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Profissionais da área de enfermagem são considerados um dos mais vulneráveis em relação a 
acidentes de trabalho por diversos fatores, entre eles o desconhecimento das normas de 
biossegurança, não utilização ou uso incorreto de EPI’s, além da ampla exposição a agentes 
de risco, seja ele físico, químico ou biológico. O presente estudo teve como objetivo analisar o 
conhecimento sobre biossegurança e uso dos EPI’s dos profissionais de enfermagem em 
hospital público do município de Bacabal-MA. A pesquisa foi realizada com aplicação de 
questionário semiestruturado com questões referentes a biossegurança, EPI’s e acidentes de 
trabalho. Todos os entrevistados foram do sexo feminino, idade média de 36 anos, 77,27% 
eram técnicas em enfermagem e 22,73% eram auxiliares em enfermagem. Todas responderam 
que conheciam EPI’s, mas apenas 50% sabiam o que realmente significava. Com relação ao 
conhecimento sobre biossegurança, 84% das entrevistadas tinham conhecimento e 16, 3% já 
tinham sofrido acidentes de trabalho. Diante dos resultados obtidos, faz-se necessário que 
sejam oferecidos mais cursos de capacitação na área de biossegurança a estas profissionais, 
além de maior rigidez ao cumprimento das normas de biossegurança pela CIPA, de modo a 
resguardar a saúde do profissional de enfermagem e dos pacientes que usufruem dos 
serviços do hospital. 
 

Palavras-chave: Acidentes Ocupacionais. Biossegurança. Enfermagem. Equipamento de 
Proteção Individual. 

 
Nursing professionals are considered among the most vulnerable in relation to workplace 
accidents by several factors, including the lack of biosafety norms, non-use or misuse of IPE, 
as well as extensive exposure to risk factors, be it physical, chemical or biological. This study 
aimed to analyze the knowledge of biosafety and use of IPE of nursing professionals in a 
public hospital in the city of Bacabal-MA. The survey was conducted with semi-structured 
questionnaire application with issues related to biosafety, IPE and accidents. All respondents 
were female, mean age 36 years, 77.27% were technical in nursing and 22.73% were nursing 
assistants. All said they knew PPE, but only 50% knew what it really meant. Regarding the 
knowledge of biosafety, 84% of respondents were aware and 16, 3% had suffered accidents at 
work. On the results obtained, it is necessary to be offered more training courses in the area 
of biosafety to these professionals, and greater rigidity to compliance with biosafety 
standards by CIPA, in order to safeguard the health of nursing professionals and patients 
that make use of hospital services. 
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1. INTRODUÇÃO 
De acordo com o Ministério da Saúde, 

biossegurança consiste na “condição de segurança 
alcançada por um conjunto de ações destinadas a 
prevenir, controlar, reduzir ou eliminar riscos 
inerentes às atividades que possam comprometer 
a saúde humana”, animal e vegetal e o ambiente 
(BRASIL, 2004). No entanto, os especialistas na 
área de biossegurança a caracterizam como um 
processo educativo amplo em vez de reduzi-la a 
treinamento e introjeção de normas, como muitas 
vezes é compreendida, pois quando se faz 
referência à educação, alude-se à totalidade da 
experiência dos agentes envolvidos, a atividades 
comuns, algo que não se reduz a um processo de 
condicionamento (NEVES, 2008). 

Os conceitos de biossegurança passaram 
por muitas transformações ao longo dos anos, 
diante das diferentes situações que eram 
apresentadas aos profissionais da área da saúde, e 
principalmente com o advento do HIV/AIDS na 
década de 1980, quando os conceitos atuais foram 
estabelecidos e adotados pela maioria das escolas 
de saúde do mundo e que de certa forma, 
auxiliaram na criação e entendimento para as leis 
envolvendo biossegurança, sancionadas anos 
depois (PAULINO, LOPES, ROLIM, 2008). 

