Higiene ocupacional: Entenda a importância e como deixar o
ambiente de trabalho mais seguro de bactérias

O cuidado com a proliferação de patógenos em grandes grupos é um dos pontos centrais da medicina
moderna, representado pelo esforço de criação de vacinas, produtos de desinfecção e protocolos de
higiene ocupacional para cada ambiente corporativo.
Nascida na indústria, a higiene ocupacional é um meio de controlar o avanço de doenças causadas por
bactérias, vírus, fungos, parasitas, intoxicação química ou traumas causados por acidentes ou exposição
ao barulho e a luz em ambientes de trabalho.

Essencial para assegurar a integridade dos funcionários de uma empresa, as técnicas de segurança
sanitária aplicadas às corporações é comumente associada à produção de itens perecíveis, como as
soluções do setor alimentício.

No entanto, para além de hospitais e comida enlatada, a higiene ocupacional aborda uma ampla gama de
estabelecimentos comerciais e industriais, sendo parte importante da legislação que regulariza as
atividades econômicas.

Catalisador de grandes crises econômicas, a contaminação de ambientes de trabalho e produtos é capaz
de provocar prejuízos incalculáveis, como custos com processos judiciais por danos à saúde do
trabalhador e consumidor, até a perda de contratos internacionais.

Além disso, a repercussão de uma doença é mais rápida caso iniciada em um ambiente corporativo, visto
que, especialmente em grandes empresas ou setores comerciais como restaurantes e bares, a amostra
de indivíduos expostos à contaminação é muito alta.
A higiene ocupacional lida com riscos de ordem biológica, química, física e mecânica. Isso inclui a
contaminação por bactérias, o desenvolvimento de problemas visuais ou auditivos por exposição a
traumas físicos, intoxicação química e acidentes por queda.

A importância desta abordagem afeta todos os aspectos da cadeia produtiva, além de conferir diretrizes
sólidas que permitem a classificação de insalubridade dos ambientes de trabalho por governos e órgãos
reguladores.

Portanto, é imprescindível estabelecer normas rígidas de combate ao crescimento de microorganismos,
bem como a instalação de processos de vistoria periódica, de modo a prevenir casos de risco e cenários
de contaminação generalizada.

Processos da higiene ocupacional
A higiene ocupacional se caracteriza como um ramo da Segurança do Trabalho que prevê, identifica e
soluciona fatores de risco para contaminação de agentes biológicos ou o desenvolvimento de doenças
por contaminação química ou distúrbios físicos.

Ao não se restringir aos aspectos biológicos da segurança de ambientes corporativos, a higiene
ocupacional se torna um elemento versátil, aplicável a todo tipo de produção, desde empresas
alimentícias até manipulação de materiais metálicos.

Um empreendimento voltado ao fornecimento de limpeza de fachada de predio, utiliza os elementos da
segurança ocupacional para diagnosticar o nível de risco associado à poluição sonora, efeitos ligados a
altitude, pressão e os compostos químicos da limpeza.

Enquanto a Segurança do Trabalho projeta e fabrica equipamentos de segurança, métodos de avaliação
de composição, apostilas de educação corporativa e diretrizes para o manuseio de equipamentos, a

higiene ocupacional foca nos fatores de risco.

Assim, em quatro etapas, a higiene ocupacional avalia quais são os agentes de risco e como estes se
comportam, com o objetivo de interromper sua atuação. A primeira área cria um licenciamento ambiental
cetesb, a segunda avalia focos de incêndio.

1 – Antecipação de ameaças
Em uma abordagem preventiva, a antecipação de ameaças ocorre através da projeção de cenários que
indiquem riscos de contaminação biológica, intoxicação química ou ameaças ao funcionamento de
órgãos e partes do organismo dos colaboradores de uma empresa.

A construção de cenários potenciais é possível com a avaliação minuciosa de cada processo do
ambiente organizacional avaliado, com vistorias aos departamentos e análise do comportamento dos
colaboradores de uma sala privativa coworking, por exemplo.

2 – Reconhecimento de ameaças
O reconhecimento de ameaças, uma parte do diagnóstico de espaços, consiste na identificação e
listagem de riscos reais. Enquanto a antecipação avalia riscos potenciais, o reconhecimento lida com
ameaças que já fazem parte de um ambiente de trabalho.

O funcionamento de uma máquina barulhenta, a má refrigeração e separação de alimentos trazidos pelos
funcionários ou o uso de produto de limpeza pesada excessivamente abrasivo, podem representar
ameaças reais para a higiene ocupacional.

3 – Avaliação de ameaças
O processo de avaliação de ameaças quantifica os riscos de exposição às ameaças já identificadas.
Utilizando o exemplo da má refrigeração de alimentos dos colaboradores, é medido o risco de
contaminação cruzada por bactérias.

