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A coleção Manuais da Enfermagem é o melhor e mais completo conjunto de 

obras voltado para a capacitação e aprovação de enfermeiros em concursos públi-

cos e programas de residências do Brasil. Elaborada a partir de uma metodologia 

que julgamos ser a mais apropriada ao estudo direcionado para as provas em Enfer-

magem, contemplamos os 6 volumes da coleção com os seguintes recursos:

✓   Teoria esquematizada de todos os assuntos;

✓   Questões comentadas alternativa por alternativa (incluindo as falsas); 

✓   Quadros, tabelas e esquemas didáticos;

✓   Destaque em azul para as palavras-chave;

✓   Questões categorizadas por grau de dificuldade, de acordo com o modelo 

a seguir:
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INTERMEDIÁRIO
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Elaborado por professoras com sólida formação acadêmica em Enfermagem, a 

presente obra é composta por um conjunto de elementos didáticos que em nossa 

avaliação otimizam o estudo, contribuindo assim para a obtenção de altas perfor-

mances em provas e concursos na Enfermagem. 
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Editor
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No passado, o trabalho era executado de forma simples e rudimentar 
pelo homem. Não havia relação trabalhista, ou qualquer preocupação 
com estas, e o trabalho era apenas uma produção para a sua subsistência 
e pequenos comércios. Após a crescente expansão comercial, na era da 
Revolução Industrial, esta relação tornou-se mais sólida, os trabalhadores 
tiveram sua jornada de trabalho aumentada, e a relação trabalhista evo-
luiu até vigorarem as leis trabalhistas, principalmente no Brasil. 

Aqui, houve a consolidação das leis do trabalho, porém eram especí-
ficas para determinadas atividades e não abrangia os trabalhadores. Em 
1978, foi criada a Portaria n.º 3214/78, que deu origem às primeiras 28 
normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), 
com foco para a segurança dos trabalhadores e regulando as relações tra-
balhistas.

Histórico – Cronologia dos principais fatos
1802 – 1.º Serviço médico industrial (Inglaterra) / Médico Roberto 

Baker – de fábricas.
1833 – Melhora das condições de trabalho nas fábricas.
1940 – No Brasil: começam as preocupações com os problemas ocu-

pacionais.
1940 - Fundada a Associação de Prevenção de Acidentes do Trabalho.
1943 – Consolidação das Leis do Trabalho. Entraram em vigor e repre-

sentam um marco da proteção legal dos trabalhadores, dando direitos aos 
trabalhadores e benefícios.

Na Década de 50: iniciaram-se as contribuições nos institutos de apo-
sentadoria e pensões.

Em 1960: houve a criação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS) e do Instituto Nacional de Previdência Social (INSS), nos quais o aci-

Normas 
Regulamentadoras 1
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dente de trabalho é assegurado. Surge também a Fundação Jorge Duprat 
Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho – Fundacentro. Em São 
Paulo, é criada a Associação Nacional do Trabalho.

Em 1972: surgem as Portarias n.ºs 3.236 e 3.237, do Ministério do Tra-
balho, tornando obrigatório nas empresas com mais de 100 empregados 
a existência de um serviço de saúde (médico do trabalho, engenheiro de 
segurança, técnico em segurança e auxiliar de enfermagem do trabalho).

Em 8 de junho de 1978: criação da Portaria n.º 3.214 – Ministério do 
Trabalho - criando 28 Normas Regulamentadoras – NRs (orientam as obri-
gações das empresas em relação ao trabalho).

A partir de 1987: Portaria n.º 34 – Torna-se obrigatório no Brasil para 
todas as empresas com empregados registrados pela CLT ter um Serviço 
Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT), obedecen-
do um grau de risco de atividade desenvolvida e o número de pessoal do 
estabelecimento.

A empresa que não contratar técnico é multada. Muitas empresas difi-
cultavam ao técnico o acesso a informações como: fatores nocivos, maté-
rias-primas envolvidas na produção, entre outras.

