o devido e adequado mapeamento de riscos, determinando quais áreas 

são mais suscetíveis a certos tipos de riscos aos profissionais e pacientes. 

 

 

4.2 Mapeamento de riscos no ambiente hospitalar 

 

 

O ambiente hospitalar, por natureza, é um local bastante suscetível à presença de 

patógenos – vírus, bactérias, fungos e protozoários – que oferecem algum nível de risco à 

saúde humana. Aqueles hospitais de grande porte, que possuem também laboratórios próprios, 

também trazem para si riscos específicos inerentes à atividade laboratorial. Havendo, assim, 

uma diversidade de riscos, bem como níveis específicos a depender do local dentro de um 

hospital, o mapeamento de riscos se mostra de extrema importância para a preservação da 

saúde de profissionais e pacientes. 

Risco, no ambiente hospitalar, pode ser definido como 

 

[...] uma condição biológica, química ou física que apresenta potencial para causar 

dano ao trabalhador, produto ou ambiente. Devido à variabilidade da natureza do 

trabalho e às substâncias e materiais manipulados, o potencial de gerar riscos 

também se modifica de acordo com o tipo de trabalho desenvolvido (MASTROENI, 

2006, p. 4) 

 

No Brasil, o mapeamento de risco “surgiu mediante a Portaria 5 de 1992 – 

modificada pelas Portarias 25 de 1994 e 8 de 1999 –, tornando obrigatória a elaboração de 

MAPAS DE RISCO pelas CIPAs” (HINRICHSEN, 2012, p. 70). Esse mapa de risco nada 

mais é do que a delimitação de quais são as áreas de risco nos diversos pontos do 

estabelecimento hospitalar, em que há a identificação de situações e locais com maior 

potencial de perigo ao ser humano. Neste mapeamento leva-se em conta dois tipos diferentes 

de classificação, uma envolvendo o nível de risco sendo eles  
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[...] de grau (1) pequeno; (2) pequeno; (3) grande. Os riscos também são 

classificados em cinco grupos determinados pelas cores: (1) verde – físico; (2) 

vermelho – químico; (3) marrom – biológico; (4) amarelo – ergonômico; (5) azul – 

acidentes/mecânicos (HINRICHSEN, 2012, p. 70). 

 

O mapa de riscos é importante para que as Comissões Internas de Prevenção de 

Acidentes possam compreender quais são os principais problemas de cada local e, assim, 

implementar medidas adequadas de biossegurança. Para que os profissionais tenham ciência e 

possam se adequar às normas de cada ambiente, necessário se faz que os mapas estejam 

afixados em locais visíveis para que todos os trabalhadores que ali exerçam sua atividade, 

bem como aqueles que venham a transitar pela área, possam ser alertados acerca dos perigos 

ali existentes. 

De acordo com Hinrichsen (2012, p. 71), risco de natureza física é aquele que 

expõe os trabalhadores a ruídos e vibrações em níveis mais altos que os usuais, radiações do 

tipo ionizante e não ionizante, temperaturas altas e pressão anormal. Os riscos ditos como 

químicos seriam aqueles relacionados à elementos dispersos no ambiente, tais como poeira, 

fumo, gases e vapores. O risco de natureza biológica – aquele que oferece potencial para 

prejuízo humano mais alto – é aquele que expõe o ser humano a vírus, bactérias, fungos e 

protozoários. O risco ergonômico relaciona-se ao local de trabalho, em especial, ao 

levantamento e transporte contínuo de peso sem meios auxiliares e à postura do profissional 

ao exercer sua atividade. O risco de acidentes é aquele que envolve possibilidade de 

incêndios, falta ou pouca iluminação, piso escorregadio, ferramentas inadequadas, dentre 

outros. 

No que tange aos riscos de natureza biológica, os níveis de biossegurança 

dividem-se em quatro. O primeiro nível diz respeito ao potencial de transmissão para o 

homem, o segundo nível diz respeito à nocividade do patógeno, o terceiro nível cuida das 

formas que esse patógeno é transmitido entre os seres humanos, o quarto nível refere-se à 

endemicidade – probabilidade de o patógeno ser comum àquela região específica – do 

patógeno e, por fim, o quinto nível trata da possibilidade – ou não, a depender do caso – de 

haver um tratamento eficaz para o patógeno. 

Os quatro níveis de biossegurança podem ser perfeitamente visualizados no 

quadro abaixo, trazido por Hinrichsen (2012, p. 72): 
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Ao tratar de biossegurança e dos potenciais riscos dentro do ambiente hospitalar, 

três diretrizes importantes devem ser levadas em conta pela instituição: técnicas e práticas 

laboratoriais, equipamentos de segurança e design do local. No que se refere às técnicas e 

práticas laboratoriais, é preciso ter em mente que o profissional que manipula agentes 

infecciosos deve receber treinamento e as respectivas atualizações acerca das técnicas básicas 

de biossegurança. A importância dos equipamentos de proteção, sejam individuais ou 

coletivos, mostra-se a partir da constatação de que os mesmos constituem barreiras primárias 

de contenção de possíveis contaminações, protegendo assim, o profissional da saúde. O 

design do espaço é de especial importância, vez que tem como intuito proporcionar uma 

barreira física de proteção para o trabalhador. 

Locais como prontos socorros e serviços de emergência, por exemplo, são 

construídos em ambientes térreos, com a área de chegadas de ambulâncias aberta e as entradas 

desobstruídas. Necessitam de cuidados e normas especificas em virtude da entrada constante, 
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inesperada e indiscriminada de pacientes. Como não é possível determinar previamente a 

gravidade de ferimentos, os níveis de riscos de possíveis contaminações para os pacientes ali 

admitidos, ou mesmo quão infecciosas são as doenças que apresentam, assim “são necessárias 

medidas especiais de bioproteção para os profissionais de saúde e cuidados especiais para não 

estender o risco para os pacientes que utilizam simultaneamente o mesmo serviço” 

(LONDOÑO; MORERA; LAVERDE, 2010, p. 138).  

Por trabalharem com materiais biológicos de alta periculosidade e índice 

infeccioso, da mesma forma, laboratórios podem ser considerados exemplos de designs 

específicos buscando garantir que, em caso de acidentes, os profissionais sejam minimamente 

atingidos, os danos sejam rapidamente contidos e as possibilidades de disseminação sejam 

mínimas. Assim, os laboratórios devem 

 

Oferecer acesso através de uma passagem sanitária, composta por um jogo de portas 

duplas e, antes da porta interior, contar com vestiário para a troca de roupas; 

As portas de acesso devem ter fechamento hermético e as janelas devem ser 

vedadas; 

O laboratório deve dispor de sistema avançado de ventilação que garanta segurança 

e comodidade para os trabalhadores e o restante do hospital (LONDOÑO; 

MORERA; LAVERDE, 2010, p. 137-138). 

 

O mapeamento e a avaliação de riscos é o cerne da prática de biossegurança 

dentro das instituições hospitalares. Assim sendo: 

 

Mesmo existindo diferentes formas de se avaliar os riscos em um determinado 

procedimento ou experimento, o componente mais importante a ser considerado é a 

competência do profissional [que fará a avaliação]. O processo de avaliação dos 

riscos de ver desenvolvido pelos indivíduos mais familiarizados com as 

características específicas do organismo utilizado, com os equipamentos e 

procedimentos utilizados, [...] com os equipamentos de proteção disponíveis e com a 

estrutura física do ambiente (MASTROENI, 2006, p. 5). 

 

Após o devido mapeamento das zonas de risco dentro dos hospitais e, quando 

existentes, seus laboratórios, importante se faz a criação e implementação de normas básicas 

de biossegurança. 
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4.3 Normas e práticas de biossegurança 

 

 

As normas e práticas de biossegurança, para que possam vir a surtir os devidos 

efeitos no ambiente hospitalar, devem ser internalizadas pelos profissionais da saúde e 

incorporadas por eles às suas rotinas de trabalho. Caso o profissional venha a ampliar sua 

confiança nas áreas em que exerce suas atividades diárias, aos materiais utilizados, às pessoas 

que com ele trabalha e às rotinas diárias de seu posto, pode acabar por abandonar 

procedimentos simples, como higienização de mãos e utilização de máscaras. No entanto, o 

abandono dessas e outras práticas podem resultar facilmente: 

 

[...] em graves problemas individuais ou coletivos, daí a importância da atividade 

persistente e reiterada por parte do departamento de biossegurança que deve: ditar 

normas gerais de prevenção para os funcionários que, por qualquer motivo, 

adentrem o hospital; definir os riscos de cada área ou de cada atividade; sinalizar os 

pontos críticos ou áreas de perigo de forma visível; destacar as características do 

dano físico ou psíquico resultante do descumprimento das normas [...] (LONDOÑO; 

MORERA; LAVERDE, 2010, p. 132). 

 

Havendo a possibilidade de a rotina diária do profissional levá-lo a abandonar 

determinadas práticas de biossegurança, deve a comissão ou departamento interno de 

biossegurança, no intuito de assegurar o bem-estar dos profissionais, ditar normas gerais para 

prevenção de riscos. A fim de evitar possíveis propagações de patógenos, deve instituir e 

assinalar de forma clara as áreas restritas a funcionários autorizados; criar e estabelecer 

mecanismos de avaliação dos ambientes e atendimentos efetuados; realizar de forma 

constante e eficaz, procedimentos de educação continuada para que os profissionais se 

encontrem sempre atualizados no que se refere à práticas de biossegurança. E, principalmente, 

exercer constante fiscalização para com os chefes de setores, exigindo que os mesmos 

cumpram as normas estabelecidas. 

A implementação das normas de biossegurança não é de responsabilidade apenas 

do departamento de biossegurança, cabe também à própria instituição hospitalar a 

implantação de algumas normas, tais como 

 

 Incluir no organograma operacional da instituição o departamento de 

biossegurança.  

 Fornecer ao departamento o regulamento geral e o manual de normas e 

procedimentos.  

 Separar a cota orçamentária disponível para tornar efetivas as normas e 

procedimentos.  
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 Ordenar a organização de programas de educação permanente para todos os 

funcionários do hospital sobre os aspectos de biossegurança.  

 Ordenar e programar as atividades de auditoria em biossegurança.  

 Ordenar a atualização permanente das normas de biossegurança.  

 Desenvolver programas de auto avaliação e avaliação externa da biossegurança 

da instituição (LONDOÑO; MORERA; LAVERDE, 2010, p. 132). 

 

Tendo em vista as normas de controle de biossegurança existentes atualmente, 

mostra-se inconcebível a ocorrência de determinados tipos de situação dentro dos hospitais. 

Tais situações, consideradas pelos departamentos de biossegurança como “evitáveis”, só 

seriam passíveis de suceder-se nos casos de mau controle das normas e procedimentos 

implantados. Apenas uma pequena parcela de incidentes, considerados pelos órgãos de saúde 

como fortuitos, seriam, ainda, aceitáveis. Aqueles “problemas preveníveis mais habituais 

podem ser classificados em: infecções, traumatismos, enfermidades sistêmicas, patologias 

locais, patologias oncogênicas e patologias genéticas” (LONDOÑO; MORERA; LAVERDE, 

2010, p. 132). 

