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Resumo: O enfermeiro nas atividades profissionais, deve zelar a ética na 

sistematização da assistência, assim possibilitar a garantia da integridade do cliente e 

do profissional envolvido. No campo da especialidade da saúde do trabalhador, por lei, 

tem como competência a monitorizar os riscos biológicos no trabalho. Objetiva-se 

relatar a experiência de discentes de enfermagem sobre a atuação ética, trabalhista e 

previdenciária do enfermeiro percebida durante as aulas na disciplina de saúde do 

trabalhador. Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, no período 

de março/novembro de 2020. Com a participação de 25 discentes matriculados na 

disciplina de enfermagem no processo de cuidar na saúde do trabalhador da 

Universidade Regional do Cariri e foi dividida em dois momentos. No primeiro momento, 

mediado por uma advogada para esclarecer os processos éticos e legais vinculados à 

previdência social na aposentadoria, tempo de serviço e legislação vigente. Os 

acadêmicos puderam perceber a atuação do enfermeiro na busca de direitos legais 

regulamentados em lei que se vincula em garantias específicas a profissão como a 

insalubridade, condições de trabalho, periculosidade, tempo de serviço e contribuição à 

previdência social onde foram capazes de compreender à seguridade social que envolve 

a saúde e a assistência social, por fim, também foi citado o perfil profissiográfico 

previdenciário (PPP), contemplado posteriormente. No segundo momento, mediada 

pelos acadêmicos em formato virtual, foi explanado a resolução COFEN 571/2018 que 

regulamenta a atuação do enfermeiro especialista do trabalho no preenchimento do 

PPP, e atribuições nos campos da sistematização da assistência de enfermagem. A 

participação dos alunos na apresentação deste documento fortaleceu as experiências 

tanto no campo da profissão como no entendimento dos possíveis riscos químicos, 

biológicos e físicos que o trabalhador está exposto, como preencher corretamente os 

espaços, além da emissão do laudo de monitorização biológica, que consolidou o 

aprendizado tendo em vista as respostas positivas dos estudantes durante a 

apresentação. Discutido algumas questões de concurso, consumando os 

conhecimentos técnicos e práticos do tema exposto e sua aplicabilidade em provas e 

seleções. Portanto, a experiência acadêmica de discentes de enfermagem possibilitou 
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uma explanação ampla sobre a importância da atuação do enfermeiro ao que remete a 

ética, trabalhista e previdenciária e o prejuízo dos erros, caso ocorra, ao cliente. 

Palavras-chave: Enfermagem do Trabalho. Previdência Social. Estudantes de 

Enfermagem. 

 


