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Resumo
O coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. A COVID-19 é uma
doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, que apresenta um quadro clínico que varia de
infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves. Por conta da disseminação da doença
pelos continentes, a situação atual caracteriza-se como pandemia. Diante deste cenário, houve o
despertar para discorrer sobre: As possibilidades da assistência de enfermagem do trabalho aos
profissionais de saúde linha de frente ao novo coronavírus. O trabalho em curso trata-se de uma
pesquisa bibliográfica integrativa, com abordagem qualitativa, caráter descritivo, exploratório e
de análise documental. Foram coletados 15 documentos, no entanto apenas 06 alcançaram os
objetivos. Dentre as análises, destacou-se a demanda insuficiente de equipamentos de proteção
individual e coletiva, como também a falta de treinamentos para os profissionais de saúde a
respeito da conduta que deveriam adotar diante da pandemia do novo vírus e concluindo-se que
a enfermagem do trabalho tem como papel o cuidar do bem-estar dos funcionários e da
instituição.
Palavras-chave: Coronavírus; Enfermagem do trabalho; Profissional de Saúde.
Abstract
Coronavirus is a family of viruses that cause respiratory infections. COVID-19 is a disease
caused by the SARS-CoV-2 coronavirus, which presents a clinical picture ranging from
asymptomatic infections to severe respiratory conditions. Due to the spread of the disease across
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continents, the current situation is characterized as a pandemic. In view of this scenario, there
was an awakening to discuss: The possibilities of occupational nursing assistance to health
professionals in front of the new coronavirus. The current work is an integrative bibliographic
research, with a qualitative approach, descriptive, exploratory and documentary analysis. Fifteen
documents were collected, however only 06 achieved the objectives. Among the analyzes, the
insufficient demand for individual and collective protective equipment was highlighted, as well
as the lack of training for health professionals regarding the conduct they should adopt in the face
of the new virus pandemic and concluding that nursing work has the role of taking care of the
well-being of employees and the company.
Keywords: Coronavirus; Nursing work; Healthcare professional.
Resumen
El coronavirus es una familia de virus que causan infecciones respiratorias. COVID-19 es una
enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2, que presenta un cuadro clínico que va
desde infecciones asintomáticas hasta afecciones respiratorias graves. Debido a la propagación
de la enfermedad a través de los continentes, la situación actual se caracteriza como una
pandemia. Ante este escenario, hubo un despertar para discutir: Las posibilidades de la asistencia
de enfermería ocupacional a los profesionales de la salud frente al nuevo coronavirus. El trabajo
actual es una investigación bibliográfica integradora, con enfoque cualitativo, análisis
descriptivo, exploratorio y documental. Se recopilaron quince documentos, sin embargo solo 06
lograron los objetivos. Entre los análisis se destacó la insuficiente demanda de equipos de
protección individual y colectiva, así como la falta de capacitación de los profesionales de la
salud sobre la conducta que deben adoptar ante la nueva pandemia de virus y concluyendo que
la enfermería de el trabajo tiene la función de cuidar el bienestar de los empleados y de la
empresa.
Palabras clave: Coronavirus; Trabajo de enfermeria; Professional sanitatio.

1. Introdução

O novo coronavírus, ou SARS-CoV-2, pertence à família de vírus Corona-viridae, que
causa infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus é o causador da COVID-19,
nomenclatura definida pela Organização Mundial da Saúde – OMS. O primeiro caso de que se
tem registro ocorreu na cidade de Wuhan, na China, em 31 de dezembro de 2019. No Brasil o
primeiro registro ocorreu em 26 de fevereiro de 2020. Segundo a OMS (2020), a COVID-19,
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doença causada pelo novo coronavírus, apresenta um quadro clínico que varia de infecções
assintomáticas a quadros respiratórios graves. Informa também que cerca de 80% dos pacientes
infectados pode não apresentar sintomas ou apenas sintomas leves. No entanto, 20% dos casos
pode requerer atendimento hospitalar por apresentar dificuldades respiratórias e desses 5% pode
necessitar de suporte para o tratamento de insuficiência respiratória (OMS, 2020).