O elemento determinante para que se dê a correta e efetiva prevenção dos riscos 

no ambiente hospitalar é a atitude humana. As condutas que cada profissional assume em 

casos de incidentes de risco. Estas condutas vão desde evitar o contato direto com o objeto ou 

local infectado, o uso de luvas e máscaras, para além de jalecos, sapatos fechados, toucas e, 

quando necessário, aventais plásticos. Outro fator de fundamental importância para a 

preservação do ambiente hospitalar e a prevenção de incidentes de risco é a limpeza e 

conservação das áreas do hospital. Toda atividade ou procedimento exercido pelos 

profissionais, o trânsito de visitantes e a presença de acompanhantes junto aos pacientes gera 

algum tipo de resíduo e movimento de partículas no ar. 

A limpeza do ambiente poderia ser considerada, talvez “[...] o pilar básico e o 

imperativo em qualquer lugar onde o homem possa estar sujeito ao perigo de contaminação 

por microrganismos que abundam na poeira, nos depósitos de lixo, nos resíduos alimentares 

abandonados, em todo o tipo de dejetos” (LONDOÑO; MORERA; LAVERDE, 2010, p 133). 

A combinação de detergentes diluídos tende a ser fórmula comum para a limpeza, 

manutenção e desodorização de boa parte dos locais dentro de uma instituição nosocomial. 

Apesar disso, o sabão utilizado em conjunto com água potável ainda se mostra o meio mais 

utilizado e eficaz para a limpeza de partes corporais e superfícies.  

No momento da limpeza, os materiais considerados estranhos, perigosos ou de 

risco biológico devem ser removidos e acondicionados de forma específica e prioritária. A 

retirada de resíduos potencialmente perigosos deve ser feita prioritariamente, em especial 
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quando presentes em certas áreas, tendo em consideração a possibilidade de contato de 

terceiros com substâncias contaminadas, acidentes com material biológico infeccioso e a 

possibilidade de disseminação no ar de partículas prejudiciais. 

Especificamente algumas áreas do nosocômio devem ter quaisquer materiais 

estranhos removidos prioritariamente e fazendo uso de medidas de limpeza estrita, tais como 

 

 Áreas de ingresso e permanência de visitantes.  

 Serviço de urgência. Laboratórios de análises clínicas e postos de coleta de 

amostras.  

 Depósitos de resíduos.  

 Salas de cirurgia.  

 Salas de procedimentos de endoscopia.  

 Unidades de terapia intensiva.  

 Serviço de diálise.  

 Setores de hospitalização de pacientes infectados.  

 Áreas de processamento de roupas e preparo de materiais.  

 Setores para manipulação de alimentos.  

 Área de depósito de cadáveres. (LONDOÑO; MORERA; LAVERDE, 2010, p. 

133). 

 

Assim como se mostra imprescindível que os resíduos perigosos sejam retirados e 

descartados seguindo medidas rígidas a fim de evitar possíveis acidentes, é de extrema 

importância que os profissionais que fazem este trabalho sejam educados, lembrados e 

obrigados a utilizarem as medidas de proteção que se fazem necessárias. Não obstante a 

existência de programas de educação continuada – buscando atualizar os profissionais 

encarregados da limpeza a respeito das normas e procedimentos de biossegurança – a 

complexidade inerente ao nosocômio, tendo em vista a variedade de características de cada 

setor, as mais diferentes funções e atendimentos que ali acontecem, torna bastante difícil a 

edição regular de manuais contendo normas e procedimentos gerais de biossegurança que 

atendam a totalidade dos departamentos. 

Outros procedimentos de vital importância para a mantença do adequado 

ambiente nosocomial são a desinfecção e a desgerminação. A desinfecção é um processo mais 

específico e avançado dentro das práticas de biossegurança, consistindo na eliminação de 

microrganismos patogênicos e possíveis objetos inanimados que estejam presos em partes do 

corpo, roupas ou materiais. Existem dois tipos de desinfeção, “a desinfecção de alto nível 

pode conduzir à destruição de todos os microrganismos, com exceção, talvez, dos esporos 

bacterianos” (LONDOÑO; MORERA; LAVERDE, 2010, p. 134). Já a desinfecção de baixo 

nível é mais profunda e “destrói a maioria das bactérias, alguns vírus e fungos, porém não 
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pode se depender dela para eliminar microrganismos resistentes como os bacilos da 

tuberculose” (LONDOÑO; MORERA; LAVERDE, 2010, p. 134). 

A desgerminação – procedimento para a diminuição de germes em certos locais, 

bactérias presentes na pele e microrganismos – faz parte da rotina do hospital e deve ser 

realizada com 

 

 Lavagem das mãos com água e sabão, se possível com sabão desinfetante.  

 Lavagem de pisos e paredes com água e um detergente desinfetante.  

 Lavagem de equipamentos e materiais.  

 Transporte adequado de material contaminado.  

 Manutenção dos lugares limpos e secos.  

 Controle de excrementos.  

 Controle de vetores (LONDOÑO; MORERA; LAVERDE, 2010, p. 134). 

 

Existem algumas precauções consideradas como universais quando da 

implementação e prática de normas de biossegurança. Todos aqueles que trabalham em 

ambiente hospitalar devem utilizar de maneira constante as precauções e barreiras 

consideradas pelos departamentos de biossegurança, como adequadas à prevenção de 

possíveis exposições cutâneas ou de mucosas ao entrarem em contato com sangue ou fluidos 

corporais dos pacientes. Da mesma forma, devem utilizar sempre luvas descartáveis quando 

na realização de procedimentos invasivos – tais como venopunções e demais acessos 

vasculares – e manipulação de líquidos e fluídos corporais. Devem, também, efetuar a troca 

das luvas ao fim do contato com cada paciente, evitando possível transferência de patógenos 

entre os procedimentos. “Usar máscara e óculos de proteção durante os procedimentos que 

possam ocasionar a liberação de partículas de sangue ou líquidos que, sem a devida proteção, 

poderiam entrar em contato com as mucosas” (LONDOÑO; MORERA; LAVERDE, 2010, p. 

134). 

Outro local onde se mostra importante a implementação de normas estritas e 

específicas de biossegurança é o centro cirúrgico. Sendo um ambiente altamente controlado e 

em que se executam procedimentos que exigem alta concentração, grande habilidade e 

precisão por parte dos profissionais ali presentes, o nível de estresse acaba por se mostrar 

extremamente alto, o que faz com que se aumente a possibilidade de acidente, em especial 

com perfurocortantes contaminados e materiais perigosos. Muito embora os dados que 

demonstrem o nível e a magnitude dos acidentes ocorridos em centros cirúrgicos ainda sejam 

escassos, “medidas preventivas aos acidentes de trabalho são enfatizadas e recomendados 

oficialmente aos trabalhadores e instituições de saúde por diferentes normas regulamentadoras 

e portarias” (OLIVEIRA; GONÇALVES, 2010, p. 483). 
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Uma pesquisa realizada no centro cirúrgico de um hospital universitário público 

de Belo Horizonte/MG demonstrou que apenas no ano de 2006 foram relatados 30 acidentes 

sofridos por profissionais do centro cirúrgico, envolvendo materiais perfurocortantes 

contaminados. Dentre os acidentes relatados, a maior parte ocorreu com médicos, seguido 

diretamente por enfermeiros e, por fim, havendo casos envolvendo os profissionais da 

limpeza. Os resultados dessa pesquisa são demonstrados pelo gráfico abaixo de Oliveira e 

Gonçalves (2010, p. 484): 

 

 

No que se refere ao tratamento de pessoas com doenças como HIV, HCV – 

hepatite C – e HBV – hepatite B – o Ministério da Saúde divulgou em 1999 um Manual de 

Conduta em Exposição Ocupacional a Material Biológico para o atendimento de pessoas com 

HIV
10

, HCV
11

 e HBV
12

. O manual traz os tipos de exposição possíveis aos profissionais da 

saúde tais como “exposições percutânias, lesões provocadas por materiais cortantes e 

perfurocortantes; exposições em mucosas, quando há respingos nos olhos ou nariz; 

mordeduras humanas quando envolvem sangue, dentre outros” (RAPPARINI et. al., 1999, p. 

7-8). 

Há a apresentação dos materiais biológicos que oferecem risco de contaminação 

específicos para cada tipo de doença. De acordo com o exposto pelo manual, o vírus com 

                                                           
10

 HIV é a sigla em inglês do vírus da imunodeficiência humana, vírus causador da aids. 
11

 HCV é a sigla em inglês para hepatites C vírus, vírus causador da hepatite C. 
12

 HBV é a sigla em inglês para hepatites B vírus, vírus causador da hepatite B, doença infecciosa também 

chamada de soro-homóloga.  



62 
 

maior quantidade de materiais potencialmente perigosos para a contaminação e transmissão 

da doença é o HIV. Uma grande quantidade de líquidos e fluidos corporais carregam uma 

carga viral suficiente para potencialmente causar, em caso de acidente, a contaminação do 

profissional da saúde. No entanto, os níveis de risco variam e há casos em que sequer é 

possível determinar, se não individualmente, a potencialidade de transmissão. Sangue é o 

líquido corporal com maior carga viral potencialmente danosa ao profissional. Já nos casos de 

 

Suor, lágrima, fezes, urina, vômitos, secreções nasais e saliva (exceto em ambientes 

odontológicos) são líquidos biológicos sem risco de transmissão ocupacional. Nestes 

casos, as profilaxias e o acompanhamento clínico-laboratorial não são necessários. A 

presença de sangue nestes líquidos torna-os materiais infectantes (RAPPARINI et. 

al., 1999, p. 8).  

 

Já os riscos de contaminação e transmissão do vírus HBV relacionam-se 

especificamente com a exposição ao sangue contaminado. Quanto maior o grau de exposição 

ao sangue contendo a carga viral, maior a possibilidade de o profissional ser infectado. Desta 

feita, pode se dizer que “o sangue é o material biológico que tem os maiores títulos de HBV e 

é o principal responsável pela transmissão do vírus nos serviços de saúde” (RAPPARINI, et. 

al., 1999, p. 10). Da mesma forma, no que tange ao vírus HCV, a possibilidade de 

contaminação em maior grau se dá pela exposição ao sangue contaminado, assim sendo “o 

risco de transmissão em exposições a outros materiais biológicos que não o sangue não é 

quantificado, mas considera-se que seja muito baixo. A transmissão do HCV a partir de 

exposições em mucosas é extremamente rara” (RAPPARINI, et. al., 1999, p. 10). 

Apesar de diferentes formas possíveis de contaminação pelos vírus HIV, HBV e 

HCV, as medidas de biossegurança utilizadas para a prevenção de acidentes são semelhantes. 

As chamadas precauções básicas ou precauções padrão são aquelas utilizadas na manipulação 

de materiais, bem como no cuidado com os pacientes, independentemente de haver ou não um 

diagnóstico definitivo da doença infecciosa. As recomendações devem ser seguidas em todos 

os procedimentos feitos nos pacientes diagnosticados com a doença ou que estejam 

aguardando um diagnóstico definitivo. Dentre as recomendações é possível destacar: 

 

 Ter a máxima atenção durante a realização dos procedimentos;  

 Jamais utilizar os dedos como anteparo durante a realização de procedimentos 

que envolvam materiais perfurocortantes;  

 As agulhas não devem ser reencapadas, entortadas, quebradas ou retiradas da 

seringa com as mãos;  

 Não utilizar agulhas para fixar papéis;  

 Todo material perfurocortante (agulhas, scalp, lâminas de bisturi, vidrarias, 

entre outros), mesmo que estéril, deve ser desprezado em recipientes resistentes 

à perfuração e com tampa;  
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 Os coletores específicos para descarte de material perfurocortante não devem 

ser preenchidos acima do limite de 2/3 de sua capacidade total e devem ser 

colocados sempre próximos do local onde é realizado o procedimento. 