A avaliação pode se manifestar através da medição de decibéis sonoros, poder de retenção de luvas
para o contato com produtos abrasivos como acetona industrial ou a porcentagem comparada de
acidentes com o uso de equipamentos distintos.

4 – Controle de ameaças
Caso as taxas de risco sejam consideradas entre moderadas e graves, uma equipe de higiene
ocupacional pode intervir para implantar medidas de minimização ou eliminação das ameaças
detectadas, como a troca ou instalação de recursos de segurança.

Em casos de risco biológico, o isolamento de alimentos perecíveis, a mudança na periodicidade ou
produtos usados para limpeza ou a instalação de um novo protocolo que exige o uso de

alcool gel para maos perfumado 5 litros são tipos de controle.

Fatores em análise da higiene ocupacional
As contaminações geradas por falhas no estabelecimento de processos seguros de higiene ocupacional
atingem colaboradores e clientes. A depender da atuação, capacidade de reprodução e tempo de
evolução do quadro clínico, tais cenários podem ser mortais.

Alguns dos principais agentes causadores de doenças em ambientes comerciais e industriais,
observados pelas normas da higiene ocupacional são:

Riscos por ruído
Alvo de uma das primeiras normas de análise, o ruído excessivo é considerado um fator de risco para o
desenvolvimento de doenças para o trabalhador. São construídas diretrizes para avaliação dos ruídos
intermitentes e de impacto em ambientes corporativos.

Buscando medir o risco de surdez ocupacional, os procedimentos da higiene ocupacional medem a
porcentagem de energia sonora em um período de oito horas de trabalho diário. O valor de 100% é
atribuído a uma taxa de 85 decibéis para ruído intermitente.

Para o caso de ruídos de impacto, isto é, picos sonoros que duram entre um e dois segundos e
ultrapassam o limite de decibéis estipulados para os ruídos intermitentes, o cálculo de risco se dá pela
quantidade de vezes em que este acontece.

Nível de poeira
Composta por componentes irritantes para o sistema respiratório, partículas que podem se alojar nos
pulmões e provocar reações adversas, além de microorganismos como ácaros e bactérias, a poeira é um
fator de risco para a saúde ocupacional.

Em uma academia corporativa com personal, o nível de poeira pode ser afetado pela condição dos
equipamentos e do espaço. Em ambientes industriais, a composição da poeira pode conter elementos
químicos abrasivos e perigosos patógenos.

As medidas de controle de poeira são aplicadas a depender dos exames laboratoriais, com amostras
coletadas por equipamentos específicos, da poeira presente nos locais de trabalho. A medida previne
doenças de ordem respiratória, olfativa e hormonais.

Higiene ocupacional aplicada à segurança biológica

Entre os principais alvos de crises que geraram prejuízos e arrastaram empresas à falência, a
contaminação por bactérias está presente nos casos mais emblemáticos. Portanto, cuidar da higiene
ocupacional é também reduzir os riscos de contágio em locais de trabalho.

Para alcançar este objetivo, é necessário compreender o processo de proliferação do microorganismo
que deseja combater. Bactérias e parasitas, em contrapartida aos vírus, contaminam indivíduos pelo
contato, especialmente em cavidades do corpo.

Por esta razão, os principais meios de contaminação por estes agentes se dá pela ingestão de comida ou
bebida infectada. A infecção pode ocorrer pela má conservação de alimentos ou o toque de mãos, dedos
ou unhas colonizadas por estes microrganismos.

Bactérias como E.coli, presentes na microbiota intestinal ao passo em que gera infecções causadoras de
diarréias, sangramentos e desconforto abdominal, podem ser identificadas em exames periódicos com
equipamentos medicos basicos.

Entretanto, a abordagem preventiva é a melhor chance de proteger o ambiente de trabalho de
contaminações e fatores causadores de doenças, com a aplicação de uma série de critérios de higiene:

Investir em mecanismos de refrigeração adequados;
Avaliar a qualidade da água periodicamente;
Realizar limpezas em máquinas de café e outros itens;
Analisar a integridade dos materiais usados na produção;
Vincular protocolos de higiene para o uso de banheiros;
Estabelecer rotinas de exames para os colaboradores.

Essas medidas aumentam drasticamente os níveis de segurança de ambientes organizacionais,
aplicáveis na indústria, comércio e serviços. Assim, a higiene ocupacional previne custos futuros para
controlar um cenário de contaminação generalizada.

Conclusão
A importância da higiene ocupacional na atividade econômica de uma região abrange a incidência de
doenças crônicas, as taxas de longevidade e satisfação no trabalho, além de prevenir o surgimento e
descontrole de doenças contagiosas.

Seu aspecto mais fundamental é a garantia de dignidade para os locais de trabalho e os colaboradores
que contribuem para a produção de bens e serviços para o mercado consumidor.

