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RESUMO 

Objetivo: Analisar a influência da exposição ao fator de risco para o aparecimento da 

doença ocupacional e acidente de trabalho. 

Métodos: Revisão Integrativa da Literatura acerca da relação entre uma determinada 

doença ou acidente e a exposição a um fator de risco específico que possa estar 

condicionada ao aparecimento dos mesmos. A Problemática Baseada em Evidência, é 

uma forma de abordagem da solução de um determinado problema, de forma que se 

utilize de uma evidência concisa, baseada em estudos, e recente. Após definição da 

questão norteadora e busca pelos Descritores Controlados em Saúde, foram selecionadas 

12 publicações. Foi feito a coleta de dados seguida de uma análise crítica desses estudos, 

culminando com a discussão dos mesmos e apresentação da revisão. 

Resultados: De acordo com as publicações, os tipos de riscos aos quais os 

trabalhadores formais e informais estão expostos, podem ser de cinco tipos: riscos 

físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes. Os riscos ergonômicos estão 

entre os principais fatores relacionados à enfermidade do trabalhador. 

Conclusões: Foi percebida a abrangente exposição a riscos ao que o trabalhador sofre. É 

sugerida uma intensificação em ações de prevenção de acidentes e, principalmente, de 

conscientização dos envolvidos, com a finalidade de um decréscimo na quantidade de 

acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. 

 

Palavras-Chaves: Exposição. Riscos Ocupacionais. Acidente de trabalho. 
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ABSTRACT 

Objective: To analyze the influence of exposure to the risk factor for emergence of 

occupational disease and work accident.  

Method: Review Integrative of literature on the relationship between a particular disease 

or accident and exposure to a specific risk factor that may be subject to the appearance 

of the problems already said. The Problem-Based Evidence, is a form of approach to 

solving a particular problem, that use a concise evidence-based studies, and recent. After 

defining the guiding question and search for Health Science Descriptors, 12 publications 

were selected. It was made then data collection a critical analysis of these studies, 

culminating with the discussion of these and presentation of the review.  

Results: According to the publications, the types of risks to which the formal and 

informal workers are exposed, can be of five types: physical, chemical, biological, 

ergonomic and accident risks. Ergonomic risks are among the main factors related to 

worker deseases. 

Conclusion: It was realized the large risk exposure that the workers uffers. It is 

suggested an intensification in accident prevention actions, and especially, of awareness 

of the involved, for the purpose of a decrease in theam ountof industrial accidents and 

occupational diseases. 

 

Keywords:Exposition. Occupational risks. Work accident. 
 

1. Introdução 

 

Na era capitalista em que se vive hoje, cada vez mais há um aumento no número 

de trabalhadores, sejam eles formais ou informais. Devido a esse crescimento, houve 

uma elevação relacionada à preocupação em se evitar acidentes de trabalho bem como 

prevenir os diversos tipos de riscos ocupacionais, que podem variar desde um simples 

ruído até um estresse psicológico.  

 As altas cargas de trabalho, associadas a um menor tempo de permanência 

dentro de caso, têm repercussões direta na qualidade de vidas dos trabalhadores 

provocando, assim, diminuição da longevidade e também o aumento da predisposição a 

determinados fatores de riscos indutores do aparecimento de algum tipo de agravo, o 

qual pode reduzir a eficiência do operariado1.  

 No âmbito da saúde, os riscos laborais são cada vez mais constantes e podem 

ocorrer de diversas formas, tais como: cortes, contaminação por agulhas, exposição a 

patógenos, estresse psicossocial, dentre outros. Tais riscos não estão restritos apenas às 

pessoas que possuem contato direto com os enfermos, mas a todos que atuam no 

ambiente hospitalar. Como exemplo, citam-se os indivíduos que trabalham na limpeza 

deste local. Estas pessoas mantêm contato continuamente com objetos contaminados, 

como peças de lavanderia, lixo hospitalar, superfícies contaminadas etc2. 

 Em decorrência da ausência de práticas de hábitos saudáveis por parte da maioria 

dos trabalhadores, há uma maior predisposição ao aumento de taxas como as de 

colesterol e triglicerídeos sanguíneos, o que predispõem a fenômenos como a obesidade 

e o sobrepeso, que desencadeiam um aumento da pressão arterial. Essa realidade acaba 

por ser provocada por uma rotina baseada em alimentação desregulada, sem horários 
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certos para o cosumo de alimentos, associada ao tipo de alimento consumido, em geral 

os de fácil consumo, os quais são, em sua maioria, supercalóricos. Além disso, a falta de 

exercícios regulares contribui para o aparecimento desses achados3. 