SAIBA MAIS
A Revolução Industrial consistiu em um conjunto de mudanças tecnoló-

gicas com profundo impacto no processo produtivo em nível econômico e 
social. Iniciada na Inglaterra em meados do século XVIII, expandiu-se pelo 
mundo a partir do século XIX.

PORTARIA N.° 3.214, 08 DE JUNHO DE 1978
(DOU de 06/07/78 - Suplemento)
“Aprova as Normas Regulamentadoras - NRs - do Capítulo V, Título II, da 

Consolidação das Leis do Trabalho, relativas à Segurança e Medicina do Tra-
balho”

O Ministro de Estado do Trabalho, no uso de suas atribuições legais, 
considerando o disposto no art. 200, da consolidação das Leis do Trabalho, 
com redação dada pela Lei n.º 6.514, de 22 de dezembro de1977, resolve:
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Art. 1º Aprovar as Normas Regulamentadoras - NRs - do Capítulo V, Título 
II, da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas à Segurança e Medicina 
do Trabalho:
NORMAS REGULAMENTADORAS
NR 1 - Disposições Gerais
NR 2 - Inspeção Prévia
NR 3 - Embargo e Interdição
NR 4 - Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT
NR 5 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA
NR 6 - Equipamento de Proteção Individual - EPI
NR 7 - Exames Médicos
NR 8 - Edificações
NR 9 - Riscos Ambientais
NR 10 - Instalações e Serviços de Eletricidade
NR 11 - Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais
NR 12 - Máquinas e Equipamentos
NR 13 - Vasos Sob Pressão
NR 14 - Fornos
NR 15 - Atividades e Operações Insalubres
NR 16 - Atividades e Operações Perigosas
NR 17 - Ergonomia
NR 18 - Obras de Construção, Demolição e Reparos
NR 19 - Explosivos
NR 20 - Combustíveis Líquidos e Inflamáveis
NR 21 - Trabalhos a Céu Aberto
NR 22 - Trabalhos Subterrâneos
NR 23 - Proteção Contra Incêndios
NR 24 - Condições Sanitárias dos Locais de Trabalho
NR 25 - Resíduos Industriais
NR 26 - Sinalização de Segurança
NR 27 - Registro de Profissionais
NR 28 - Fiscalização e Penalidades
Na década de 70, as empresas possuíam uma demanda de trabalho e as 
atividades comerciais tanto para o mercado interno e externo cresceram 
de forma rápida exigindo uma quantidade de produção maior em uma de-
manda de tempo menor. Com o passar dos anos, o Ministério do Trabalho 
foi incorporando mais 8 normas a seguir:
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Norma Regulamentadora N.º 29 - Segurança e Saúde no Trabalho Portu-
ário
Norma Regulamentadora N.º 30 - Segurança e Saúde no Trabalho Aqua-
viário
Norma Regulamentadora N.º 31 - Segurança e Saúde no Trabalho na Agri-
cultura, Pecuária, Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura
Norma Regulamentadora N.º 32 - Segurança e Saúde no Trabalho em Esta-
belecimentos de Saúde
Norma Regulamentadora N.º 33 - Segurança e Saúde no Trabalho em Es-
paços Confinados
Norma Regulamentadora N.º 34 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho 
na Indústria da Construção e Reparação Naval
Norma Regulamentadora N.º 35 - Trabalho em Altura
Norma Regulamentadora N.º 36 - Segurança e Saúde no Trabalho em Em-
presas de Abate e Processamento de Carnes e Derivados
Agora falaremos mais sobre as normas regulamentadoras e suas aplica-
ções.