É importante relacionar a legalização de 
biossegurança no Brasil, que atualmente está 
veiculada à Lei Nº 11.105 de 25 de março de 2005 
que dispõe sobre a Política Nacional de 
Biossegurança. A Lei Nº 8.974, de 5 de janeiro de 
1995 foi revogada, a Comissão Técnica Nacional 
de Biossegurança, uma dimensão ampla que 
extrapola a área da saúde e do trabalho, sendo 
empregada quando há referência ao meio 
ambiente e à biotecnologia. Nesse sentido, a saúde 
dos trabalhadores abrange um campo específico 
da área da saúde pública no Brasil, que procura 
atuar através de procedimentos próprios, com a 
finalidade de promover e proteger a saúde das 
pessoas envolvidas no exercício do trabalho. 
Assim, voltada para a saúde do trabalhador, tem-
se a Portaria Nº 37 de 06/12/2002, que instituiu a 
Norma Regulamentadora (NR) 32, que trata 
especificamente da Segurança e Saúde do 
Trabalho nos Estabelecimentos de Assistência à 
Saúde (ANDRADE, SANNA, 2007; CARRARO et 
al., 2012) 

A composição da força de trabalho, a 
formação técnica heterogênea das equipes, formas 
de organização e divisão de trabalho, a 
remuneração, o trabalho em turnos e a constante 
vivência de tensões, entre outros fatores devem 
ser analisados para caracterização das 
peculiaridades do trabalho de enfermagem. A 
composição da força de trabalho mostra o déficit 
do quantitativo de enfermeiros, o que 
compromete a produtividade e acaba causando 
acidentes ocupacionais.   

Segundo Conceição et al. (2003), os 
acidentes de trabalho têm expressiva 
morbimortalidade, constituindo-se em importante 
problema de saúde pública. No Brasil, agravos 
relacionados ao trabalho representam 
aproximadamente 25% das lesões por causas 
externas atendidas em serviços de emergência e 
mais de 70% dos benefícios acidentários da 
Previdência Social. Números reduzidos de pessoal 
predispõem perigos a quem assume trabalhos em 
alta sobrecarga, com desgastes físicos e mentais 
intensos, um motivo de preocupação para toda 
equipe de trabalho no ambiente hospitalar 
(RIBEIRO; SHIMIZU, 2007, VALLE et al., 2008). 

Atualmente, as normas consoantes à 
biossegurança são motivos de preocupação, tanto 
por parte da Comissão de Controle de Infecção 
Hospitalar (CCIH) quantos pelos Serviços de 
Medicina Ocupacional. A utilização de precauções 
básicas auxilia os profissionais nas condutas 
técnicas adequadas à prestação dos serviços, 
através do uso correto de equipamento de 
proteção individual (EPI), de acordo com a Norma 
Regulamentadora nº. 6 (NR-6) da Portaria nº. 
3.214, de 08.06.78. Essas medidas devem gerar 
melhorias na qualidade da assistência e 
diminuição de custos e infecções advindas da 
prática hospitalar tanto para os profissionais como 
para os clientes e seus familiares. Dentre as 
medidas destacam-se os equipamentos de EPI’s, 
que se destinam a proteger os profissionais nas 
operações de riscos de exposição e/ou quando 
houver manipulação de produtos químicos e 
biológicos, bem como riscos de cortes com 
materiais perfuro cortantes. Os EPI’s são 
dispositivos de uso individual destinado a 
proteger a integridade física e a saúde do 
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trabalhador (VALLE et al., 2008; TALHAFERRO, 
BARBOZA, OLIVEIRA, 2008; GIR et al., 2008). 