(RAPPARINI, et. al., 1999, p. 11). 

 

Há ainda a listagem de procedimentos específicos para os casos de exposição a 

materiais biológicos, divididos em cuidados imediatos e quimioprofilaxia – aplicação de 

meios tendentes a evitar as doenças ou a sua propagação – que são específicas para cada tipo 

de vírus. Para além de diversos outros procedimentos específicos para os casos de acidente 

com cada um dos vírus. 
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5 QUALIDADE AMBIENTAL, SUSTENTABILIDADE, DESENVOLVIEMNTO 

SUSTENTÁVEL E ACREDITAÇÃO HOSPITALAR 

 

 

Ao se tratar da melhoria e conservação do ambiente hospitalar, de forma a garantir 

melhores condições de trabalho e atendimento para os profissionais a saúde, necessário se faz 

compreender as delimitações de três importantes institutos, quais sejam: a qualidade 

ambiental, a sustentabilidade e, por último, a acreditação hospitalar. É preciso entender a sua 

diferenciação, bem como a possibilidade ou não de aplicar tais institutos aos hospitais.  

 

 

5.1 Qualidade ambiental 

 

 

A ideia de qualidade ambiental está intimamente ligada à noção de não agressão 

ao meio ambiente. Uma empresa ou entidade, para fazer jus ao direito de afirmar que preza 

pelo ambiente em seu entorno, deve garantir que não fabrica produtos que agridam o 

ecossistema, a sociedade que se encontra próxima à sua área de produção, o ar e as águas, 

dentre outros. Assim, pode-se dizer que a qualidade ambiental fornecida por uma empresa é 

medida a partir do momento que se percebe que: 

 

A empresa somente irá sobreviver se ela não agredir a sociedade (representada pela 

comunidade de entorno, órgãos ambientais, mídia, ONGs), com a poluição do ar, o 

comprometimento de recursos hídricos e descarte de resíduos sólidos de forma não 

permitida e fabricação de produtos agressivos ao meio ambiente. (MOURA, 2014, p. 

57). 

 

Assim, a qualidade ambiental de um local, tal como um hospital, é medida a partir 

do momento em que as condições de temperatura, ar, limpeza, descarte de resíduos, níveis de 

ruídos e biossegurança são mantidas de forma a não agredir pacientes, funcionários 

administrativos e profissionais da saúde, ou mesmo de maneira a diminuir os impactos de 

mudanças bruscas nesses fatores sobre aqueles que a eles estão submetidos. O bom 

atendimento aos pacientes e a mantença de boas condições para que os profissionais da saúde 

possam exercer adequadamente suas atividades está estreitamente relacionado à existência de 

um local de trabalho de qualidade. Entretanto, a percepção da necessidade de se buscar um 
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nível adequado de qualidade ambiental não está ligada, apenas, à necessidade de se preservar 

a boa saúde das pessoas inseridas no local e em seu entorno.  

A qualidade ambiental guarda estreita relação com o Direito Econômico e a 

necessidade de empresas e estabelecimentos manterem seus clientes, garantirem suas margens 

de lucro e melhoramento do funcionamento interno. Quando se fala em empresas, no contexto 

sócio econômico atual é possível perceber que “a competição é tão acirrada que somente 

demonstrar a qualidade pode ser considerado o mínimo necessário” (MOURA, 2014, p. 59) 

para se manter ativa no mercado. 

O conceito de qualidade total liga-se diretamente à satisfação dos clientes que 

fazem uso dos produtos, serviços e/ou frequentam o estabelecimento, no entanto, vai muito 

além disso. O uso racional dos recursos disponíveis, de matérias primas adequadas e o devido 

controle dos elementos ambientais – luz, temperatura, higiene – também compõe a concepção 

de qualidade total. Para alguns, a qualidade ambiental traria consigo um custo relativo ao 

meio ambiente e ao meio empresarial ao qual se relaciona. Assim 

 

[...] para as empresas se adequarem à nova postura de preservação ambiental e 

buscarem uma política de qualidade ambiental na gestão da sua organização deverão 

se preocupar também com os custos da relação meio ambiente e meio empresarial, 

portanto deverão destacar esses custos dos demais. (CAMPOS, 1996, p. 66). 

 

Os custos da qualidade ambiental já foram considerados como “externalidades”, 

ou seja, custos não incorporados aos custos de produtos e serviços. Todavia a evolução da 

sociedade econômica e a busca da qualidade total demonstraram a necessidade de se 

“internalizar” esses custos e torná-los parte integrante do processo produtivo, da prestação do 

serviço e da mantença do local. Deste modo, seria possível dizer que, na atividade hospitalar o 

princípio do poluidor-pagador aplica-se principalmente em seu viés preventivo, na busca de 

evitar a ocorrência de quaisquer danos de natureza ambiental.  

A internalização dos custos da qualidade ambiental é medida para se evitar a 

poluição. No sentido da Lei nº 6.938/81, poluição é a degradação da qualidade ambiental (art. 

3º, III) e é exatamente esse o sentido que se deve dar para as atitudes dos hospitais, na 

incorporação das externalidades à prestação do serviço, visando afastar a poluição. Dessa 

forma, protege-se o médico e os demais profissionais de saúde e protege-se, ainda, o paciente, 

tomador do serviço.  

Nesse sentido, Naves e Reis (2016) apontam que o princípio do poluidor-pagador 

apresenta dois vieses importantes na internalização dos custos ambientais: 
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O princípio do poluidor-pagador ou do usuário-pagador representa a internalização 

dos custos ambientais de produção e comercialização de bens e serviços, isto é, os 

custos econômicos de medidas de prevenção, controle e reparação são incorporados 

a produtos e serviços. Para o poluidor, tal internalização tem uma função 

sancionatória, pois significa que ele oferecerá ao mercado um produto ou serviço 

com preço superior, o que poderá influenciar na sua posição frente à concorrência. 

Para o usuário, trata-se de socialização dos custos, isto é, dilui-se o custo da 

utilização dos recursos naturais no bem ou produto que ele adquire ou usa. (NAVES; 

REIS, 2016, p. 191) 

 

Especificamente para essa pesquisa, pode-se considerar como poluidor – que 

assimila os custos e oferece um serviço mais caro, porém mais seguro – o hospital, prestador 

do serviço; e como usuário – que socializa os custos de utilização – o paciente. Todavia, 

embora não sejam tecnicamente “usuários”, os médicos e demais profissionais de saúde são 

diretamente afetados pela medida, com a melhoria do ambiente de trabalho. 

No esforço para se garantir a qualidade total dentro de um hospital, a noção de 

que “impõe-se ao poluidor o dever de arcar com as despesas de prevenção dos danos ao meio 

ambiente que a sua atividade possa ocasionar. ”Cabe a ele o ônus de utilizar instrumentos 

necessários à prevenção dos danos” (FIORILLO, 2013, p. 34), converte-se na necessidade de 

se descartar adequadamente os resíduos produzidos pela atividade hospitalar; de do transporte 

e destruição de materiais contaminados; garantir a descontaminação adequada de lençóis e 

áreas comuns, dentre outros.  

Tanto se mostra indispensável a internalização desses custos e da noção de 

qualidade ambiental que se formou a ideia de um “design ambiental” para empresas, produtos 

e serviços. Esse design ambiental, primando pela qualidade total traz importantes 

consequências para as empresas tais como: 

 

Maior satisfação dos clientes: [...] o consumidor esclarecido, hoje, valoriza muito 

mais as empresas e produtos [e serviços] que demonstrem bom desempenho 

ambiental. 

Melhoria da imagem da organização: junto aos clientes, governo, comunidade, 

vizinhos, ONGs e mídia. É muito importante a manutenção de uma imagem positiva 

junto a essas entidades [...] 

Redução de custos: pela eliminação de desperdícios, obtida com uma análise 

cuidadosa dos processos de produção, uso mais racional de recursos naturais como 

água, energia, combustíveis, matérias primas e diminuição da produção de resíduos 

e poluição [...] (MOURA, 2014, p. 60-61). 

 

A gestão da qualidade ambiental é considerada indissociável do Direito 

Econômico e, assim, essa junção acaba por revelar a necessidade de uma gestão ambiental. 

Essa gestão vem como um meio legal de se garantir que o desenvolvimento econômico ocorra 
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mantendo um mínimo ideal de qualidade da sociedade, dos recursos naturais e do local de 

execução de suas atividades, que constitui um ambiente laboral. Portanto, é possível perceber 

que “o Direito [...] constitui-se em um dos instrumentos nesta árdua missão – de tutelar o 

meio ambiente” (D’IESP, 2009, p. 185) e garantir a qualidade do mesmo. 

A fim de permitir uma adequada gestão ambiental, foi criada uma espécie de 

certificação que se resume em uma atividade que é realizada no intuito de garantir que 

determinada empresa – ou mesmo parte dela –, um produto ou serviço estão de acordo com 

normas especificas. A atividade constante do homem sobre a natureza na qual se insere, feita 

basicamente, por meio da prática econômica é regulada pelo Direito de maneira direta ou 

mesmo indireta, pois todos são consumidores e, assim, também transformadores dos recursos 

presentes no ecossistema. Tendo em vista tal questão, a instituição de normas do sistema ISO, 

mais especificamente a série 14000 é tão importante “[...] por ser ela um instrumento de 

gestão ambiental, de cunho internacional, que dita normas de gerenciamento, de auditoria, de 

análises de ciclo de vida de produtos, conceitos de melhoria contínua, de estudo de impacto 

ambiental, etc.”. (D’IESP, 2009, p. 186). 

A ISO 14001 encontra-se de acordo com os ditames da Política Nacional do Meio 

Ambiente (PNAMA) e foi aprovada em 1996 pela Associação Nacional de Normas Técnicas 

(ABNT), tornando-se parte efetiva do sistema de normas brasileiro. Deste modo, houve a 

criação da série de normas ISO 14000 que 

 

[...] correspondem a um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) editado pela ISO 

(International Organization for Standardization). Esta série de normas apresenta 

diretrizes para Auditorias Ambientais, Avaliação do Desempenho Ambiental, 

Rotulagem Ambiental e Análise do Ciclo de Vida dos Produtos. Ou seja, especifica 

os requisitos relativos a um sistema de gestão ambiental, de modo a permitir que a 

organização formule políticas e objetivos que levem em conta os requisitos legais e 

as informações referentes aos impactos ambientais significativos. (SILVA; OHARA; 

GHIZZI, s/d) 

 

Essa série ISO veio como uma forma de revolucionar a forma de atuação dos 

sistemas de qualidade ambiental em caráter global. Sua implementação trouxe uma 

padronização nos métodos de trabalho, tornando-os mais eficazes. Da mesma forma, veio 

permitir que os profissionais de um estabelecimento se movam entre as áreas industriais com 

segurança. Essas normas colaboram para que se obtenha uma melhoria no desempenho das 

empresas na área de qualidade ambiental, garantindo um local adequado ao exercício da 

atividade laboral, bem como a fabricação de produtos e a execução de serviços alinhados com 

a proteção ambiental. 
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As normas da série ISO trazem como vantagem para as empresas a credibilidade 

necessária para que se entre na competição em âmbito internacional. Isso se dá pois, “a ISO 

14001 fornece um mecanismo de gestão ambiental responsável, em locais onde as normas são 

mínimas ou não existentes” (SILVA; OHARA; GHIZZI, s/d). A ISO 14001 permite que haja 

uma coerência interna no que tange aos problemas ambientais e as possibilidades de 

solucionar tais inquietações. 

