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A construção do conhecimento da enfermagem e a saúde dos 

trabalhadores

Maria Lúcia do Carmo Cruz Robazzi

A saúde do trabalhador constitui um campo de conhecimento científico necessário, 

complexo e socialmente importante. Seus estudos abrangem as vertentes da saúde e 

sua relação com os prazeres e com os sofrimentos do trabalho.

Na enfermagem, as investigações relativas à saúde do trabalhador mostram um 

cenário direcionado, predominantemente, aos fatores de riscos ocupacionais presentes 

nos ambientes de trabalho da própria profissão, constatando-se que, ainda, se 

sobressaem os estudos sobre a prática assistencial da profissão em detrimento daqueles 

sobre a saúde de quem trabalha. Assim, depreende-se que o trabalho dos enfermeiros 

e a enfermagem merecem maior atenção dos pesquisadores devido à complexidade de 

situações com que se deparam os trabalhadores da enfermagem, cujo trabalho, muitas vezes, é executado em 

condições inadequadas. 

Torna-se importante ultrapassar as áreas de pesquisa já exploradas na busca de outras que possam resultar 

em estudos inovadores, ou seja, é preciso buscar problemas de investigação contributivos(1) para o avanço do 

conhecimento dessa área de conhecimento e aplicar os resultados dos estudos à prática, buscando a melhoria 

da qualidade de vida no trabalho nas diferentes atividades profissionais da cadeia produtiva. 

Estudos devem ser ampliados em temáticas pouco exploradas como trabalho infantil, escravo, informal, 

aquele desenvolvido por idosos e o executado por trabalhadores que ficam “invisíveis”, em decorrência de 

atividades desvalorizadas que realizam, os que atuam em locais insalubres/perigosos em matadouros, curtumes, 

em minas de extração mineral, no trabalho rural, os que manipulam produtos químicos, os que possuem 

múltiplos empregos, entre outros.

Ressaltam-se, ainda, os aspectos do trabalho mais difíceis de serem identificados, referentes às alterações 

e sofrimento mental pelos quais passam os trabalhadores, dependendo do trabalho realizado e sua organização.

A Revista Latino-Americana de Enfermagem tem publicando artigos relacionados à saúde dos trabalhadores 

e aos diversos tipos de agravos que podem acometer os que trabalham tanto na enfermagem quanto nas diversas 

ocupações. Neste fascículo, o leitor poderá conhecer alguns estudos que abordam as temáticas: sofrimento 

moral no cotidiano da enfermagem, intervenção à saúde dos trabalhadores de enfermagem hospitalar, acidentes 

ocupacionais entre trabalhadores do atendimento pré-hospitalar e vacinação entre trabalhadores da Atenção 

Primária à Saúde.
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