A área de conhecimento de biossegurança 
por ser relativamente nova, constitui-se num 
desafio para os profissionais, especialmente da 
área da saúde, tendo em vista que as normas de 
biossegurança são aceitas teoricamente, mas há 
uma lacuna entre o campo teórico e a prática 
cotidiana. Neste sentido, é de suma importância 
que os profissionais de enfermagem adotem as 
medidas de biossegurança, e para tanto o 
conhecimento e a conscientização de sua 
relevância para a segurança e saúde do 
trabalhador fazem-se necessários, conhecimentos 
estes que repercutirão também no cuidado ao 
paciente, mas que em grande parte são 
negligenciados desde o ensino de biossegurança, 
seja este em nível técnico-profissionalizante ou 
durante a graduação (CARRARO et al., 2012). 

A educação em biossegurança não foi 
implantada pelas disposições legais de formação 
dos profissionais de enfermagem e, como 
consequência, apesar dos esforços de 
universidades e conselho de classe para inclusão 
deste tema no nível superior, ainda existe um 
grande abismo entre a magnitude do problema e a 
formação e capacitação de recursos humanos para 
a prática profissional segura. Consequentemente 
existe uma deficiência na formação profissional do 
enfermeiro, no que se refere à sua sensibilização 
para medidas em biossegurança na prática, e um 
dos responsáveis por esta deficiência pode ser a 
pouca atenção nos currículos dos cursos de 
graduação em enfermagem a este conteúdo, pois é 
comum o assunto ser abordado de forma sucinta, 
em programas e cargas horárias diferentes, 
resultando em conhecimento insuficiente, o que 
resulta na baixíssima aprendizagem e 
aplicabilidade destes conhecimentos na vida 
profissional (ANDRADE, SANNA, 2007; 
PEREIRA et al., 2012). 

 
Costa e Costa (2010) relatam que 

experiência de docentes nos diferentes níveis de 
ensino de biossegurança (técnico e graduação) 
também aponta para essa direção, principalmente 
para a formação de nível técnico, pois são esses 
profissionais que executam em larga escala 
atividades consideradas de risco e onde os 

procedimentos de ensino praticados são marcados 
pela fragmentação de conteúdos e pela ausência 
de um eixo de orientação pedagógica.  

Castro e Farias (2008) afirmam que os 
acidentes de trabalho ocorrem em todas as 
categorias profissionais conforme a natureza do 
trabalho executado. Todavia, as atividades 
realizadas pelos profissionais de saúde e a 
qualidade do material que manipulam, despertam 
a preocupação dos estudiosos pela exposição 
destes trabalhadores aos acidentes de trabalho, 
especialmente aqueles com material 
perfurocortante, em decorrência dos riscos à 
saúde que podem acometer, principalmente, os 
trabalhadores da área de enfermagem, por 
diferentes estudos (CAVALCANTE et al., 2006; 
CAMPOS, VILAR, VILAR, 2011) mostram uma 
tendência ao maior acometimento de acidentes 
entre estes profissionais por conta da maior 
exposição a agentes infecciosos e também pelo 
maior contato com  pacientes portadores de 
diferentes patologias, além de extenuantes 
jornadas de trabalho 

Por conta do crescente número de 
acidentes de trabalho envolvendo profissionais da 
área de enfermagem e da dificuldade de difusão 
dos ensinamentos de biossegurança e 
uso/manuseio correto dos equipamentos de 
proteção individual, o objetivo deste trabalho foi 
avaliar o conhecimento dos profissionais de 
enfermagem sobre biossegurança e uso dos EPI’s 
em um hospital da rede municipal da cidade de 
Bacabal-MA, por meio da aplicação de 
questionários e análise observacional dos 
profissionais. 
 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 
Trata-se de um estudo descritivo, de 

natureza observacional e de caráter qualitativo e 
quantitativo, realizado no Pronto Socorro 
Municipal de Bacabal, Maranhão. 