 A partir de uma maior necessidade de crescimento econômico da sociedade 

contemporânea, houve um aumento da jornada de trabalho e, com isso, o aparecimento 

de novas preocupações. A ergonomia, por exemplo, é um fator de risco de alto grau para 

doenças relacionadas à coluna vertebral e para a diminuição da qualidade de vida e 

satisfação no trabalho. Tal fator de risco é provocado por atitudes como a não utilização 

de uma cadeira que mantenha a postura do trabalhador ereta, braços e pernas em 

posição confortável. Além disso, outros resultados de uma rotina exaustiva de trabalho 

são muitas vezes provocados por exercícios repetitivos aliados a grandes cobranças por 

resultados eficazes e há uma redução do rendimento relacionado a um aumento do 

cansaço, de cefaleias e surgimento de alterações em diferentes partes do corpo, levando 

o trabalhador, por consequente, a desmotivação4. 

 Nas empresas de grande, médio e pequeno porte, é cada vez mais comum a 

visualização do descaso em relação à segurança do trabalhador. Em indústrias o risco 

químico é bastante elevando em decorrência das atividades realizadas nesse ambiente. 

As condições precárias de trabalho, assim como a constante falta de equipamentos de 

proteção individuais (EPIs) e coletivos, são fatores atenuantes do processo de agrave do 

processo saúde-doença do trabalhador, acarretando em problemas agudos e crônicos, 

como perda parcial ou total de audição, devido ao ruído emitido por algumas máquinas; 

acidentes de trabalho devido a má organização dos equipamentos em torno do ambiente; 

aparecimento ou evolução de doenças cardiopulmonares, decorrente da exposição 

prolongada a agentes físicos e químicos como partículas sólidas sedimentares em 

suspensão e gases com teor de nocividade ao organismo humano, respectivamente5. 

Para se ter uma definição da relação entre a doença e o fator de risco preconizado, 

alguns pontos devem ser observados: 

 Força da relação: a associação entre doença ou agravo e exposição deve 

ser facilmente observada; 

 Consistência: a associação não deve ser isolada, portanto pode afetar 

qualquer pessoa que esteja condicionada àquela exposição; 

 Temporariedade: a exposição deve anteceder a doença, por isso é 

importante à realização de exames admissionais, periódicos e 

demissionais; 

 Viabilidade: é necessário que a associação tenha embasamento biológico-

científico; 

 Variação biológica: quanto maior for o período de exposição, maior a 

chance de aparecimento e agravo da doença. 
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Para que a associação exposição-doença seja verídica, é necessária correlação de 

todos os pontos citados. Portanto, objetivou-se analisar a influência da exposição ao fator 

de risco para o aparecimento da doença ocupacional e acidente de trabalho. 

 

2. Métodos 

 

O presente estudo da Revisão Integrativa da Literatura (RIL) como método de 

pesquisa, afinal, é uma modalidade fundamentada na Prática Baseada em Evidência 

(PBE). Neste sentido, é uma forma de abordagem da solução de um determinado 

problema, de forma que se utilize de uma evidência concisa, baseada em estudos e 

recente. Conduz ao estímulo a pesquisa científica na área da saúde objetivando associar 

os resultados dessa investigação com a prática clínica nos distintos níveis de atenção à 

saude, tornando as formas de promoção, prevenção e tratamento mais claras e mais 

eficazes6. 

 Por conseguinte, a RIL possibilita a síntese de determinados conhecimentos de 

forma que se possa selecionar, a partir de embasamentos científicos, a melhoria da 

tomada de decisões na prática clínica.  De acordo com Souza, Silva e Carvalho7esse tipo 

de revisão sistemática está estruturada em seis fases: 

1- Elaboração da questão norteadora: nessa fase, de extrema importância 

para o curso da pesquisa, se define sobre o que se deseja pesquisar e 

quais as formas de identificação dos estudos que serão selecionados; 

2- Busca na literatura: essa é a fase em que irá se pesquisar estudos nas 

bases de dados. Essa busca deve ser diversificada e ampla, porém deve ao 

mesmo tempo responder aos objetivos da fase anterior. 