Esse texto foi originalmente desenvolvido pela equipe do blog Guia de Investimento, onde você pode
encontrar centenas de conteúdos informativos sobre diversos segmentos.
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Afinal o que é ter saúde? Veja 7 dicas para uma vida mais saudável e
feliz

Alcançar a plenitude da própria existência é um objetivo de vida para muitas pessoas. A sensação de que
fez o bastante, possui energia e saúde suficientes e está satisfeito com a própria realidade parece
impossível, apesar de vital para uma vida mais saudável e feliz.

A corrida pelo estilo de vida mais saudável possível se alastra por todos os veículos de comunicação da
atualidade, em especial as redes sociais, plataformas online que já dominam cerca de três a quatro horas
diárias da rotina do cidadão típico.
A substituição de carboidratos da dieta, a compra de novos equipamentos para atividade física, adesão a
novos suplementos e vitaminas, dentre outros aspectos fazem parte de uma busca constante pela saúde
como mecanismo de encontro à felicidade.
Em meio às tentativas de retardar o envelhecimento e as doenças através de procedimentos como
implante de testosterona, o aspecto relacionado aos relacionamentos, equilíbrio entre trabalho e lazer
podem ficar em segundo plano.
Portanto, nas discussões que dizem respeito à longevidade e o combate de hábitos danosos à saúde,
surgem os questionamentos sobre qual é, de fato, a definição de uma vida saudável. Inicia-se a resposta
com um ponto pacífico: uma construção de hábitos.

Bem-estar em todos os ângulos
Por trás de hábitos considerados danosos para a saúde física, como o sedentarismo, podem se alojar
problemas mais profundos em termos sociais e mentais. Do mesmo modo, uma rotina regrada de dieta e
exercícios pode esconder conflitos da mesma ordem.
Entende-se comumente que uma vida saudável está associada exclusivamente ao que se ingere, respira
ou a proporção de sua massa corporal. Sendo partes dos aspectos que definem uma vida saudável, não
podem ser confundidas com o todo.
As doenças que afetam o coração, o sistema respiratório e digestivo, modificam o metabolismo e as
atividades mais basilares para o funcionamento do organismo, são acentuadas em escalas distintas pelo
estado emocional de um indivíduo.
O conceito de problemas psicossomáticos é relativamente recente, fruto do avanço dos estudos
relacionados à Psicologia e Psiquiatria. Aos poucos, nota-se que o corpo humano é interconectado em
todas as suas faces, onde o andamento de uma interfere sobre a outra.
Um exemplo mais comum de fenômenos psicossomáticos é o mau funcionamento digestivo em
indivíduos que estão sob forte estresse, se manifestando na forma de enjôos, falta ou excesso de apetite,
dores abdominais e vômitos.
Situações deste tipo podem se manifestar em pessoas fisicamente saudáveis, ainda que alimentem um
estilo de vida que priorize a boa alimentação e a prática de atividades físicas e massagem modeladora na
barriga, além da ausência de doenças crônicas.
O estado mental e social de um indivíduo se deteriora a partir do não cumprimento de hábitos e objetivos
que geram conforto emocional. Tais situações podem configurar uma situação de risco para problemas
deste tipo:

Jornadas de trabalho excessivas;
Relacionamentos íntimos conturbados;

Problemas financeiros críticos;
Isolamento e falta de uma rede de apoio.

Caso negligenciado, tais experiências negativas podem se sedimentar na memória, transformando-se em
um trauma. Marcas psicológicas tem o potencial de modificar o comportamento humano profundamente,
gerando uma espiral destrutiva.
Desta forma, como um mecanismo de defesa, elementos da personalidade e temperamento são
transformados no convívio com as outras pessoas e na percepção da realidade, construindo e
reproduzindo padrões de comportamento que acentuam o problema.

Cultivando uma vida saudável
A inserção de hábitos saudáveis na rotina diária que observam todo o conjunto de necessidades
humanas depende da estruturação de espaços para a realização do trabalho, o cultivo de interesses
pessoais e as relações humanas.
Assim como se estabelece horários para comer, beber, exercitar-se e dormir, é importante que o
indivíduo tenha em mente o quanto é fundamental estipular um horário dedicado para satisfazer
necessidades não tão visíveis.
Em sete dicas que exemplificam como a adoção de comportamentos simples podem modificar a
qualidade de vida, é possível compreender como este novo paradigma se comporta na prática.

1. Determinar uma boa rotina de sono
O sono é um dos principais elementos de impacto físico e mental sobre o desempenho diário. A
recomendação médica indica entre seis a oito horas de sono por dia, contendo contraindicações para os
casos de falta ou excesso de sono.
Com efeitos análogos a uma limpeza de pele profunda masculina, o sono renova as células do corpo,
melhora o processamento cerebral, elimina toxinas e potencializa o sistema imune. Sua falta, no entanto,
reduz a capacidade de concentração em 60%.