A amostra foi composta por 22 
profissionais de enfermagem (auxiliares, técnicos 
ou graduados). Os critérios de inclusão foram: 

trabalhar em unidade de saúde municipal, aceitar 

participar da pesquisa, mediante a assinatura do 

Termo de Consentimento Livre Esclarecido- 

(TCLE) e responder o questionário. Não foram 

incluídos na pesquisa os participantes que pediram 
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para deixar o estudo ou que não possuíam vínculo 

com o setor de enfermagem. Com a finalidade de 
manter o sigilo e anonimato dos participantes do 
estudo, além de entregar o questionário e de 
fornecer explicações, foi distribuído, o TCLE. 

O instrumento de coleta de dados utilizado 
foi um questionário semiestruturado constituído 
por 17 questões, contendo aspectos sobre os dados 
gerais dos profissionais, ensino de biossegurança, 
percepção do profissional sobre a importância do 
uso e os riscos do não uso dos EPIs e acidentes de 
trabalho. Os dados foram tabulados em planilhas 
no programa estatístico STATA versão 12.0, 
usando estatística descritiva básica, com tabelas, 
gráficos e o teste de Fisher, com índice e confiança 
de 95% (p < 0,05) utilizado para avaliar os dados 
não paramétricos do estudo. 
 

 3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Após a coleta dos dados e análise dos 
questionários, verificou-se que todos os 
participantes da pesquisa foram do sexo feminino, 
um total de 22 participantes/entrevistadas. A 
média de idade foi de 36,04 anos (DP±10,12), com 
idade mínima de 20 anos e máxima de 60 anos. 

Em   relação à ocupação das mesmas, 
77,27% eram técnicas de enfermagem e 22,73% 
eram auxiliares. Três profissionais graduados em 
enfermagem se recusaram a participar do estudo, 
sendo assim, estes dados não foram coletados.  
A Tabela 1 mostra as características 
socioeconômicas dos profissionais de 
enfermagem, participantes da pesquisa. 
 
Tabela 1. Análise socioeconômica referente às 
profissionais de enfermagem do Pronto Socorro 
Municipal de Bacabal, MA, 2015. 

Ao analisar as características das 
profissionais de enfermagem, totalmente 
composto por mulheres, pode-se dizer que se trata 
de um dado novo, visto que, em diversos estudos 
realizados com equipes de enfermagem não se vê 
a totalidade de profissionais do sexo feminino, 
mas sim a predominância do mesmo sobre o sexo 
masculino, mostrando que a área de enfermagem 
ainda é exercida, predominantemente, pelo sexo 
feminino (DIAS, PINHEIRO, BARROSO, 2006; 
VALLE et al., 2008; TALHAFERRO, BARBOZA, 

OLIVEIRA, 2008; RIBEIRO, RIBEIRO, LIMA 
JÚNIOR, 2010). 

 

Pereira (2008) mostra que os homens são 
minoria entre os profissionais de enfermagem, 
principalmente no interior do país, onde se 
consolida por questões tradicionais e culturais, a 
baixa presença dos mesmos neste ramo, e os que 
trabalham, poucos realmente escolheram a 
enfermagem por vocação e desejo, a maioria acaba 
escolhendo por questões financeiras, maior 
facilidade de adentrar ao mercado de trabalho ou 
opções escassas em relação a cursos 
profissionalizantes/graduação. 

Em relação à idade e grau de 
profissionalização, os estudos têm grande 
variação no que diz respeito a estes pontos. Em 
relação à idade, os dados corroboram com os 
apresentados por Talhaferro, Barboza e Oliveira 
(2008) que ao avaliarem a adesão e o uso dos 
equipamentos de proteção individual pela 
enfermagem em um hospital-escola de uma 
cidade do interior do Estado de São Paulo, 
também observaram uma predominância de 
profissionais na faixa etária, entre 30-49 anos de 
idade, assim como média de idade obtida, de 36 
anos.  