3- Coleta de dados: define-se quais serão as informações que serão retiradas 

das publicações selecionadas e dessa forma faz-se a categorização desses 

dados. 

4- Avaliação crítica dos estudos incluídos: cada estudo deve ser analisado 

detalhadamente, devendo buscar explicações óbvias para resultados 

diferentes ou conflitantes.  

5- Discussão dos resultados: deve-se realizar uma comparação entre os 

achados, de forma em que se alie os dados analisados nos artigos 

juntamente com o referencial teórico. 

6- Apresentação da revisão: essa apresentação deve ser estruturada de 

maneira clara para que possa despertar a curiosidade do leitor e ao mesmo 

tempo ser compreensível. 

 De posse dessas informações, esta revisão apresentou como questão norteadora 

“qual a influência da exposição ao fator de risco para o aparecimento da doença 

ocupacional e acidente de trabalho?”. Posteriormente foi feitaa procura pelos Descritores 
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Controlados em Ciências da Saúde (DeCS), estabelecendo-se: Riscos Ocupacionais, 

Saúde do Trabalhador e Fator de Risco.  

 Os descritores foram utilizados em conjunto com o operador booleano and na 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Inicialmente foram encontradas 3935 publicações, 

porém com a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados apenas 

doze trabalhos. Estes foram publicados em diversas bases de dados como: Base de 

Dados da Enfermagem (BDENF), no Indice Bibliográfico Español de Ciencias de 

laSalud(IBECS), Literatura Latino-Americana e do Caribe (LILACS) e Medical Literature 

Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE). Foram selecionadas produções dos 

últimos cinco anos, nos idiomas inglês, espanhol, italiano e português, artigo completo, 

dissertações ou resumo.  

Como principais características dessas publicações estão o fato de associarem-se 

de alguma forma o aparecimento de uma doença ocupacional com a exposição a um 

determinado fator de risco presente no ambiente de trabalho. 

 

3. Resultados 

 

 De acordo com o quadro 1, fica claro perceber que 50% (n=6) dos estudos 

estavam disponíveis na íntegra, consequentemente os seis restantes estavam disponíveis 

apenas como resumo. Do total, cinco (41,66%) foram publicados no MEDLINE e três 

(25%) estavam no LILACS. Vale ressaltar ainda que apenas um trabalho foi publicado em 

forma de tese. 

 

Quadro 1 - Descrição quanto a autores, ano, título e base de dados 

Autores Título Base de 

dados 

Ceron, 

Magnano e 

Camponogara2 

Prevalence and associated factors to occupational 

acidentes in the hospital housekeeping. 

BDENF 

Rodríguez3 Variables cardiovasculares en trabajadores de la 

construcción em Santander (Colombia). 

IBECS 

Regal; Raúl8 Trastornos psiquiátricos reactivo a conflictividad laboral. 

Características epidemiológicas de los pacientes evaluados 

em la Unidad Médica de Valoracion de Incapacidades de 

Madrim. 

MEDLINE 

Crider; 

Maples; 

Gohlke9 

Incorporating occupational risk in heat stress vulnerability 

mapping. 

MEDLINE 

Di Bari, De 

Carli e Puro10 
Prevenzione dele puncute acidentali prima dela Diretiva 

2010/32/EU in um campione de Ospedali Italiani. 

MEDLINE 

Lourati11 Ocupational risk assessement and irritant contact 

dermatites. 

MEDLINE 

González12 Riesgo cardiovascular, ocupación y exposición a 

cancerígenos laborares em uma población lanoral de 

Salamanca. 

 

IBECS 
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Autores Título Base de 

dados 

Kofoed et al.13 Low prevalence of oral and nasal human papillomavírus in 

employees performing CO2-laser evaporation of genital 

warts or loop electrode excision procedure of cervical 

dysplasia. 

MEDLINE 

Xavier1 Estresse no trabalho e alto risco cardiovascular em 

funcionários do Campus Saúde de uma Universidade 

Pública. 

LILACS 

Betancourt14 Acidentes labolares em trabajadores de salud: período 

2002-mayo2003 

LILACS 

Loroet al.15 Ocupational risk na health of nurse workers û seeking 

evidences. 

BDENF 

Valimet al.16 Adoecimento pelo trabalho de farmacêuticos-bioquímicos: 

uma revisão integrativa da literatura. 

LILACS 

Fonte: Dados de Pesquisa (2015). 