A pandemia da COVID-19 promoveu grande exposição dos profissionais de saúde quanto
aos riscos de contágio, podendo levá-los à morte, provocar doenças e desencadear
quadros de sofrimento mental em níveis nunca vistos em décadas. A escala dessa dor
poderia ter sido pelo menos parcialmente reduzida com investimentos adequados em
preparação para a pandemia, saúde pública e administração ambiental. (Conselho
Internacional de Enfermeiros [ICN], 2020).
Dentre os profissionais de saúde que estão nesse contexto de exposição estão às
enfermeiras e os enfermeiros. O (ICN e o Conselho Federal de Enfermagem [COFEN], 2020)
afirmam que “o Brasil é o país com mais mortes de enfermeiros e profissionais de saúde devido
à pandemia por Covid-19”.
( Silva, 2005 como citado em Matos ,Silva, &Lima, 2017) declara que, a enfermagem do
trabalho é um ramo da enfermagem de saúde pública que utiliza os mesmos métodos e técnicas
empregados na saúde pública visando à promoção da saúde do trabalhador; manutenção de sua
saúde no mais alto grau de bem-estar físico e mental e recuperação de lesões, doenças
ocupacionais ou não ocupacionais e sua reabilitação para o trabalho.
A enfermagem do trabalho detém conhecimentos técnicos e científicos, tendo como alvo
a segurança do colaborador no ambiente de trabalho. Sendo assim, objetivou-se discutir as
possibilidades de assistência de enfermagem do trabalho aos profissionais de saúde atuantes na
linha de frente ao COVID-19.
2. Metodologia

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica integrativa, com abordagem qualitativa, caráter
descritivo, exploratório e de análise documental. Segundo, Pereira A.S. et al. (2018) Os métodos
qualitativos são aqueles nos quais é importante a interpretação por parte do pesquisador com suas
opiniões sobre o fenômeno em estudo. O processo ocorreu no período de maio a julho de 2020,
utilizando- se as bases de dados: biblioteca virtual de saúde, google acadêmico, portal do
ministério da saúde de periódicos da capes, portal do conselho federal de enfermagem, portal da
organização de saúde, site BBC News Brasil, scielo, web of Science, site da associação nacional
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de enfermagem do trabalho. Foram incluídos na análise artigos de língua nacional na íntegra e
/ou recortes de forma online e gratuitos. Excluídos aqueles que não eram gratuitamente expostos,
não oferecidos na íntegra ou eram convergentes ao tema. Vale ressaltar, que publicações
relacionadas à enfermagem do trabalho são extremamente inabituais, o que dificultou a formação
do corpus de base do trabalho em questão.

3. Resultados e Discussão

Foram coletados 15 documentos, no entanto apenas 06 alcançaram os objetivos e
abrangem temáticas mais fidedignas ao assunto proposto.

Tabela-1. Apresentação de resultados.
ANO

AUTOR

TÍTULO

PERIÓDICO

2017

Matos, D, A, R; Silva,
S , O, P; Lima , C , B.

Enfermagem do trabalho:
Abordando competências
e habilidades para á
atuação do enfermeiro

Temas em saúde

2017

Almeida, R, B; Silva, R
M; Moraes, I , M , F.

As
dificuldades
enfrentadas
pelo
enfermeiro do trabalho na
prevenção de acidentes e
doenças ocupacionais.

Revista científica Sena
Aires. 6(1): 59-71.

2017

Associação Nacional de
Enfermagem do Trabalho

Assistência á saúde do
trabalhador.

2020

Conselho federal de
Enfermagem & Conselho
Internacional
de
Enfermagem

Brasil é o país com mais
mortes de enfermeiros
por covid-19 no mundo.

www.cofen.gov.br

2020

Organização Mundial da
saúde

Covid-19

https://www.paho.org/bra
/

2020

Ministério da Saúde

Estratégia de afastamento
laboral.

https://saude.gov.br/
Secretaria de Vigilância
em
Saúde.
Boletim
Epidemiológico n.º 08.
Doença pelo Coronavírus

Fonte: Autora.
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Na Tabela 1 apresentada, observa-se uma análise de documentos que corroboram
assistência do enfermeiro(a) do trabalho e suas possibilidades de atuação perante os profissionais
da saúde.

Gráfico 1. Profissionais da área da saúde confirmados com COVID-19 na Bahia.

Fonte: Secretaria de Saúde do Estado da Bahia.

No gráfico proposto é de suma importância verificar o percentual de profissionais da
saúde acometidos com COVID-19 na Bahia.Com base na leitura dos dados acima, (Tabela1 e
Gráfico-1) é de fácil observação descrever a importância da enfermagem do trabalho na saúde
dos trabalhadores. De acordo com os dados do COFEN (2020), “o Brasil é o triste recordista
mundial de profissionais de saúde, e principalmente se observarmos os que atuam na enfermagem
mortos pelo novo coronavírus.”