CARACTERÍSTICAS 
SOCIOECONÔMICAS 

ENTREVISTADOS 

SITUAÇÃO 
CONJUGAL 

N % 

Solteiro 16 72,72 

Casado 5 22,72 
Divorciado 0 0 

Viúvo 0 0 
União estável 1 4,56 

RENDA N % 

< 1 salário* 9 40,91 
1 a 2 salários 9 40,91 
3 a 4 salários 3 13,64 
> 5 salários 1 4,55 

ESCOLARIDADE N % 

Médio Completo 16 72,72 
Superior Incompleto 6 27,28 

RELIGIÃO N % 

Católico 18 81,82 
Evangélico 4 18,18 

TOTAL 22 100 
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No entanto, o estudo realizado por Bonini 
et al. (2009) ao analisar os riscos ocupacionais e o 
uso de EPI pela equipe de enfermagem de uma 
unidade de terapia intensiva de um hospital-
escola no interior paulista já mostra que a maioria 
destes profissionais está numa faixa etária menor, 
entre 21 e 30 anos, o que pode ser explicado pelo 
fato de ser um hospital-escola onde tem muitos 
profissionais jovens, que interagem melhor com os 
alunos e pacientes e também por se tratar do 
centro de terapia intensiva, uma ala que poucas 
pessoas têm aptidão para o trabalho e que tem 
uma carga maior de trabalho. Em relação ao grau 
de profissionalização, a maioria dos estudos 
mostra que as equipes de enfermagem têm 
predominância de técnicos e auxiliares, já que os 
profissionais graduados exercem a função de 
chefia, e por isso estão em menor número (SILVA, 
ZEITOUNE, 2009; SIMÃO et al., 2010). 

As características socioeconômicas como 
estado civil, escolaridade e renda podem variar 
bastante de local para local. Neves et al. (2011) ao 
analisar o nível de adesão a equipamentos de 
proteção individual de uma equipe de 
profissionais de enfermagem de um hospital da 
rede municipal da cidade Goiânia-GO, 
observaram que a maioria destes era casados e 
com ensino médio completo, dado semelhante ao 
nosso apenas em relação à escolaridade. Mafra et 
al. (2008) ao avaliar a percepção dos enfermeiros 
sobre a importância do uso dos EPI’s em relação 
aos riscos biológicos em um Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência encontrou 
resultados semelhantes aos dados obtidos no 
presente estudo referentes a estado civil, 
escolaridade e renda, principalmente por conta da 
faixa etária mais observada nos estudos (30-49 
anos). Já em relação à renda, Soares et al. (2013) 
explicam que os baixos salários são pagos 
principalmente para auxiliares de enfermagem 
por terem menor nível de qualificação e para 
plantonistas, o que faz com que estes profissionais 
tenham dupla jornada de trabalho, o que foi 
relatado por algumas das entrevistadas. 

Ao analisar o tempo de trabalho destes 
profissionais, percebe-se que 50% já estão com 
cerca de dez anos ou mais de trabalho, assim 
como pôde ser visto no Gráfico 1, fator este que 
pode significar um maior descuido no que se 

refere à proteção do profissional de enfermagem, 
como mostram Dias, Pinheiro e Barroso (2006) que 
analisaram os questionários de 99 profissionais de 
enfermagem que se acidentaram com materiais 
perfuro cortantes durante o trabalho, observando 
que a maioria deles tinha mais de 10 anos de 
profissão e em grande parte dos casos, como 
relatados pelos próprios profissionais, houve 
negligência por parte dos mesmos, uma vez que 
consideravam o tempo de experiência ser a 
condição para torná-los ilesos a qualquer tipo de 
acidente. 