A qualidade ambiental, sua recuperação ou mesmo conservação, é de extrema 

importância para que haja o efetivo desenvolvimento sustentável. Entretanto, não se pode 

dizer que são a mesma coisa, mesmo que estejam conectados. O desenvolvimento de maneira 

sustentável ocorre quando se mantém níveis adequados de qualidade ambiental.  

 

 

5.2 Sustentabilidade e desenvolvimento sustentável 

 

 

Sustentabilidade é uma expressão utilizada a fim de definir as ações humanas que 

tem como intuito de amparar as necessidades atuais da população de forma a não 

comprometer a geração atual e as futuras gerações. A sustentabilidade aliada ao 

desenvolvimento econômico com qualidade ambiental faz surgir o desenvolvimento 

sustentável. De acordo com um documento sobre estratégias do desenvolvimento, produzido 

pelo WCED (World Commission on Environment and Development), “o desenvolvimento é 

sustentável quando satisfaz as necessidades presentes sem comprometer a habilidade das 

futuras gerações em satisfazer suas próprias necessidades” (WCED, 1987 apud DERANI, 

2009, p. 110). 

Historicamente há uma ligação entre o desenvolvimento de maneira sustentável e 

a preocupação quanto à preservação do bioma e dos recursos naturais de forma a garantir que 

as futuras gerações possam deles usufruir. No que tange às instalações físicas, como é o caso 

de hospitais, a sustentabilidade e por consequência o desenvolvimento sustentável está 

diretamente relacionado à evolução das práticas médicas, das tecnologias voltadas para a 

saúde humana mantendo sempre um local com nível de qualidade que supra as necessidades 

de todos sem prejudicar àqueles que ali se encontram, e adequado ao exercício das atividades 

de saúde de forma contínua e ininterrupta no presente e no futuro.  

Um aspecto importante acerca da sustentabilidade é o  
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[...] balanceamento da proteção ambiental com o desenvolvimento social e 

econômico, induzindo um espírito de responsabilidade comum como processo de 

mudança, no qual a exploração de recursos materiais, os investimentos financeiros e 

as rotas de desenvolvimento tecnológico deverão adquirir sentido harmonioso 

(CLARO; CLARO; AMÂNCIO, 2008, p. 291). 

 

Desta forma, é possível dizer que o desenvolvimento de novas tecnologias deve 

pautar-se na busca por um equilíbrio entre esse desenvolvimento e a natureza. A noção de 

sustentabilidade, hoje, influencia e norteia as empresas e estabelecimentos em todo o mundo, 

pois cada dia mais as empresas tem se deparado com problemas que, além de econômicos, 

trazem um viés ambiental. A Agenda 21, fruto da conferência das Nações Unidas realizada no 

Rio de Janeiro em 1992 – também conhecida como Eco-92 – já trazia algumas delimitações 

acerca da necessidade de se conduzir o desenvolvimento humano e econômico tendo como 

base central a noção de sustentabilidade.  

O termo “sustentabilidade” aparece em diversos pontos da Agenda 21, 

demonstrando a sua importância frente à sociedade presente e futura. Já em seu capítulo 3 

aparece salientada a necessidade de direcionar o fortalecimento das instituições e do 

desenvolvimento técnico para as comunidades locais de forma a criar uma base para que a 

sustentabilidade seja empreendida pelas mesmas. É possível perceber também, em diversos 

pontos do documento, a importância que fatores demográficos têm para o exercício da 

sustentabilidade, conforme é possível aduzir do capítulo 5 da Agenda que afirma 

 

Devem ser desenvolvidos metodologias e instrumentos que permitam identificar as 

áreas onde a sustentabilidade está, ou pode vir a estar, ameaçada pelos efeitos 

ambientais de tendências e fatores demográficos, utilizando ao mesmo tempo dados 

demográficos atuais e projeções que digam respeito a processos ambientais naturais 

(NAÇÕES UNIDAS, 1992, p. 43). 

 

A sociedade atual demonstra preocupações com o meio ambiente e essas 

preocupações vão para além dos indivíduos e comunidades, chegando mesmo ao âmbito das 

empresas. Assim, é possível perceber que os executivos tomam decisões empresariais tendo 

com um dos fatores condicionantes a presença de situações ambientais. As empresas possuem 

ou devem vir a ter responsabilidade socioambiental, garantindo que suas decisões e atividades 

respeitem as noções e níveis aceitáveis de qualidade ambiental de forma a promover a 

sustentabilidade.  

O envolvimento das empresas, como um todo, nas questões socioambientais, para 

além de promover uma melhoria em sua imagem perante as comunidades em seu entorno, 

pode acabar por “transformar-se numa oportunidade de negócios, contribuindo para a 
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melhoria de qualidade de vida dos stakeholders [público que tem algum tipo de interesse na 

empresa] e a sustentabilidade dos recursos naturais” (CLARO; CLARO; AMÂNCIO, 2008, p. 

293). Assim, a sustentabilidade terá sempre um lado econômico, voltado para as atividades 

empresariais, o desenvolvimento de novas tecnologias e a exercício de atividades humanas. 

O hospital, por suas particularidades pode ser analisado pela perspectiva 

ecossistêmica pois é composto por diversos elementos que se integram e se relacionam entre 

si formando um sistema próprio que visa a eficiência do espaço. Sendo possível inserir o 

hospital na perspectiva ecossistêmica, seria também aceitável determinar a sustentabilidade ou 

insustentabilidade do local por meio das ações daqueles que ali se inserem. Ponderar sobre o 

ambiente hospitalar como  

 

[...] saudável e sustentável em uma concepção ecossistêmica é conceber o 

trabalhador, sua atuação na Unidade Produtiva e as inter-relações que estabelece 

com a totalidade organizacional enquanto explora as possibilidades que o espaço lhe 

oferece para exercer o seu trabalho/atividade. Para realizar a sua atividade, faz valer-

se de referenciais de outras disciplinas capazes de auxiliá-lo na elaboração e 

compreensão da realidade que vivencia (SVALDI; SIQUEIRA, 2010, s/p).  

 

Os profissionais da saúde, a fim de exercerem suas atividades regulares de forma 

eficiente, precisam buscar sempre uma renovação e atualização de suas práticas laborais, no 

intuito de garantir que o pleno exercício de suas atividades não prejudique de qualquer forma 

o ambiente e aqueles que neles se encontram, seja no momento atual, seja futuramente.  

Na busca de um ambiente hospitalar sustentável, importante se faz  mantença de 

um local limpo, por meio de um serviço de coleta e descarte de resíduos eficiente; a regulação 

das diferentes temperaturas adequadas para cada tipo de espaço– a exemplo de temperaturas 

mais baixas para ambientes controlados como centros cirúrgicos e UTIs e temperaturas 

amenas para ambientes semicontrolados, como salas de consulta e atendimento – dentro do 

hospital; o controle dos níveis de ruídos adequados a cada área do hospital – pacientes em 

internação e isolamento precisam de ambientes mais tranquilos –; dentre outras ações. 

Os prédios que abrigam hospitais demandam uma grande quantidade de energia 

elétrica, vez que tem sua temperatura permanentemente regulada por meios artificiais – seja 

resfriando ou aquecendo um determinado local dentro do prédio –, seja para a mantença de 

máquinas e equipamentos médicos constantemente ligados. Da mesma maneira, faz uso 

constante e em grandes quantidades de materiais renováveis e não renováveis, como papel, 

luvas e máscaras, agulhas e materiais tóxicos/contaminantes, água, dentre outros. Portanto, 

pode-se dizer que 
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[...] desenvolver um projeto sustentável de um edifício hospitalar, que abarque não 

só a construção como também a fase de utilização, significa criar, construir e 

vivenciar espaços que sejam ambientalmente saudáveis, economicamente viáveis e 

sensíveis às necessidades sociais. Em suma, espaços que considerem também em 

toda a sua amplitude as dimensões, social, econômica e ambiental (CASTRO, 2011, 

p.19). 

 

Exercer as atividades de um hospital de maneira sustentável acarreta a 

necessidade de ver suas decisões em uma perspectiva tripartida, vez que envolveria não 

apenas o hospital em si, mas também o governo e a sociedade civil. O desenvolvimento e a 

inserção de novas tecnologias, meios de produção, formas de utilização dos recursos não pode 

afetar o pleno exercício das atividades dos profissionais da saúde, e nem prejudicar aqueles 

que venham a inserirem-se neste meio futuramente, seja como pacientes, seja como 

especialistas. Portanto, a sustentabilidade dentro de um hospital envolve a revisão e renovação 

constante de práticas organizacionais de forma a sempre manter o ambiente saudável. 

Ainda na busca por um ambiente saudável e sustentável para todos, foi criado um 

sistema de certificação de qualidade específico para instituições de saúde denominado de 

acreditação ou acreditação hospitalar. 

 

 

5.3 Acreditação hospitalar 

 

 

Com a constante evolução tecnológica, o aumento do número de patógenos 

surgindo a cada novo ano, o crescimento do número de pessoas que procuram atendimento 

todos os dias nos hospitais, acarretando uma necessidade premente de mais profissionais da 

saúde, os responsáveis pela gestão dos hospitais acabaram por adotar um sistema próprio para 

implementar e garantir os níveis de qualidade no ambiente hospitalar. Desta feita foi criado o 

programa de acreditação hospitalar que “avalia os recursos institucionais, de forma periódica, 

voluntária, racionalizada, ordenadora e com foco na educação continuada dos profissionais 

com o intuito de garantir a qualidade da assistência por meio de padrões previamente aceitos” 

(MANZO; BRITO; ALVES, 2013, p. 2). 

A acreditação hospitalar vem como uma forma de modificar progressivamente 

hábitos e praticas dos profissionais e demonstra a necessidade premente de se valorizar 

aqueles que trabalham dentro de um hospital, bem como a comunicação entre os 
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administração e funcionários. No sistema da acreditação, o profissional da saúde é o centro do 

sistema de qualidade, pois é por meio dele que as políticas de qualidade são implementadas. 

Os requisitos utilizados para determinar a qualidade do hospital bem como as atividades 

necessárias para sua constante melhoria devem atender aos padrões da ONA – Organização 

Nacional da Acreditação – para que possam ser considerados como “ambientes saudáveis”. 

Assim, pode-se dizer que 

 

A acreditação contribui para a mudança progressiva e planejada de hábitos e traz à 

tona a necessidade de mudanças, como por exemplo, na valorização das pessoas e na 

comunicação organizacional. Os profissionais são o cerne da política da qualidade, 

pois têm papel essencial na implantação e manutenção do processo, e devem se 

engajar na cultura da melhoria [...] (MANZO; BRITO; ALVES, 2013, p. 2). 

 

A implementação do sistema de acreditação hospitalar em uma instituição 

nosocomial depende, exclusivamente, da iniciativa e comprometimento por parte dos 

gestores, vez que este não é um sistema estanque, estando em constante evolução e 

modificação com o propósito de garantir os níveis de qualidade do ambiente. A utilização do 

sistema de acreditação hospitalar no Brasil ainda é algo recente e muito ainda falta para que as 

instituições hospitalares se sintam compelidas a requisitar esse sistema avaliativo, tendo em 

vista a ausência de um caráter obrigatório. Portanto aduz-se que 

 

No caso brasileiro a acreditação consiste num processo de avaliação voluntário, 

periódico e reservado, que tende a garantir a qualidade da assistência por meio de 

padrões previamente aceitos. Tais padrões são estabelecidos em grau de 

complexidade crescente e servem de guia para que uma instituição avaliadora possa 

avaliar a infraestrutura, os processos e os resultados de um hospital, dependendo do 

nível de acreditação a ser implantada (ONA, 2013, s/p). 