Não é possível prever a estimativa total, neste momento, pois a disseminação do vírus
entre os profissionais de saúde depende, principalmente, da disseminação na população
em geral. Além disso, fatores como afastamento ou não de profissionais integrantes de
grupos de risco, adequação do fornecimento de Equipamentos de Proteção Individuais
(EPIs) e correta observação dos protocolos de prevenção podem influenciar nos óbitos
entre os profissionais de Saúde. Profissionais de saúde estão frequentemente em contato
com outras pessoas com quadros graves da doença e, portanto, com grande carga viral.
Ainda não sabemos exatamente o quanto essa exposição ao vírus pode afetar as equipes
de saúde que estão na linha de frente de enfrentamento ao novo coronavírus, que desde
dezembro infectou mais de 860 mil pessoas e matou 42 mil. (OMS, 2020).
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“Mas dados de outra epidemia de coronavírus, a Síndrome Respiratória Aguda Grave
(Sars), em 2002 e 2003, que era mais letal e menos transmissível, indicavam que 21% dos
casos da época envolviam profissionais de saúde”. (OMS, 2020)
Portanto, a enfermagem do trabalho atua em organizações e instituições de
especificidades variadas, em conjunto com as equipes de programa de controle médico de saúde
ocupacional. Desenvolve programas de prevenção a riscos ambientais e planos de gerenciamento
de resíduos dos serviços de saúde, contribuindo assim para a prevenção, proteção, recuperação e
reabilitação dos empregados com ações educativas. Além disso, visam promover educação em
saúde, com uma abordagem facilitada a fim de tornar mais efetiva a compreensão de todos.
De acordo com a (Associação Nacional de Enfermagem do Trabalho [ANENT],2017).
São inúmeras as atribuições do enfermeiro do trabalho na atualidade no contexto das
organizações. Atribuições que vão desde o estudo inicial das condições de trabalho, identificando
possíveis riscos, até o desenvolvimento de ações que visem à promoção da saúde do trabalhador,
o que envolve cuidados com a segurança e higiene, além de melhorias dos processos de trabalho.
A enfermagem do trabalho tem um papel importante na saúde do trabalhador. Ela tem
como princípio trabalhar para o bem-estar do funcionário e da empresa. É dever de a enfermagem
estar alerta para os riscos que os trabalhadores estão expostos, e trabalhar com ações de prevenção
dos agravos à saúde do trabalhador (ANENT, 2017).
Em meio à pandemia do SARS-COV2, o enfermeiro do trabalho é essencial para a
manutenção e preservação da saúde física e mental dos trabalhadores, orientando-os e
capacitando-os. Educação em serviço, Orientação continuada e atualizada sobre os
procedimentos executados pela equipe de enfermagem do trabalho através de treinamentos;
planejar e desenvolver palestras e outros eventos sobre a saúde e riscos ocupacionais, promover
treinamento, capacitação com membros da CIPA (Semana Interna de Prevenção de Acidentes),
fazem parte das atribuições destes.
De acordo, ao (Ministério da saúde[MS], 2020): estratégia de afastamento laboral ao novo
coronavírus tem como objetivo recompor com segurança a força de trabalho em serviços
essenciais, com trabalhadores de serviços de saúde.
É de grande importância manter-se atualizado em relação às tendências e inovações
tecnológicas; criar informes internos, tudo em benefício do bem-estar do trabalhador (ANENT,
2011). Contudo, o Enfermeiro em Saúde do trabalho pode encontrar dificuldades em sua atuação,
sendo estimulado a desenvolver liderança e capacidade decisória, buscando ser flexível diante de
situações de conflito, assumindo riscos, preparando, inovando e buscando novas possibilidades,
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negociando e até mesmo transformando o ambiente laboral, em benefício da saúde de todos os
envolvidos no processo de trabalho. (Braga, Marques & Moraes, 2017).

4. Considerações Finais

Em virtude dos fatos apresentados por esta pesquisa bibliográfica sobre o tema
ultimamente mais discutido na esfera mundial, coronavírus. Conclui-se que a enfermagem do
trabalho tem um relevante papel na vida dos empregadores como também dos empregados que
estão na luta contra a COVID-19 porque os enfermeiros do trabalho cuidam de quem cuida dos
outros; os profissionais de saúde atuantes nos hospitais, clínicas e centros de saúde
desenvolvendo assistência aos pacientes vitimados pelo vírus.
Esta pesquisa tem um respeitável papel social, neste período de pandemia em que estamos
vivendo, promovido pelo surgimento e propagação de um novo vírus, a respeito do qual há um
grau muito pequeno de conhecimento literário, técnico e científico, ferramentas importantes para
seu controle em velocidade condizente com a emergência de saúde pública que se instaurou.
O objetivo é que o presente trabalho se constitua em inspiração para a produção de outros
documentos acadêmicos e em mecanismo para enriquecimento das discussões.
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