Por conta da precariedade das condições 
de trabalho, tendo em vista a permanência no 
hospital, devido às escalas extras de plantões, os 
trabalhadores da área de enfermagem se veem 
forçados a abdicar do seu lazer em prol de 
melhores condições salariais. Para isso, estes 
sacrificam parte do tempo dedicado à convivência 
familiar, o que gera um sentimento de vazio e 
fragilização dos laços afetivos. A duplicidade de 
emprego, necessária à sobrevivência nos dias 
atuais, em virtude da redução do poder aquisitivo 
da população (notadamente aos baixos salários 
proporcionados pela conjuntura econômica e 
social que o Brasil apresenta no momento), 
desgasta a condição física e psicossocial dos 
profissionais, expondo-os ainda mais a acidentes 
de trabalho. Portanto, a necessidade de mais um 
emprego exige do profissional de enfermagem a 
permanência da maioria dos seus anos produtivos 
em ambiente insalubre, o que aumenta o tempo de 
exposição aos riscos ocupacionais (SIMÃO et al., 
2010) 

Com relação à religião, a maioria das 
profissionais relataram que são católicas e uma 
minoria de evangélicas, algo bem representativo 
pois este é um dado inédito dentre as pesquisas na 
área de enfermagem, já que os estudos com 
mesmo enfoque não fazem nenhuma menção à 
religião dos participantes da pesquisa. Gussi e 
Dytz (2008) explicam que a religião cristã, 
principalmente o catolicismo, sempre exerceu 
grande influência na área da saúde, e de modo 
ainda mais concreto entre os profissionais de 
enfermagem, já que muitas instituições médicas 
têm forte ligação com a igreja católica, que vão 
desde a nomeação de hospitais com nomes de 
santos e personagens emblemáticos do 
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catolicismo, presença de capelas para os fiéis 
rezarem dentro dos hospitais e até mesmo 
hospitais que foram fundados por religiosos, 
como a Santa Casa de Misericórdia. Além disso, 
desde o estabelecimento da enfermagem no Brasil, 
esta segue os pressupostos cristãos da 
enfermagem moderna liderada por Florence 
Nightingale, veterana da guerra da Criméia 
ocorrida no século XIX, e que revolucionou os 
cuidados em enfermagem, aliados aos princípios 
religiosos e de cuidado do paciente (GUSSI, 
DYTZ, 2008; COSTA et al., 2009). 
 

 
 

Gráfico 1. Tempo de trabalho informado pelas 
profissionais em enfermagem do Pronto Socorro 
Municipal de Bacabal, MA, 2015. 
 

A Tabela 2 apresenta os dados referentes 
ao conhecimento e importância do uso dos EPI’s 
durante o trabalho da equipe de enfermagem no 
hospital. Dentre os dados pesquisados, faz-se de 
grande importância que todas as entrevistadas 
tinham conhecimento sobre EPI, mas apenas 
metade sabia o significado de EPI, o que mostra 
que essas profissionais podem não estar passando 
por treinamentos periódicos pela Comissão 
Interna de Prevenção a Acidentes (CIPA) do 
hospital ou que o ensino de biossegurança 
durante o seu curso de formação tenha sido 
deficiente (ANDRADE, SANNA, 2007). 

 
Tabela 2. Variáveis sobre conhecimento e uso de EPI’s 
das profissionais em enfermagem entrevistadas do 
Pronto Socorro Municipal de Bacabal, MA, 2015. 