2. Ajustar alimentação às necessidades diárias
Não basta comer três refeições por dia ou cortar frituras e fast-food da rotina. Alimentar-se é um hábito
que leva em consideração as necessidades energéticas de acordo com o tamanho, peso, massa corporal
e ciclo de atividades.
Para a maior parte dos indivíduos, os picos de atividade acontecem da manhã ao início da tarde, onde se
deslocam para seus locais de trabalho, utilizam veículos de transporte e fazem exercícios físicos nas
primeiras horas do dia.

O metabolismo humano tende a trabalhar com maior agilidade durante o dia, enquanto ainda está claro.
Pesquisas analisaram a retenção de gorduras e o desempenho do sistema digestivo em relação ao dia e
a noite, comprovando uma correlação entre os horários.
Assim, o café da manhã se consagra como a principal refeição, ou seja, o momento em que se ingere
uma porção maior de calorias em comparação às demais refeições. O consumo deve observar fontes de
carboidrato como raízes e pacote de cereais, fibras e vitaminas.

3. Limitar o uso de aparelhos eletrônicos
Objetos como smartphones, tablets e computadores fazem parte do cotidiano e estão nas mãos e bolsos
das pessoas por muitas horas do dia.
A exposição às telas está associada ao prolongamento do estado de alerta, estimulando a produção de
hormônios, como o cortisol.
O efeito destes aparelhos sobre a mente humana pode ser prejudicial aos momentos de relaxamento,
como eventos familiares, encontros com amigos ou o período de preparação para o sono. O fluxo intenso
de informações mantém o cérebro em um estado de hiperfoco.

4. Gerenciar detalhadamente as finanças pessoais
A renda pessoal funciona como um catalisador de estresse para muitos. O volume de contas e
obrigações a serem quitadas, preocupações com o futuro e despesas com a carreira e estudos podem
deteriorar gradativamente a saúde mental.
Alcançar objetivos como a implantação de uma prótese dentária com aparelho requer a construção de
um hábito de poupar dinheiro, identificar e cortar despesas desnecessárias, atividade que exige disciplina
e cuidado ao detalhar as finanças mensais.

5. Aderir à prática de exercícios físicos
Essencial para o bom funcionamento do corpo e da mente, a prática recorrente de exercícios físicos
previne doenças e desacelera o envelhecimento do sistema nervoso, melhorando o funcionamento da
memória e a capacidade de concentração.
Atividades como corridas, caminhadas, lutas marciais e pilates para coluna fazem parte de um espectro
de atividades de intensidade moderada a alta, podendo ser executadas em um período de trinta minutos,
diariamente e em qualquer lugar.
Os efeitos da atividade física também se manifestam no sono e na alimentação, trazendo benefícios para
os quadros de insônia e otimizando o funcionamento do trato digestivo. A prática também melhora a
absorção de vitaminas e o estado da pele.

6. Ingerir quantidades recomendadas de água
Essencial para a boa aparência da pele e dos cabelos, a ingestão de água em níveis recomendados
previne a necessidade de intervenções como drenagem linfática nas pernas e outros tratamentos ligados
à concentração de toxinas no corpo.
A água é essencial para a atividade celular, a eliminação de substâncias tóxicas e a diluição de
compostos químicos no organismo, favorecendo o sistema digestivo e endócrino. A recomendação varia
entre 1,5 litro a dois litros de água por dia.

7. Realização de exames com frequência
Sejam consultas com clínicos gerais e especializações ligadas ao corpo, ou exames relacionados ao
funcionamento da mente, como a procura por psicólogos e terapeutas, a realização de exames
periódicos é essencial para uma abordagem preventiva da saúde.
Procedimentos como a aplicação enzima intramuscular fazem parte das operações rotineiras que agem
sobre o corpo antes do aparecimento de doenças, de modo a assegurar o bom estado do organismo e
corrigir distorções.

Considerações finais
A busca por uma vida saudável deve observar todas as necessidades humanas com o mesmo nível de
importância. O corpo humano precisa de um bom convívio interpessoal para seu bem-estar, tanto quanto
uma alimentação balanceada.
O consumo de vitaminas, minerais, carboidratos e proteínas nas suas proporções corretas deve estar
acompanhado do cuidado em nutrir boas relações familiares, construir grandes amizades e desenvolver
um momento de qualidade para realização de seus desejos.
Iniciar um hobby, investir tempo e esforço em um projeto de importância existencial é importante para
garantir que a mente tenha as condições necessárias para enfrentar momentos de adversidade e
situações desgastantes inevitáveis.

Esse texto foi originalmente desenvolvido pela equipe do blog Guia de Investimento, onde você pode
encontrar centenas de conteúdos informativos sobre diversos segmentos.
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