1.1 - NR 1 - DISPOSIÇÕES GERAIS
Esta norma versa sobre as aplicações que cabem às empresas e aos seus em-
pregados, assim como as suas responsabilidades como empregador e empre-
gado.
As Normas Regulamentadoras – NRs -, relativas à segurança e medicina do 
trabalho, são de observância obrigatória pelas empresas privadas e públi-
cas e pelos órgãos públicos da administração direta e indireta, bem como 
pelos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, que possuam emprega-
dos regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

01. (FUNDAÇÃO CEFET BAHIA – EBAL 2010) 
A Norma Regulamentadora n.º 1 (NR 1) estabelece as disposições gerais e 
a aplicabilidade das demais normas que regulamentam a saúde do traba-
lhador. Sobre a NR 1, é correto afirmar:

 Ⓐ Aplica-se à atividade rural.
 Ⓑ Trata de uma regulamentação a ser seguida apenas pelas instituições 

privadas.
 Ⓒ Regulamenta unicamente iniciativas voltadas para a qualidade de vida 

no trabalho.
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 Ⓓ É de observância obrigatória por todas as empresas com empregados 
regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT.

 Ⓔ Estabelece, detalhadamente, as funções do Ministério do Trabalho e 
Emprego – MTE.

GRAU DE DIFICULDADE

DICA DO AUTOR: Para compreender melhor a questão, você deve conhe-
cer o escopo geral das normas regulamentadoras, pois muitas questões 
abordam normas de uma forma geral.

ALTERNATIVA A: INCORRETA. Esta norma é aplicada tanto para ativida-
des urbanas quanto rurais.
ALTERNATIVA B: INCORRETA. As instituições públicas e privadas devem 
seguir tal regulamentação.
ALTERNATIVA C: INCORRETA. A norma regula todas as atividades vol-
tadas para segurança e saúde do trabalhador e não apenas qualidade de 
vida.
ALTERNATIVA E: INCORRETA. Estabelece a função do TEM, dos empre-
gadores e dos empregados.
Resposta: Ⓓ

1.2 - NR 2 - INSPEÇÃO PRÉVIA

(Toda empresa construída e antes do início de suas atividades deve rea-
lizar uma inspeção prévia em seu estabelecimento solicitando a aprovação 
aos órgãos competentes.)

1.2.1 Todo estabelecimento novo, antes de iniciar suas atividades, de-
verá solicitar aprovação de suas instalações ao órgão regional do MTb (Mi-
nistério do Trabalho) (Alteração dada pela Portaria n.º 35, de 28/12/83).

1.2.2 O órgão regional do MTb, após realizar a inspeção prévia, emitirá 
o Certificado de Aprovação de Instalações – CAI -, conforme modelo ane-
xo (Alteração dada pela Portaria n.º 35, de 28/12/83).

2.6 A inspeção prévia e a declaração de instalações, referidas nos itens 
2.1 e 2.3, constituem os elementos capazes de assegurar que o novo es-
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Caros alunos, nos primeiros capítulos abordamos as questões relacio-
nadas às normas regulamentadoras e no segundo capítulo todo conteúdo 
voltado para a legislação em saúde e segurança do trabalho.

No atual capítulo, abordaremos as principais doenças ocupacionais 
cobradas em concursos para enfermagem do trabalho e seus principais 
aspectos.

1.0 DOENÇAS PÓS-MODERNAS NO AMBIENTE DE TRABALHO

As doenças pós-modernas, seus efeitos, e devido ao ritmo impresso 
pela nossa vida “moderna”, tornaram-se comuns e corriqueiras em nosso 
cotidiano pessoal e profissional. Muitas delas são frequentes no ambiente 
de trabalho e algumas estão inseridas como doenças ocupacionais, ge-
rando afastamentos e, em alguns casos, até aposentadoria por invalidez.

O que é a pós-modernidade?
Pós-modernidade são acontecimentos que ocorreram após as revolu-

ções europeias, dando início a uma série de mudanças de valores, compor-
tamentos por parte da população. Esse conceito é utilizado comumente 
hoje para caracterizar mudanças e transformações do antigo para o novo. 

Desta forma, a pós-modernidade representa um conjunto de transfor-
mações no mundo migrando para a modernidade. Com a modernidade 
vieram as mudanças do homem, aplicação de novas tecnologias e novos 
processos. 