 

Se no Brasil o sistema de avaliação da qualidade dos hospitais, por meio da 

acreditação é ainda insipiente, o mesmo não pode ser dito da Espanha. Ainda nos anos de 

1980 foi definido na Catalunha o sistema de acreditação catalão (1981) e a legislação sobre 

organização hospitalar (1986). O plano de organização hospitalar, criado em conjunto com 

Portugal 

 

[...] tornava obrigatórias as comissões clínicas, a criação do Programa Ibérico – 

junto com Portugal – para desenvolver planos de qualidade e Atenção Primária, a 

definição de planos de qualidade em algumas comunidades como Osakidetza e 

Murcia. O “Insalud” distinguiu-se por uma sensibilidade especial no 

desenvolvimento de políticas de qualidade. Assim, a inclusão de objetivos de 

qualidade no contrato programa em 1993, a elaboração de um plano de qualidade 

propriamente dito a partir de 1995 e de uma Memória Anual de Qualidade desde 

1996, assim com a decisão de nomear coordenadores de qualidade em todos os 
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centros hospitalares em 1996 e 1997 (SUÑOL; HUMET, 2002, p. 482, tradução 

nossa)
13

. 

 

Além de ser um sistema de certificação iniciado ainda nos anos 1980, mesmo que 

de forma simples, incorporando ao sistema sanitário espanhol as primeiras noções de 

qualidade ambiental e qualidade hospitalar, a acreditação hospitalar veio como uma resposta 

para algo que parecia simples, mas que não possuía até então uma resposta, porque os 

profissionais fazem o que fazem em seu dia a dia, porque mesmo após um diagnóstico clínico 

suas conclusões não levam a um tratamento prático ou, se levam, porque o tratamento é 

administrado tardiamente. Assim sendo, na década de 1980, o próprio “Departamento de 

Saúde decidiu colocar em marcha um sistema de avaliação externo da qualidade de todos os 

hospitais que tratam de pacientes graves, a acreditação
14

” (MARTÍ; et. al, 2008, p. 14). 

Apesar de não ser obrigatório no Brasil, devendo a organização da instituição 

hospitalar manifestar o seu desejo de ser avaliada, a ONA criou um intrincado sistema de 

certificação da qualidade do ambiente. De acordo com o site oficial da organização, são três 

tipos de selos, com requisitos específicos para serem alcançados e com prazos de validade 

distintos.  

O primeiro selo, o de “acreditado”, é oferecido para as instituições hospitalares 

que atendem aos critérios de segurança para o paciente em todas as áreas de atividade, e 

possui um prazo de validade de 2 anos. O segundo selo, de “acreditado pleno”, é oferecido 

para os hospitais que, para além de atender aos requisitos de segurança para o paciente, 

apresenta um sistema de gestão integrada e tem prazo de validade de 2 anos. O selo 

denominado de “acreditado com excelência” tem um prazo de validade maior, 3 anos e é 

concedido àqueles hospitais que apresentam excelência na gestão; neste nível de acreditação, 

o hospital deve atender aos requisitos presentes nos primeiros dois selos para além de uma 

cultura organizacional voltada para a melhoria constante da instituição. 

O objetivo central do sistema de acreditação hospitalar é 

  

                                                           
13 Texto original: “hacía obligatorias las comisiones clínicas, la creación del Programa Ibérico –junto con 

Portugal– para desarrollar planes de calidad en Atención Primaria, la definición de planes de calidad en algunas 

comunidades como Osakidetza y Murcia. El Insalud se ha distinguido por una sensibilidad especial en el 

desarrollo de políticas de calidad. Así, la inclusión de objetivos de calidad en el contrato programa en 1993, la 

elaboración de un plan de calidad propiamente dicho a partir de 1995 y de una Memoria Anual de Calidad desde 

1996, así como la decisión de nombrar coordinadores de calidad en todos los centros hospitalarios en 1996 y 

1997.” 
14

 Texto original: “el Departament de Salut decidió poner en marcha un sistema de evaluación externo de la 

calidad de todos los hospitales de enfermos agudos, la acreditación.” 
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Definir e estabelecer os conceitos sobre qualidade, acreditação e segurança do 

paciente a serem adotados e aceitos pelo Sistema Brasileiro de Acreditação - ONA, 

com base em um conjunto de definições aceitas pela comunidade científica e 

fundamentada na ontologia de domínio explícito (ONA, 2016, p. 2). 

 

Para que o sistema de certificação de qualidade instituído pela ONA seja aplicado, 

o hospital deve requisitar a avaliação, que será feita por uma instituição credenciada à 

organização. As diretrizes básicas para o processo de verificação do nível de qualidade do 

hospital estão listadas na NO – Norma Orientadora – de número 4. Todos os requisitos ali 

dispostos foram elaborados pela Organização Nacional da Acreditação e se aplicam, além da 

própria ONA, às “organizações Prestadoras de Serviços de Saúde, aos Programas da Saúde e 

Prevenção de Riscos, aos Serviços Odontológicos e aos avaliadores do Sistema Brasileiro de 

Acreditação” (ONA, 2016, s/p). 

Para que o sistema de acreditação hospitalar seja implantado adequadamente, 

necessário é a colaboração dos diversos grupos profissionais atuantes dentro de um hospital, 

desde a alta direção, os gestores departamentais, servidores da área administrativa, médicos e 

enfermeiros. Entretanto, o que se tem visto na prática é uma resistência por parte dos 

profissionais em relação ao sistema de acreditação hospitalar, em especial os médicos 

componentes do corpo clínico das instituições. Já os enfermeiros, por assumirem em muitas 

ocasiões funções técnicas, acabam por se mostrar peça fundamental para a implementação da 

acreditação hospitalar. 

A acreditação pode vir a se tornar instrumento de melhorias não só do ambiente 

hospitalar, mas também da imagem deste para com os pacientes, acompanhantes e visitantes. 

Desta feita poder-se-ia dizer que “a acreditação deve ser entendida também como uma 

estratégia de marketing que transmite valor à marca do hospital, diferenciando-o da 

concorrência” (MENDES; MIRANDOLA, 2015, p. 4). Todavia, não é possível determinar se 

há alguma relação direta entre a acreditação e a satisfação dos pacientes, sendo apenas um 

passo importante para garantir a melhoria das condições de atendimento dentro de 

nosocômios. 

A busca constante pela qualidade do ambiente hospitalar é algo indispensável para 

a sobrevivência da própria instituição, tendo em vista que um nosocômio que oferece um 

ambiente insalubre, com falta de materiais e equipamentos, profissionais pouco capacitados 

ou em número insuficiente, não têm condições de permanecer atendendo. A qualidade de um 

hospital se determina pela excelência na prestação dos serviços de saúde, por suas áreas com 

condições adequadas de limpeza, temperatura, luminosidade variando de acordo com a 
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necessidade, pelo atendimento fornecido pelos profissionais presentes, dentre outros. Desta 

feita constitui o conjunto formador da acreditação hospitalar a 

 

[...] excelência profissional, uso eficiente de recursos, mínimo risco ao paciente e 

alto grau de satisfação por parte do usuário, considerando os valores sociais 

existentes. Entretanto, a prestação da assistência à saúde é realizada por grupos de 

profissionais heterogêneos, com formações educacionais distintas. A qualidade não 

deve ser julgada somente considerando os aspectos técnicos, mas sim atentando às 

preferências do usuário e da sociedade (FERNANDES; PENICHE, 2015, p. 2). 

 

Em 2001 o Ministério da Saúde divulgou o Manual Brasileiro de Acreditação 

Hospitalar (MBAH) por meio da portaria nº 1.070/GM de 25 de outubro de 2001. A 

aprovação deste manual é uma consequência da evolução das diretrizes trazidas pelo 

Programa de Garantia e Aprimoramento da Qualidade em Saúde iniciado em 1995 pelo 

Ministério. A versão atual do manual é fruto da incorporação das experiências e práticas 

trazidas pelo uso contínuo e cotidiano da versão original do mesmo. Esse manual vem 

determinar “através da descrição do padrão, o nível mínimo aceitável para o processo de 

acreditação, estabelecido em consonância com o seu princípio orientador definido, vindo 

assegurar a qualidade da assistência pretendida pelo Programa Brasileiro de Acreditação 

Hospitalar” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002, p. 13).  

O Manual também traz, em sua primeira parte os princípios básicos que devem 

nortear o sistema de avaliação de qualidade dos hospitais. São dois os princípios base da 

avaliação: a organização hospitalar e o processo de acreditação. Para que os princípios sejam 

respeitados e a avaliação seja feita tendo em conta os mais elevados padrões de qualidade, 

necessário é o respeito a certas normas de natureza ética.  

Tal é a importância do respeito às normas éticas no processo de acreditação, que 

uma Comissão de Ética foi criada dentro da ONA. Essa comissão 

 

[...] é a responsável pela fiscalização do cumprimento deste Código de Ética, 

considerando-o como um conjunto de valores individuais, de atitudes e de posturas 

profissionais, bem como um compromisso com a verdade, gerando respeito e 

confiança mútua. A comunidade deve ser informada sobre os aspectos relevantes 

para a saúde, a segurança e o meio ambiente. O comportamento ético está 

diretamente relacionado com o respeito e confiança mútuos. O relacionamento da 

Organização Nacional de Acreditação com todas as partes interessadas deve se 

desenvolver de forma ética para que resulte em reciprocidade no tratamento 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001, p. 22). 

 

O inteiro teor do Código de Ética da ONA encontra-se disponível no site da 

instituição, na forma da NO nº 12. Ele determina as diretrizes éticas aplicadas aos diversos 
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segmentos dentro da organização, tais como: membros do Conselho de Administração da 

ONA; a ONA na figura de organização; aos observadores da instituição; aos institutos 

acreditadores credenciados; às organizações conveniadas; ao avaliador e à organização, 

serviço ou programa de saúde; 

Apesar de todo o cuidado demonstrado pelo Ministério da Saúde em criar 

mecanismos para garantir a continuidade do Programa de Garantia e Aprimoramento da 

Qualidade em Saúde, de todas as Normas Orientadoras divulgadas pela ONA e de toda a 

especificação no momento de se criar os selos de qualidade para os hospitais, perceptível é o 

direcionamento de tais atos. Os programas desenvolvidos pelo Ministério, o manual 

divulgado, a atuação da ONA voltam-se apenas para a figura do paciente.  

As diretrizes apontadas, os métodos de avaliação, educação e melhoramento das 

condições dos hospitais levam em conta os profissionais da saúde apenas enquanto 

instrumentos para a melhoria do tratamento oferecido ao paciente. Apesar da afirmação 

constante de ser o profissional da saúde o centro do sistema de acreditação, isso se dá apenas 

como instrumento de melhoramento da qualidade dos serviços prestados. Não há uma 

preocupação direta por parte dos órgãos citados, seja aqui, seja na Espanha, com os 

profissionais enquanto parte ativa e indissociável do meio hospitalar.  