DADOS SOBRE EPI ENTREVISTADOS 

Tem conhecimento sobre 
EPI 

N % 

Sim 22 100 
Não 05 0 

Sabe o significado de 
EPI’s 

N % 

Sim 11 50 
Não 4 18,18 
Não respondeu 7 31,82 

Já sofreu algum acidente 
de trabalho pelo não uso 

de EPI’s 

N % 

Sim 3 13,65 
Não 16 72,70 
Não respondeu 3 13,65 

Conhece a importância do 
uso dos EPI’s 

N % 

Sim 22 100 

Não 0 0 

Sempre usa EPI’s em suas 
funções 

N % 

Sim 17 77,26 
Não 2 9,09 
Não respondeu 3 13,65 

Tem hábito de verificar a 
validade do EPI 

N % 

Sim 5 22,72 
Não 14 63,63 
Não respondeu 3 13,65 

TOTAL 22 100 

 
Castro e Farias (2008) relatam que a 

sobrecarga de trabalho na área da saúde, 
principalmente na área de enfermagem, é um 
fator limitante para o desenvolvimento de boas 
práticas laborais, já que em muitos casos, estes 
profissionais têm de sair de um emprego e 
imediatamente dirigir-se ao próximo, 
negligenciam o uso de alguns EPI’s por acharem 
que conhecem bem o seu ambiente de trabalho, 
não necessitam destes equipamentos e somado à 
falta de tempo e motivação, estes profissionais 
pouco buscam cursos de capacitação seja na área 
de biossegurança ou qualquer outra área que 
compreende o serviço do setor de enfermagem, o 
que poderia lhe render uma melhor colocação no 
mercado de trabalho. 

Quando se conhece e compreende, 
portanto, os processos de ensino da biossegurança 
desenvolvidos em cursos de nível técnico da área 
de saúde, estes processos tornam-se um 
instrumento estratégico-pedagógico importante, 
visto a defasagem atual entre o mundo da escola e 
o mundo do trabalho no que se refere à 
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biossegurança, fato que influencia, sobremaneira, 
a formação profissional nessa área e com impactos 
significativos no mercado de trabalho, sendo 
necessário, portanto, construir um processo 
educacional que articule a formação profissional 
com as necessidades e as demandas da sociedade 
(COSTA; COSTA, 2010). 

O Gráfico 2 demonstra os principais EPI’s 
conhecidos pelas profissionais de enfermagem, 
onde 50 % das participantes conhecem a maior 
parte dos EPI’s necessários para sua proteção, 
enquanto 5% têm conhecimento apenas das luvas 
e máscaras, demonstrando a ineficiência do 
conhecimento técnico acerca dos equipamentos de 
proteção individual, fundamentais para execução 
dos serviços de enfermagem. 
 

 
Gráfico 2. Principais EPI’s conhecidos pelas 
profissionais de enfermagem entrevistadas do Pronto 
Socorro Municipal de Bacabal 

 
O baixo índice de conhecimento acerca de 

alguns EPI’s assim como a baixa adesão ao uso 
dos equipamentos de proteção individual e o seu 
manuseio incorreto são decorrentes de fatores 
como desconforto, incômodo, descuido, 
esquecimento, falta de hábito, inadequação dos 
equipamentos, quantidade insuficiente e a 
descrença quanto ao seu uso. Esses fatores são 
agravados pela precária infraestrutura, aspectos 
organizacionais do trabalho, falta de 
conhecimento devido a não existência de 
educação permanente, sobrecarga de trabalho, 

estresse, cansaço físico e falta de tempo 
(MAGAGNINI et al., 2011).  

A adesão ao uso de equipamentos de 
proteção está intimamente relacionada à 
percepção que os profissionais têm acerca dos 
riscos a que estão expostos e da susceptibilidade a 
esses riscos. Os profissionais da área da 
enfermagem que autoavaliam o risco de sofrerem 
acidentes percutâneos como baixo ou médio, em 
seu ambiente laboral, têm maior chance de se 
acidentar, quando comparados com aqueles que 
avaliam o risco como alto (NEVES et al., 2011). 

O estudo conduzido por Amaral et al. 
(2005) ao avaliarem as notificações de acidentes de 
trabalho entre os profissionais da área da saúde 
em um hospital privado da cidade de Vitória da 
Conquista-BA observaram que 52,3% dos 
acidentes com material perfurocortantes ocorridos 
neste hospital foram com a equipe de enfermagem 
e na sua maioria com os auxiliares de 
enfermagem, 36,9% destes acidentes foram 
durante a realização de procedimentos, 24,6% 
ocorreram devido ao descarte do material em local 
impróprio, 16,9% ao descartar o material 
perfurocortante e 9,20% auxiliando 
procedimentos, 8,10% ao realizar a coleta de 
material após procedimentos, além de que as 
vítimas destes acidentes tinham pouquíssimos 
conhecimentos em biossegurança, mas não faziam 
menção ao uso do EPI no momento do acidente, já 
que no registro de acidentes de trabalho do setor, 
este dado foi totalmente negligenciado, 
configurando-se numa falha grave da comissão 
interna de prevenção de acidentes, da chefia de 
enfermagem e também da direção do hospital.   