 
 De acordo com as pesquisas, os tipos de riscos aos quais os trabalhadores formais 

e informais estão expostos, podem ser de cinco tipos: físicos, químicos, biológicos, 

ergonômicos e de acidentes ou mecânicos. A tabela 2 traz os principais riscos associados 

com as doenças ocupacionais descritos pelos autores. 

 

Quadro 2 – Principais fatores de riscos ocupacionais 

Autores Fatores de Riscos 

 

Ceron, Magnano 

e Camponogara2 
Relata sobre os principais riscos aos quais os profissionais de limpeza 

estão expostos. Pode-se citar riscos ergonômicos como dores 

musculares e na coluna vertebral associado ao levantamento de 

peso, tendo em vista que esses profissionais recolhem pacotes de 

lixo diariamente. Faz-se referência ainda a outro tipo de transtorno 

ocupacional associado à ergometria: estresse psíquico, 

principalmente em trabalhadores do turno da noite. Como risco 

biológico foi citado a contaminação por hepatite B e C, HIV e outros. 

Rodríguez3 Descreve os principais riscos a que trabalhadores de uma construção 

estão sujeitos. Esses riscos vão desde o químico, como poeira, 

névoas, cheiro de tinta, até riscos físicos como ruídos, frio, calor 

excessivo e umidade. A associação desses fatores contribuíram para 

o aparecimento de doenças cardiovasculares nesses trabalhadores. 

Regal; Raúl8 Dá ênfase aos transtornos psiquiátricos que podem ser adquiridos 

durante a atividade laboral. Afirma que mulheres entre 35 e 50 anos, 

com diagnóstico prévio de fibromialgia e transtornos de 

personalidade, estão mais susceptíveis à esse tipo de risco 

ergonômico. 

Crider; Maples; 

Gohlke9 
Discorre sobre o aparecimento da obesidade, devido ao 

sedentarismo e ao comodismo associado ao trabalho, principalmente 

nos grandes centros. 

Di Bari, De Carli 

e Puro10 
Chama a atenção para a frequência de contaminação com objetos 

perfuro-cortantes em profissionais de saúde, o que propicia ao 

aparecimento de diversas doenças, caracterizando um tipo de risco 

biológico. 

Lourati11 Fala sobre o aparecimento de distúrbios dermatológicos devido a 

presença de riscos químicos e físicos presente nos locais de trabalho. 

Essas dermatites de contato podem provocar cicatrizes permanentes 

e até incapacidade. 
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Autores Fatores de Riscos 

González12 Explana sobre o aparecimento de doenças cardiovasculares, 

decorrentes da presença de riscos biológicos e químicos como 

solventes e sílica, em trabalhadores do setor industrial. Associado às 

doenças cardíacas, está também um risco aumentado para o 

aparecimento de carcinogênese, também devido a uma relação entre 

esses fatores. 

Kofoed et al.13 Traz um alerta para trabalhadores do setor de dermatologia venérea, 

para o risco de se contaminar pelo vírus HPV. O aparecimento de 

verrugas nesses trabalhadores geralmente se dá nas mãos, e 

raramente acomete genitais e mucosas. 

Xavier1 Devido a rotina intensa de funcionários de uma universidade, 

aumenta-se o risco de desenvolver coronáriopatias tendo em vista 

que a maioria desses profissionais não possuem alimentação 

adequada e não realizam atividades físicas regulares. Essas 

características o fazem ser classificados como riscos ergonômicos. 

Betancourt14 Relata sobre a contaminação de profissionais da saúde em 

procedimentos como cateterismo, coleta de amostras de sangue, 

durante a limpeza, punções. Confirmou ainda que, mesmo sabendo 

dos riscos, alguns profissionais muitas vezes ignoram o uso dos 

equipamentos de proteção. Esse tipo de risco pode ser caracterizado 

como risco biológico. 

Loroet al.15 De acordo com o estudo realizado pelo autor, os profissionais de 

enfermagem que trabalham em ambiente hospitalar estão 

susceptíveis aos mais variados tipos de riscos, porém os mais 

comuns são doenças ocupacionais associadas a riscos biológico e 

ergonômicos. Esses profissionais são quem normalmente realizam 

grande parte de alguns procedimentos e com isso o risco de cortes 

com materiais perfuro cortantes é bastante alto. As altas cargas de 

trabalho as quais esses profissionais estão expostos faz com que 

fiquem susceptíveis ao aparecimento de transtornos psíquicos como 

ansiedade, estresse e outros.  