Os médicos têm seus contratos de trabalho para com os hospitais regidos pelo 

regime celetista previsto pela Consolidação das Leis do Trabalho tendo assegurados direitos 

mínimos como jornadas máximas e intervalos de descanso. Entretanto, muitos hospitais 

acabam por exigir que, em especial, médicos se tornem pessoas jurídicas para que possam 

exercer suas atividades dentro do estabelecimento nosocomial, isso faz com que os hospitais 

possam exigir livremente de cada profissional jornadas que excedem em muito as 12h 

permitidas pela CLT, assim como a exigência para o período de descanso seja menor.  

Permitir que médicos, e alguns enfermeiros quando chefes de equipes, se tornem 

pessoas jurídicas e, portanto, meros prestadores de serviços aos nosocômios, prejudica muito 

a qualidade de seus serviços prestados, os atendimentos feitos aos pacientes, os 

procedimentos – e quanto mais delicado é o procedimento, maior deve ser a concentração e o 

nível de descanso físico e mental do profissional envolvido – aumenta as chances de erros, de 

acidente e, especialmente, prejudica demasiadamente a saúde dos profissionais em curto e 

longo prazo. 

É perceptível que, em nenhum momento há a preocupação quanto á melhoria da 

qualidade dos hospitais enquanto forma de garantir uma melhor qualidade de vida e trabalho 

para os profissionais como seres humanos também necessitados da permanência em um 
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ambiente saudável e salubre, não só para que exerçam melhor suas atividades, mas para que 

tenham sua saúde e bem-estar preservados. Uma mudança na legislação, de forma a 

contemplar os profissionais da saúde como indivíduos que necessitam de um cuidado 

especial, para que os hospitais e estabelecimentos de saúde exerçam uma fiscalização mais 

efetiva e um controle mais adequado do ambiente nosocomial visando à saúde dos 

profissionais se faz necessária. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Verificou-se não ser mais possível falar de um conceito de direito humano sem 

que a ideia deste remeta, prontamente, ao direito ambiental. Ambos são interdependentes, 

estão diretamente ligados e as modificações em um acabam por influenciar profundamente o 

outro. Semelhantemente, é descabido que se consiga exercer inteiramente os direitos 

humanos, tais como saúde e vida, em um ambiente degradado. Para que a nova concepção de 

direito humano ambiental seja realizada, é necessário que meio ambiente e outros direitos 

humanos básicos estejam em harmonia, sem que qualquer dos polos em questão seja preterido 

em função do outro. 

De igual modo, foi factível compreender o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, muito mais que um direito elevado à conjuntura de fundamental 

em virtude da cláusula aberta do parágrafo segundo do artigo 5º de nossa Constituição, seria 

um verdadeiro direito humano fundamental, uma vez que está diretamente ligado à dignidade 

da pessoa humana e ao pleno exercício do direito à vida. Para além do simples exercício do 

direito à vida, o direito humano ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é alicerce 

fundamental para garantir a permanência de toda a vida de nosso bioma terrestre. 

Percebeu-se a proteção expressa, dada pela Constituição, do ambiente laboral no 

artigo 200, constante dentro da seção voltada para a proteção da saúde. Desta feita, a saúde do 

trabalhador, quando em seu ambiente laboral, é algo que está além da simples preocupação do 

empregador, é um caso de saúde pública. Uma preocupação voltada para o seu completo bem-

estar físico, mental e social. Um ambiente laboral ecologicamente equilibrado e sadio é um 

direito humano fundamental ao trabalhador, pois, sem ele, não seria possível o exercício de 

suas atividades diárias, furtar-se de doenças ou enfermidades ocupacionais decorrentes de 

suas funções. 

O meio ambiente laboral ecologicamente equilibrado vem a ser uma das formas 

de garantir a proteção da saúde e da qualidade de vida daqueles que nele estão inseridos e ali 

exercem suas atividades. As normas jurídicas, bem como as internas, devem ser interpretadas 

e aplicadas de forma a favorecer a proteção do ambiente laboral e a busca de um local 

saudável para todos. 

Os hospitais por suas próprias características se mostram habitats laborais 

próprios e, desta forma, demandam um cuidado específico na busca pela preservação e 

cuidado de seu local a fim de que seja um ambiente saudável e ecologicamente equilibrado 
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para seus funcionários. As Normas Regulamentadoras 9 e 32 do Ministério do Trabalho, 

voltadas para a prevenção de riscos ambientais, têm como intuito a criação de mecanismos de 

precaução e cuidado para com os profissionais da saúde contra possíveis acidentes 

relacionados a agentes químicos e biológicos.  

A Lei nº 9.431/1997 instituiu o PCIH – Programa de Controle de Infecção 

Hospitalar – um programa de seguimento obrigatório por todos os hospitais, que tem por 

intuito a constante busca da diminuição e prevenção de um dos maiores problemas 

enfrentados diariamente pelas instituições hospitalares, e que acomete tanto paciente quanto 

profissionais, a infecção hospitalar.  

Sendo um local com características específicas, o ambiente hospitalar demanda, 

então, cuidados diferenciados, tendo a necessidade de ser constantemente monitorado e 

avaliado. De acordo com esta avaliação ele pode vir a ser considerado adequado ou 

inadequado, nocivo ou próprio. Percebeu-se a possibilidade de dividir o ambiente hospitalar 

em dois tipos distintos: o controlado – com níveis de biossegurança mais altos, tais como 

centros cirúrgicos, CTIs, UTIs – e os semicontrolados – com níveis de biossegurança 

medianos, tais como prontos socorros, salas de exame e atendimento.  

Observou-se que os hospitais, por suas particularidades, são especialmente 

vulneráveis – tanto a patógenos quanto ao próprio ser humano. A contaminação por diversos 

tipos de patógenos, tanto entre pacientes quanto entre os profissionais da saúde, é uma 

preocupação que levou à criação do Programa de Controle de Infecção Hospitalar. Acidentes 

envolvendo perfurocortantes são uma constante preocupação dentro de enfermarias e centros 

cirúrgicos. Notou-se que os profissionais da saúde têm sido vítimas, cada dia mais da 

violência dentro dos hospitais. É crescente o número de agressões sofridas por médicos e 

enfermeiros, tendo como agressores não apenas acompanhantes e visitantes, mas também os 

próprios pacientes.  

O estresse e a pressão sofridos pelos profissionais da saúde no exercício de sua 

profissão são fatores que contribuem diretamente para que outras doenças apareçam e venham 

a prejudicar a saúde e o bem-estar dos profissionais. Aferiu-se que a síndrome de burnout, 

gerada pelo estresse e cansaço intenso, torna os profissionais da saúde um grupo 

particularmente fragilizado socialmente, pessoas que necessitam de especial cuidado frente à 

situação em que se encontram e, portanto, estão vulneráveis.  

A síndrome de burnout é a principal causadora de demais doenças ocupacionais, 

tais como problemas cardiovasculares, disfunções ortopédicas e musculares, doenças renais e 

hepáticas, dentre outras. Para além das doenças físicas, percebeu-se que a síndrome de 
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burnout pode levar os profissionais a desenvolver distúrbios psicossomáticos, como vícios em 

medicamentos, fadiga, depressão e até mesmo à ideação suicida. 

Identificou-se a existência de normas específicas voltadas para a biossegurança 

hospitalar, tendo como escopo a busca pela garantia da saúde de pacientes, visitantes, 

acompanhantes e profissionais durante procedimentos específicos, bem como prevenir 

possíveis acidentes de trabalho. Havendo vários locais diferentes dentro de um hospital, com 

fluxos distintos de pessoas, um mapeamento de biossegurança acaba por ser necessário a fim 

de se determinar, em cada local do prédio, o nível de biossegurança a ser aplicado – e os 

procedimentos específicos a serem utilizados por funcionários e profissionais da saúde que ali 

venham a circular.  

Normas e práticas de biossegurança, a serem seguidas pelos profissionais da saúde 

em sua rotina diária são necessárias para evitar a transmissão de patógenos entre os 

profissionais e entre os mesmos e pacientes; para evitar acidentes; garantir a higiene das 

práticas técnicas e a salubridade do ambiente. Para tanto, uma contínua educação deve ser 

fornecida aos profissionais, para que haja uma reciclagem dessas normas e práticas, bem 

como uma inserção natural em suas rotinas de trabalho. 

Os hospitais, hoje, para que possam funcionar acabam por fazer uso de uma 

grande quantidade de recursos naturais, em especial água e energia elétrica. A 

sustentabilidade, do ponto de vista de um hospital, relaciona-se com a busca de novas 

tecnologias, novas formas de exercer as atividades cotidianas, como cirurgias, atendimentos e 

exames sem demandar tanto dos recursos naturais. 

A acreditação hospitalar foi desenvolvida como o sistema próprio – e voluntário – 

de avaliação de qualidade dos serviços dos hospitais. Traz um sistema de avaliação 

progressivo e com prazo de validade, baseado nas boas práticas dos hospitais, voltadas para a 

segurança do paciente. Afirma a Organização Nacional de Acreditação que o profissional da 

saúde é o centro do sistema de acreditação hospitalar, entretanto, não possui sistema algum 

voltado para a fiscalização da qualidade do ambiente para o profissional. 

O sistema de acreditação hospitalar como avaliativo da qualidade dos hospitais se 

mostra falho e longe de alcançar os objetivos propostos pelo Ministério da Saúde ao lançar o 

Programa de Acreditação Hospitalar. Como sistema voluntário e dependente da iniciativa dos 

gestores hospitalares para que se inicie e permaneça em constante evolução dentro de um 

estabelecimento nosocomial, sua proposta inicial de excelência em qualidade acaba por se 

perder, vez que, para que haja a uma real excelência na prestação dos serviços por parte do 

hospital, a fiscalização da qualidade ambiental deve ser constante, incessante e obrigatória.  
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Da mesma forma, aferiu-se que aqueles que defendem o sistema de acreditação 

como ele existe atualmente afirmam ser os profissionais da saúde o centro de todo o sistema. 

Seriam eles o cerne do sistema de acreditação hospitalar, na forma da intercomunicação entre 

os funcionários dos diversos setores do hospital, melhorando a qualidade do serviço e do 

atendimento, garantindo que os procedimentos sejam seguidos e a saúde dos pacientes 

preservada.  

Entretanto, muito se fala quanto à importância do profissional da saúde para que o 

sistema de acreditação funcione para o bem dos pacientes, para o bom funcionamento do 

hospital, mas não há preocupação com a boa saúde do profissional da saúde enquanto ser. 

Sendo o sistema de acreditação hospitalar tão importante para o alcance da excelência na 

qualidade ambiental, não deveria ser de adesão voluntária, deixado a critério dos gestores dos 

hospitais, e sim, obrigatório a todos os hospitais e de incidência contínua no ambiente 

hospitalar, garantindo a fiscalização adequada das boas práticas ambientais e a busca da 

excelência na qualidade ambiental. 

Verifica-se, na realidade, um ambiente hospitalar ecologicamente desequilibrado, 

insalubre, sem qualidade para que os profissionais da saúde exerçam corretamente suas 

atividades; plantões que ultrapassam as doze horas máximas permitidas por lei, e folgas que 

não chegam às trinta e seis horas exigidas; profissionais que, por não serem devidamente 

valorizados em sua profissão e não receberem salários que supram as suas necessidades 

mínimas para uma vida digna, acabam por dobrar – ou muitas vezes triplicar – plantões; 

hospitais que não mantêm um quadro de funcionários mínimo para suprir a demanda de 

pacientes que lotam as salas de espera e que não fornecem um departamento de qualidade 

ambiental voltado para a saúde do trabalhador que fiscalize o cumprimento das normas de 

saúde e bem-estar dos profissionais da saúde; administradores que não se preocupam em 

cuidar de seu patrimônio humano, preservando a saúde física e mental daqueles que estão ali, 

diariamente trabalhando para preservar e restabelecer a saúde de outros seres humanos. 