Doenças
Ocupacionais 3
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1.1 Depressão

A depressão caracteriza-se por humor deprimido ou perda de interesse 
ou prazer nas atividades do indivíduo, como lazer, trabalho, ciclo social, 
atividades rotineiras, entre outras. O indivíduo não sente prazer em suas 
atividades habituais. (CARREIRA ET AL., 2011).

Ao contrário do que é comumente comentada pelas pessoas, a depres-
são não é um distúrbio exclusivamente feminino, e vem atingindo um nú-
mero significativo de indivíduos do sexo masculino (FERNANDES; NASCI-
MENTO; COSTA, 2010). 

O distúrbio depressivo maior pode ser assim classificado:
• Episódio único ou recorrente: único, para o primeiro diagnóstico 

de depressão de um indivíduo; recorrente, quando a história do 
indivíduo revela dois ou mais episódios de depressão.

• Leve, moderado e grave: assim classificados devido à gravidade 
dos sintomas.

• Com características psicóticas: evidente distúrbio no juízo da reali-
dade. O indivíduo apresenta alucinações ou delírios.

• Com características melancólicas: forma grave de episódio depres-
sivo maior. Sintomas exagerados, reatividade ausente a estímulos 
normalmente agradáveis. Estudos revelam boa resposta a antide-
pressivos ou terapia somática.

• Crônico: quando o episódio de humor deprimido é evidente conti-
nuadamente, pelo menos, nos últimos dois anos.

Síndrome de Burnout 
A síndrome de Burnout, ou síndrome do esgotamento profissional, é 

uma síndrome nova e até mesmo desconhecida para muitas pessoas. Com 
o crescente capitalismo e o acúmulo de várias atividades ou tarefas, os 
profissionais estão adoecendo cada vez mais por conta dessa síndrome 
que falaremos abaixo.

Seu principal sintoma é o desgaste mental, físico e emocional gerado 
pelo estresse ou más condições de trabalho, problemas de relacionamen-
to, entre outros, que levam o trabalhador a cometer agressões verbais e 
físicas ou até mesmo desenvolver outra doença como depressão.
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Os profissionais que são mais acometidos por essa síndrome são os po-
liciais, bombeiros, professores, executivos ou profissionais que são cobra-
dos constantemente por resultados e sofrem pressões. 

Sintomas
Os principais são o esgotamento físico total, com o aumento de faltas 

e desinteresse no trabalho, agressividade, isolamento social, irritabilida-
de, dificuldade de concentração, ansiedade, depressão, pessimismo, baixa 
autoestima.

Dor de cabeça, cansaço físico, suor e tremores, aumento da pressão, 
dores no corpo e muscular, insônia, distúrbios gastrintestinais são outros 
sintomas associados à síndrome de Burnout.

Diagnóstico
Médicos psiquiatras e psicólogos ajudam a diagnosticar essa síndrome 

com o histórico do trabalhador e sua atual história de vida.

Tratamento 
O médico do trabalho deve observar o trabalhador em que este irá ini-

ciar o tratamento com o uso de antidepressivos e psicoterapia. Atividade 
física regular e exercícios de relaxamento também ajudam a controlar os 
sintomas.

Recomendações 
Informar o trabalhador sobre os benefícios de uma vida saudável com 

atividades de lazer e mudanças no estilo de vida podem ser a melhor for-
ma de prevenir ou tratar a síndrome de Burnout.

Se o ambiente de trabalho estressa o trabalhador, este deve tirar uma 
licença ou férias para evitar o desgaste excessivo e assim evitar complica-
ções e até mesmo doenças psíquicas. Nestes casos, os profissionais espe-
cializados devem acompanhar os trabalhadores.

1.2 Síndrome De Burnout (Sensação De Estar Acabado Ou Síndro-
me Do Esgotamento Profissional)

Segundo definição do Ministério da Saúde (2011), a sensação de estar 
acabado ou síndrome do esgotamento profissional é um tipo de resposta 

E6.indd   387 30/07/2018   18:22:04