Valimet al.16 A literatura mostra que esses profissionais estão expostos 

principalmente a riscos químicos associados ao processo laboral 

como: poeiras, gases, vapores e produtos químicos das mais 

variadas origens. A exposição a esses fatores potencializa o 

aparecimento de fatores mutagênicos, carcinogênicos e 

teratogênicos. 

Fonte: Dados de Pesquisa(2015). 

 

 Fica claro perceber que, independentemente de qual seja o local de trabalho, 

todos eles oferecem algum tipo de risco ao trabalhador. Esses riscos devem ser 

identificados a fim de se prevenir o aparecimento de doenças e acidentes ocupacionais de 

forma a manter contínua a promoção e prevenção da saúde desse funcionário.  

 

4. Discussão 

 

 A associação entre o processo doença-trabalhador remete desde ao período da 

revolução industrial. O trabalhador, sempre com atividades repetitivas e incessantes, é 

exposto a riscos diversos, que variam a partir do tipo de seu exercício profissional, como 

físicos, químicos, biológicos, psicológicos e ergonômicos. Ocotidiano contemporâneotraz 
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uma rotina ainda mais estressante e desgastante para o trabalhador, fator esse que 

soma a todos os pontos adversos para aprecarizaçãoda saúde e longevidade do mesmo. 

A enorme variedade atual de áreas de trabalho, sejam elas nos setores jurídico, 

na saúde ou de construção, por exemplo, associados aos mais diferentes grupos de 

funcionários, tem tonado dinâmico o processo de desenvolvimento econômico nos 

diversos países pelo mundo. A partir de ações diversificadas a serem realizadas, 

mediadas por profissionais cada vez mais especializados, novas preocupações também 

têm surgido, relacionadas, muitas vezes, a carga horária para a realização de 

determinados procedimentos, a forma de como os mesmos estão sendo feitos e os 

diversos riscos nos quais os funcionários estão sujeitos, sejam de ordem física, química, 

psicológica, biológica ou ergonômica. 

Os riscos ergonômicos estão entre os principais fatores relacionados a 

enfermidade do trabalhador. Lesões por esforços repetitivos (LER), tendinites e outros 

tipos de agraves sempre estiveram presentes em indivíduos que exerciam trabalhos que 

requeriam altos índices de esforços repetitivos17.  

O que antes era algo mais comum entre profissionais da área industrial, agora 

está bastante inserido em diversos contextos do âmbito profissional, incluindo na área 

hospitalar. A equipe de enfermagem atuante na área da Unidade de Terapia Intensiva 

(UTI) são os que estão mais expostos aos riscos ergonômicos, devido à grande 

quantidade de pacientes inconscientes e dos equipamentos, com alta carga física e 

inadequação do espaço físico17. 

Dentre alguns dos grupos de profissionais em alta no mercado, destacam-se os da 

área da saúde, como os farmacêuticos e enfermeiros. Procedimentos como a 

manipulação de agentes químicos, contato com secreções de pacientes ou mesmo a 

doenças prevalentes em hospitais, tem tornado essa categoria como de risco elevado 

para a contração de alguns tipos de doenças, como as que afetam mucosas, como nos 

olhos e na pele, ou até mesmo, no caso de envolvimento com tratamentos 

quimioterápicos, de cânceres, devido a exposição a agentes mutagênicos existentes nos 

tipos de medicações para tratamento e reabilitação, através de acidentes associados a 

falta de uma segurança hospitalar, como o uso inadequado de equipamentos de 

segurança individual, a exemplo de luvas, máscaras e jaleco, no exercício de 

administração das doses10.  

Com isso, torna-se de fundamental importância uma fiscalização eficaz desse 

ambiente para que se possa colocar em prática planos de prevenção de acidentes de 

trabalho, mediadas por cobranças rígidas e fiscalização e punições, quando adequadas10. 

Outro setor trabalhista o qual está sujeito a variados prejuízos decorrentes de 

riscos ocupacionais, é o de funcionários de universidades. Em decorrência de condições 

de trabalho exaustivas, devido uma rotina associada a diversas funções e exigências 
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constantes, muitos acabam por desenvolver distúrbios de ordem psicológica ou mesmo 

física, relacionados a todo um estresse emocional desencadeado1. 