É responsabilidade da administração hospitalar proporcionar a todos um ambiente 

saudável e adequado, que traga bem-estar e contribua não apenas para a boa recuperação dos 

pacientes, mas principalmente para o bom andamento das atividades dos profissionais da 

saúde. Profissionais que se sentem bem, física e emocionalmente, e se encontram em um 

ambiente saudável, trabalham melhor e exercem suas atividades de forma mais eficiente e 

com mais agilidade. 

  



82 
 

REFERÊNCIAS 

 

 

BERTOLDI, Marcia Rodrigues. O direito humano a um meio ambiente equilibrado, 2002. 

Disponível em: <http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/26472-26474-1-

PB.pdf>. Acesso em 02 set. 2016. 

 

BONATO, Vera Lucia. Gestão em saúde: programas de qualidade em hospitais. São Paulo: 

Ícone, 2007.  

 
BRASIL, Decreto Nº 93.413 de 15 de outubro de 1986. Promulga a Convenção nº 148 sobre a 

Proteção dos Trabalhadores Contra os Riscos Profissionais Devidos à Contaminação do Ar, ao Ruído 

e às Vibrações no Local de Trabalho. Diário Oficial Brasília, 16 de outubro de 1986. Disponível em: 

< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1980-1989/d93413.htm>. Acesso em 12 fev. 2017. 

 

BRASIL, Constituição da República (1988). Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Consultado em 02 de 

dez. 2015. Acesso em 12 fev. 2017. 

 
BRASIL, Decreto Nº 99.534 de 19 de setembro de 1990. Promulgação da Convenção n° 152 - 

Convenção Relativa a Segurança e Higiene nos Trabalhos Portuários. Diário Oficial. Brasília, 20 de 

agosto de 1990. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-

1994/D99534.htm>. Acesso em 12 fev. 2017. 
 

BRASIL, Lei nº 8.078 de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e 

dá outras providências. Diário Oficial. Brasília, 12 de setembro de 1990. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8078.htm>. Acesso em 12 fev. 2017. 

 

BRASIL, Decreto Nº 127 de 27 de maio de 1991.  

Promulga a Convenção nº 161, da Organização Internacional do Trabalho - OIT, relativa aos 

Serviços de Saúde do Trabalho. Diário Oficial. Brasília, 23 de maio de 1991. Disponível em: 

< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0127.htm>. Acesso em 13 fev. 

2017. 

 

BRASIL, Decreto Nº 1.254 de 29 de setembro de 1994. Promulga a Convenção número 155, 

da Organização Internacional do Trabalho, sobre Segurança e Saúde dos Trabalhadores e o 

Meio Ambiente de Trabalho, concluída em Genebra, em 22 de junho de 1981. Diário Oficial. 

Brasília, 30 de setembro de 1994. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d1254.htm>. Acesso em 13 fev. 

2017. 

 

BRASIL, Lei nº 9.431 de 06 de janeiro de 1997. Dispõe sobre a obrigatoriedade da 

manutenção de programa de controle de infecções hospitalares pelos hospitais do País. Diário 

Oficial. Brasília, 07 de janeiro de 1997. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9431.htm>. Acesso em 04 abr. 2017. 

 

BRASIL, Portaria Nº 2.616 de 12 de maio de 1998. Regulamente o programa de controle de 

infecções hospitalares. Diário Oficial. Brasília, 12 de maio de 1998. Disponível em: < 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/1998/prt2616_12_05_1998.html>. Acesso em 

04 abr. 2017. 



83 
 

 

BRASIL, Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora Nº 32. Segurança e 

saúde do trabalhador em serviços de saúde. 2002. Disponível em: < 

http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr32.htm> 

 

BRASIL, Ministério da Saúde. Manual brasileiro de acreditação hospitalar. 3ª ed. rev. e 

atual. Brasília, 2002. Disponível em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/acreditacao_hospitalar.pdf>  

 

BRASIL, Lei Nº 11.105 de 24 de março de 2005. Regulamenta os incisos II, IV e V do § 

1o do art. 225 da Constituição Federal, estabelece normas de segurança e mecanismos de 

fiscalização de atividades que envolvam organismos geneticamente modificados – OGM e 

seus derivados, cria o Conselho Nacional de Biossegurança – CNBS, reestrutura a Comissão 

Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio, dispõe sobre a Política Nacional de 

Biossegurança – PNB, revoga a Lei no 8.974, de 5 de janeiro de 1995, e a Medida Provisória 

no 2.191-9, de 23 de agosto de 2001, e os arts. 5o, 6o, 7o, 8o, 9o, 10 e 16 da Lei no10.814, de 

15 de dezembro de 2003, e dá outras providências. Diário Oficial. Brasília, 28 de março de 

2005. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-

2006/2005/lei/l11105.htm> 

 

CABRAL, Francisco Williams; SILVA, Maria Zelândia Oliveira. Prevenção e controle de 

infecções no ambiente hospitalar. In SANARE, Sobral, v. 12, n.1, p. 59-70, jan./jun. 2013. 

Disponível em:  <https://sanare.emnuvens.com.br/sanare/article/viewFile/330/264>. 

Consultado em 25 out. 2016 

 

CDC, Centers for Disease Control and Prevention. Healthcare-associated Infections (HAI) 

Progress Report. Disponível em: <https://www.cdc.gov/hai/surveillance/progress-report/> 

 

CAMPOS, Lucila Maria de Souza. Um estudo para definição e identificação dos custos da 

qualidade ambiental. Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 1996 

(dissertação de mestrado). Disponível em: 

<https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/76443/104260.pdf?sequence=1&isAl

lowed=y> 

 

CARVALHO, Carmem Milena Rodrigues Siqueira e outros. Aspectos de biossegurança 

relacionados ao uso do jaleco pelos profissionais de saúde: uma revisão da literatura. Texto 

Contexto Enfermagem. Florianópolis. v. 18(2), p. 355-360, abri./jun. 2009. Disponível em: 

< http://www.redalyc.org/html/714/71411706020/>. Acesso em 04 abr. 2017. 

 

CARVALHO, Edson Ferreira de. Meio Ambiente e Direitos Humanos. 2ed. revista e 

atualizada. Curitiba, ABDR, 2011. 

 

CASTRO, Maria de Fátima Morais de Aguiar e. Edifícios Hospitalares. Universidade do 

Minho, 2011. (Dissertação de Mestrado). Disponível em: 

<http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/22161> Acesso em 18 mai. 2017.  

 

CFM, Conselho Federal de Medicina. A saúde dos médicos do Brasil. Brasília: Conselho 

Federal de Medicina, 2007. 

 



84 
 

CFM, Conselho Federal de Medicina. A saúde dos médicos do Brasil. 2007. Disponível em: 

< http://www.portalmedico.org.br/include/asaudedosmedicosdobrasil.pdf>. Acesso em 09 set. 

2017. 

 

CLARO, Priscila Borin de Oliveira; CLARO, Danny Pimentel; AMÂNCIO, Robson. 

Entendendo o conceito de sustentabilidade nas organizações. São Paulo. Revista de 

Administração, v. 43, n. 4, p. 289-300, out./dez. 2008. 

 

COREN/SP, Conselho Regional de Enfermagem do estado de São Paulo. Violência não 

resolve. Disponível em: <http://www.coren-sp.gov.br/violencianaoresolve/>. Acesso em 01 

mai. 2017. 
 

CORREIA, Joana Andreia Campos. Violência no trabalho dos enfermeiros no serviço de 

urgência. Instituto Politécnico de Viana do Castelo. (Dissertação de mestrado). 2016. 

Disponível em: <http://repositorio.ipvc.pt/bitstream/20.500.11960/1523/1/Joana_Correia.pdf> 

Acesso em 10 abr. 2017.   

 

CREMESP, Conselho Regional de Medicina do estado de São Paulo. Violência no trabalho. 

ed. 332, dez. 2015. Disponível em: <http://www.cremesp.org.br/?siteAcao=Jornal&id=2120>. 

Acesso em 10 abr. 2017. 

 

CREMESP, Conselho Regional de Medicina do estado de São Paulo. Violência afasta 

médicos de postos de saúde periféricos. ed. 327, jul. 2015. Disponível em: 

<https://www.cremesp.org.br/?siteAcao=Jornal&id=2058>. Acesso em 10 abr. 2017. 

 

DANTAS, Edevanilson da Silva; SANTOS, Ademar Vieira dos. O estresse e os impactos no 

ambiente hospitalar e na saúde do trabalhador de coari no médio rio Solimões. VIII Fórum 

Ambiental da Altal Paulista, v. 8, n. 11, p. 1-15, 2012. Disponível em: < 

http://amigosdanatureza.org.br/publicacoes/index.php/forum_ambiental/article/view/347/353

>. Acesso em 07 abr. 2017. 

 

DE LA RAVANAL, Martin. Ensayo de uma mirada hermenêutica a los derechos 

humanos, 2015. Disponível em: 

<https://www.academia.edu/3420658/Ensayo_de_una_hermeneutica_de_los_derechos_huma

nos>. Acesso em 4 set. 2016. 

 

DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico.  3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 

 

D’IESP, Clarissa Ferreira Macedo. Direito ambiental econômico e a ISSO 14000: análise 

jurídica do modelo de gestão ambiental e certificação ISSO 14001. 2ª ed. rev., atual. e 

ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. 

 

FARIAS, Talden Queiroz. Meio ambiente do trabalho. Revista Direito e Liberdade. 

Mossoró, v. 6, n. 2, p.443-462, jan./jun. 2007. Disponível em: 

<http://www.esmarn.tjrn.jus.br/revistas/index.php/revista_direito_e_liberdade/article/view/11

7/109>. Acesso em 20 jan. 2017.  

 

FERNANDES, Hellen Maria de Lima Graf; PENICHE, Aparecida de Cássia Giani. 

Percepção da equipe de enfermagem do centro cirúrgico acerca da acreditação 

hospitalar em um hospital universitário. São Paulo. Revista da Escola de Enfermagem da 

http://www.coren-sp.gov.br/violencianaoresolve/


85 
 

USP. v. 49, s/p, 2015. Disponível em: < 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-

62342015000700022&lang=pt>. Acesso em 14 jun. 2017. 

 

FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 11. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2010. 

 

FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental Brasileiro. 14ª ed. rev., 

ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2013. 

 

FOUCAULT, Michel. Microfísica do Poder, 1979. Disponível em: 

<https://ayrtonbecalle.files.wordpress.com/2015/07/foucault-m-microfc3adsica-do-

poder.pdf>. Acesso em 19 jan. 2017. 

 

HINRICHSEN, Sylvia Lemos. Qualidade e segurança do paciente: gestão de riscos. Rio de 

Janeiro: MedBook, 2012. 

 

HOSPITAIS BRASIL, Portal. Violência contra profissionais de saúde é abordada em 

pesquisa. São Paulo. 2015. Disponível em: 

<http://www.revistahospitaisbrasil.com.br/?p=29201>. Acesso em 16 abr. 2017. 

 

LEVORATO, Danielle Mastelari. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Revista em Tempo. Marília, v. 5, p. 65-80, ago. 2003. Disponível em: 

<http://revista.univem.edu.br/emtempo/article/view/187/208>. Acesso em 05 set. 2016. 

 

LONDOÑO, Gustavo Malagón; MORERA, Ricardo Galán; LAVERDE, Gabriel Pontón. 

Administração Hospitalar. 3ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 

 

MANZO, Bruna Figueiredo; BRITO, Maria José Menezes; ALVES, Marília. Influência da 

comunicação no processo de acreditação hospitalar. Brasília. v. 66, n. 1, s/p, jan./fev. 

2013. Disponível em: < http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-

71672013000100007&script=sci_arttext&tlng=pt>. Acesso em 09 jun. 2017. 

 

MARMELLSTEIN, Georg. Meio ambiente do trabalho equilibrado: um direito 

fundamental dos trabalhadores (tese de doutorado), 2016. Disponível em: 

<http://www.jurisite.com.br/doutrinas/Trabalho/douttrab147.html>. Acesso em 02 set. 2016. 

 

MARTÍ, Inmaculada et al. Acreditación hospitalaria: cómo conseguirla (implicación del 

Servicio de Urología del HTVC).  Enfuro. Asociación Española de Enfermería en Urología. 

n. 108, p. 14-16, 2008. Disponível em: 

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2932266>. Acesso em 29 jun . 2017. 

 

MASTROENI, Marco Fabio. Biossegurança aplicada a laboratórios e serviços de saúde. 2ª 

ed. São Paulo: Editora Atheneu, 2006. 

 

MENDES, Glauco Henrique de Sousa; MIRANDOLA, Thayse Boucinha de Sousa. 

Acreditação hospitalar como estratégia de melhoria impactos em seis hospitais 

acreditados. Gestão de Produção. Universidade São Carlos. Sem data. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/gp/2015nahead/0104-530X-gp-0104-530X1226-14.pdf>. Acesso 

em 28 jun. 2017.  



86 
 

 

MONTALVO, GEORGINA. Afecta a médicos estrés cotidiano. 2017. Disponível em: 

<http://reforma.vlex.com.mx/vid/afecta-medicos-estres-cotidiano-307320074>. Acesso em 17 

abr. 2017. 

 

MOURA, Luiz Antônio Abdala de. Qualidade e gestão ambiental. 6ª ed, rev. e atual. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2014. 

 

NAVES, Bruno Torquato de Oliveira; REIS, Émilien Vilas Boas. Bioética ambiental: 

premissas para o diálogo entre a Ética, a Bioética, o Biodireito e o Direito Ambiental. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016. 

 

NOGUEIRA, Paula Sacha Frota e outros. Perfil da infecção hospitalar em um hospital 

universitário. Revista de Enfermagem UERJ. Rio de Janeiro, v. 17(1), p. 96-101, jan./mar. 

2009. Disponível em: < http://docplayer.com.br/47449937-Perfil-da-infeccao-hospitalar-em-

um-hospital-universitario.html>. Acesso em 20 mar. 2016.  

 

OLIVEIRA, Adriana Cristina; GONÇALVES, Jacqueline de Almeida. Acidente ocupacional 

por material perfurocortante entre profissionais de saúde de um centro cirúrgico. Revista da 

Escola de Enfermagem da USP, São Paulo, v. 44, n. 2, 2010. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-62342010000200034>. 

Acesso em 27 mar. 2016. 

 

ONA, Organização Nacional de Acreditação. Selo de qualificação ONA. Disponível em: < 

https://www.ona.org.br/Pagina/306/Selo-de-Qualificacao-ONA>. Acesso em 01 jul. 2016.  

 

ONA, Organização Nacional de Acreditação. Sistema de gestão da qualidade – ONA: 

normas orientadoras. 2016. Disponível em: 

<https://www.ona.org.br/z1files/pub/146955348643895_NO_20_Conceitos-para-o-Sistema-

Brasileiro-de-Acreditacao-ONA_14.06.2016.pdf>. Acesso em 01 jul. 2016.  

 

ONU, Organização das Nações Unidas. Declaração Universal dos Direitos Humanos 

(1948). Disponível em: <http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001394/139423por.pdf>. 

Acesso em 05 out. 2016.  

 

ONU, Organização das Nações Unidas. Conferência das nações unidas sobre meio 

ambiente e desenvolvimento: agenda 21. Rio de Janeiro, 1992. Disponível em: 

<http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/agenda21.pdf>. Acesso em 03 mai. 2017. 

 

PADILHA, Norma Sueli. O equilíbrio do meio ambiente do trabalho: direito fundamental do 

trabalhador e de espaço interdisciplinar entre o direito do trabalho e o direito ambiental. 

Revista do Tribunal Superior do Trabalho. Brasília, v. 77, n. 4, p. 231-258, out./dez. 2011. 

Disponível 

em:<https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/1939/28356/009_padilha.pdf?sequence=5&i

sAllowed=y>. Acesso em 05 set. 2016. 

 

PADILHA, Norma Sueli. Meio ambiente do trabalho: um direito fundamental do trabalhador 

e a superação da monetarização do risco. Revista do Tribunal Superior do Trabalho. 

Brasília, v. 79, n. 4, p. 173-182, out./.dez 2013. Disponível em: 



87 
 

<https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/1939/55993/009_padilha.pdf?sequence=1>. 

Acesso em 10 set. 2016.  

 

PEREIRA, Tania da Silva; OLIVEIRA, Guilherme de; MELO, Alda Marina de Campos. 

Cuidado e Sustentabilidade. São Paulo: Editora Atlas, 2014. 

 

PORTUGAL, Serviço Nacional de Saúde. Violência interpessoal – abordagem, diagnóstico 

e intervenção nos serviços de saúde. Disponível em: <https://www.dgs.pt/documentos-e-

publicacoes/violencia-interpessoal-abordagem-diagnostico-e-intervencao-nos-servicos-de-

saude.aspx>. Acesso em 21 fev. 2017. 

 

PORTUGAL, Serviço Nacional de Saúde. Notificação on-line de violência contra 

profissionais de saúde – relatório 2015. Disponível em: < https://www.dgs.pt/documentos-

e-publicacoes/notificacao-on-line-de-violencia-contra-profissionais-de-saude-relatorio-

2015.aspx>. Acesso em 21 fev. 2017. 

 

POZZETTI, Valmir Cesar; SCHETTINI, Mariana Cruz. A responsabilidade civil do 

empregador pelos danos no meio ambiente do trabalho. Veredas do Direito. Belo Horizonte, 

v. 12, n. 24, p. 287-318, jul./dez. 2015. Disponível em: 

<http://domhelder.edu.br/revista/index.php/veredas/article/view/489/463>. Acesso em 19 set. 

2016. 

 

RAPPARINI, Cristiane e outros. Recomendações para atendimento e acompanhamento de 

exposição ocupacional a material biológico: HIV e Hepatites B e C. 1999. Disponível em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/04manual_acidentes.pdf>. Acesso em 20 abr. 

2017. 

 

SILVA, Alexandre Rodrigues da; Ohara, Luis Fernando; GHIZZI, Maria Luiza Pedroso. 

Normas ISO 14000: sistema de gestão ambiental. Sem data. Disponível em: 

<http://www.qualidade.esalq.usp.br/fase2/iso14000.htm>. Acesso em 19 mai. 2017. 

 

SILVA, Andréa Rosane Souza e outros. Meio ambiente hospitalar e o risco ocupacional da 

equipe de enfermagem: uma revisão integrativa. Cadernos de graduação – Ciências 

Biológicas e da Saúde. Recife, v. 1, n. 1, p. 11-20, agosto 2013. Disponível em: 

<http://www.blogdoeduardoarruda.com.br/data/documents/O-RISCO-OCUPACIONAL-DA-

EQUIPE-DE-ENFERMAGEM.pdf>. Acesso em 30 abr. 2017.  

 

SILVA, Ângela Gonçalves da e outros. Análise de situações de pacientes agressivos em 

unidade de terapia intensiva. Cogitare Enfermagem. Cascavel, v.19, n. 3, p. 444-450, 

jul./set. 2014. Disponível em: < http://revistas.ufpr.br/cogitare/article/view/33403/23209>. 

Acesso em 25 abr. 2017. 

 

SILVA, Guilherme Oliveira Catanho da. O meio ambiente do trabalho e o princípio da 

dignidade da pessoa humana. 2015. Disponível em: 

<http://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/32202-38307-1-PB.pdf>. Acesso em 12 

set. 2016. 

 

SILVA, Solange Teles da. Direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado: avanços e desafios, 2007. Disponível em: 

<http://www.seer.ufrgs.br/ppgdir/article/download/51610/31918>. Acesso em 12 set. 2016. 



88 
 

 

SILVA, Vivian Gomes, e outros. Condições de trabalho da enfermagem nas enfermarias de 

um hospital universitário. Revista de Enfermagem. v. 14(1), p. 13-18, abr./jun. 2010. 

Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/ean/v14n2/05>. Acesso em 22 abr. 2017. 

 

SUÑOL, Rosa; HUMET, Carlos. Garantía de calidad y acreditación em España. Informe 

SESPAS, 2002. Disponível em: <http://www.sespas.es/informe2002/cap22.pdf>. Acesso em 

02 jul. 2017.  

 

SVALDI, Jacqueline Sallete dei. SIQUEIRA, Heidi Crecencia Heckler de. Ambiente 

hospitalar saudável e sustentável na perspectiva ecossistêmica: contribuições da 

enfermagem. Rio de Janeiro. Escola Anna Nery, v. 14, n. 3, s/p, jul./set. 2010. Disponível 

em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-81452010000300023>. 

Acesso em 30 jun. 2017.  

 

UNESCO, Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. Declaração 

Universal sobre Bioética e Direitos Humanos. 2005. Disponível em: 

<http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001461/146180por.pdf>. Acesso em 02 mai. 2017. 

 

USP. Universidade de São Paulo. Demografia Médica no Brasil. Departamento de Medicina 

Preventiva da Faculdade de Medicina da USP. 2015. Disponível em: < 
https://www.usp.br/agen/wp-content/uploads/DemografiaMedica30nov2015.pdf>. Acesso 

em: 09 set. 2017. 

 

VALLE, Andréia Rodrigues Moura da Costa e outros. Aspectos históricos, conceituais, 

legislativos e normativos da biossegurança. Revista de Enfermagem da UFPI. Teresina, v. 

1, n. 1, p. 64-70, jan./abr. 2012. Disponível em: 

<http://www.revistas.ufpi.br/index.php/reufpi/article/view/711/625>. Acesso em 02 abr. 2017. 

 

VICENTINI, Jordana Mendes; INOCENTE, Nancy Julienta. A influência da cultura do 

processo de acreditação nas organizações de saúde. XI Encontro Latino Americano de 

Iniciação Científica e VII Encontro Latino Americano de Pós-Graduação – 

Universidade Vale do Paraíba. 2007. Disponível em: 

<http://www.inicepg.univap.br/cd/INIC_2007/trabalhos/sociais/epg/EPG00231_02O.pdf>. 

Acesso em 01 jul. 2017. 

 

WHO, World Health Organization. Health care-associated infecions. Disponível em: 

<http://www.who.int/gpsc/country_work/gpsc_ccisc_fact_sheet_en.pdf>. Acesso em 15 jan. 

2017. 

 

WHO, World Health Organization. Antimicrobial Resistance. Version #1. 2016. Disponível 

em: <http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204470/1/9789241549530_eng.pdf?ua=1>. 

Acesso em 15 jan. 2017.  

 

WHO, World Health Organization. Informe mundial sobre la violência y lá salud. 2002. 

Disponível em: 

<http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/es/summary_es.pdf>. 

Acesso em 22 mai. 201. 

 

 



89 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