Para completar, em decorrência de hábitos não saudáveis de alimentação, como 

comer alimentos ricos em gorduras, enlatados, ou fast-foods, comuns na rotina de 

muitos funcionários, tem sido propiciado uma elevação dos níveis de gordura dos 

mesmos, provocando tanto uma tendência ao surgimento da obesidade, o que seria um 

risco também para o surgimento de doenças cardiovasculares, como também elevação 

de pressão arterial. Portanto, torna-se necessário que existam iniciativas de promoção a 

saúde nesses locais, como o incentivo a hábitos mais saudáveis de alimentação, como a 

construção de cantinas as quais disponibilizem refeições baratas e que comtemplem 

frutas, verduras e alimentos ricos em fibras, por exemplo. Para complementar, promover 

campanhas para a práticas de exercícios físicos regulares também seriam de grande 

relevância, para que doenças de cunho arterial possam ser prevenidas ou tratadas1. 

O risco psicológico tem relação direta com o estresse, que está extremamente 

presente no cotidiano da população trabalhista. A rotina atual exige uma maior 

atenção ao trabalho, com o trabalhador dedicando boa parte do seu tempo para 

atividades relacionadas ao mesmo, sendo realizando-o de forma direta, como praticando 

ações que tem relação com o mesmo, refletindo em poucas horas de sono diário para 

esse indivíduo. É perceptível o aumento do número de profissionais fumantes, alcóolatras 

e dos que realizam uso frequente de medicações controladas, principalmente 

antidepressivos, o que contribui para uma precariedade da saúde do trabalhador2. 

Em uma realidade mais voltada para profissionais de saúde, o risco biológico é 

algo muito frequente, onde uma grande parte dos mesmos já afirmaram ter sofrido 

algum tipo de acidente que pudesse ter trazido algum prejuízo. Porém, é observado uma 

redução nesse número de acidentes caso ocorra adequação as normas de biossegurança. 

Os riscos se intensificam na presença de manipulação de objetos perfuro cortantes, ações 

que nem sempre pode serevitada, principalmente pelo cirurgião dentista, profissional que 

possui o maior coeficiente deacidentalidade10,18.  

A presença de sangue em diversos procedimentos da área hospitalar também é 

uma grande fonte de risco para os profissionais, pois o mesmo é uma das maiores 

formas de contaminação e de transmissão de diversos patógenos, entre eles a hepatite B 

e o HIV. Esses acidentes biológicos ainda podem em traumas psicológicos, acarretando 

em transtornos e um agrave na saúde. Tais traumas psicológicos se enquadram no setor 

de risco psicológico, em que o enfermo sofre na sua saúde física, como mental, podendo 

até mesmo o impossibilitar de desenvolver atividades que antes seriam banais10. 

 Foi observado que os maiores tipos de acidentes envolvendo os trabalhadores são 

acidentes físicos, envolvendo queimaduras, quedas e traumas com perfurantes e 

cortantes, esse último também se enquadrando no eixo de acidentes biológicos caso haja 
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contato com sangue de outro indivíduo. No setor da engenharia civil é bastante comum 

observar acidentes, tanto devidoà ausência ou insuficiência de equipamentos de proteção 

individual, fiscalização das condições de trabalho e pelo próprio descaso dos 

trabalhadores em relação a sua própria saúde, o que acarreta em situações adversas 

para o mesmo e para o empregador. Também é perceptível a elevação do número de 

óbitos ocasionados por esses acidentes11,19. 

 

5. Conclusão 

 

 Com o estudo realizado foi percebido a abrangente exposição a riscos, em suas 

diversas formas, que o trabalhador sofre. A doença ocupacional pode ter relação direta, o 

que acontece em grande parte dos casos, com os fatores de risco a que o indivíduo 

conviveu durante seu exercício profissional, sendo os mais comuns os riscos físicos, 

biológicos e psicológicos, graças a esses estarem mais presentes na rotina de um número 

maior de pessoas. 

É notável, também, uma precariedade nos fatores de proteção para esses 

trabalhadores, tanto por meio do empregador, como por meio do próprio proletariado, 

onde alguns ainda são relutantes em relação aos cuidados necessários para a proteção 

de acidentes, principalmente em situações com grande quantidade de risco físico. 

Com base nas informações colhidas, é sugerido uma intensificação em ações de 

prevenção de acidentes e, principalmente, de conscientização dos envolvidos, com a 

finalidade de um decréscimo na quantidade de acidentes de trabalho, doenças 

ocupacionais e casos de óbito derivado das mesmas. 
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