Um ponto positivo relatado pelas 
entrevistadas foi o uso constante de luvas, jalecos 
e sapatos fechados e principalmente a realização 
da lavagem das mãos a cada troca de luvas e a 
cada visita ao paciente, sendo esta medida vista 
por todas as entrevistadas como primordial para 
saúde de si e de seus pacientes. Um ponto 
negativo mostrado foi a baixa adesão ao uso de 
óculos de proteção, assim como Mafra et al. (2008), 
além do uso inadequado de máscaras durantes 
procedimentos como aspiração das vias aéreas 
superiores e traqueostomia, e no momento do 
descarte de materiais destes pacientes no expurgo, 
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o que pode aumentar o risco de contaminação do 
trabalhador. 

Com relação ao conhecimento sobre 
biossegurança das participantes do estudo, 84 % 
possuem algum conhecimento sobre 
biossegurança e 16 % não. Os dados são 
demonstrados no Gráfico 3. 
 

 
Gráfico 3. Conhecimento sobre biossegurança das 
profissionais entrevistadas do Pronto Socorro 
Municipal de Bacabal. 

Os dados apresentados no Gráfico 3 
corroboram com Correa e Donato (2007) que 
observaram por meio de entrevistas e visitas às 
equipes, que os profissionais sabem o conceito de 
biossegurança, o que são os equipamentos de 
proteção individual e como usá-los de forma 
correta.  O uso de EPI’s associado ao tempo de 
trabalho, através do teste estatístico Exato de 
Fisher (IC=95%) demonstrou que não houve 
diferença estatisticamente significante (p=0,42), 
portanto não se notou neste estudo que o tempo 
de trabalho influenciou o uso ou não uso de 
equipamentos de proteção. Bem como também 
não foi notado que as características sócio- 
demográficas, renda e escolaridade (p>0,05) 
estariam associadas/envolvidas ao mesmo fator. 
No hospital também foram observados alguns 
aspectos a respeito doo uso de EPI’s. Seguindo um 
roteiro observacional nas áreas de ambulatório, 
clínica feminina, emergência, centro cirúrgico, 
clínica masculina, observação e pediatria. Sendo 
que estavam envolvidas nessas áreas ao todo 7 
profissionais, sendo 3 auxiliares em enfermagem e 
4 técnicas em enfermagem e destas, 3 estavam 

trabalhando na clínica feminina, 3 na emergência e 
1 no centro cirúrgico. 

Em todas as áreas avaliadas faltava algum 
tipo de EPI, como luvas cirúrgicas, toucas, propé e 
óculos de proteção. Em relação à lavagem correta 
e assepsia das mãos, em 85,71% (n=6) das áreas 
notou-se que estes procedimentos não foram 
realizados adequadamente. A mesma frequência 
(85,71%) de inadequação quanto à lavagem e 
assepsia das mãos foi observada após realizada a 
troca de algum EPI por parte dos profissionais. 
Em todas as áreas os profissionais faziam uso de 
sapato fechado. 

Observações mais preocupantes foram 
notadas, em 71,43% das áreas (n=5) o uso dos 
EPI’s não estava sendo feito corretamente, de 
acordo com os procedimentos médicos, e que em 
85,71% (n=6) das áreas, os materiais perfuro 
cortantes não estavam sendo descartados 
adequadamente, o que mostra o descaso com os 
princípios de biossegurança neste órgão (Gráfico 
4). 
  

 
Gráfico 4. EPI’S disponibilizados nas áreas observadas 
do Pronto Socorro Municipal de Bacabal 

 
O estudo conduzido por Neves et al. (2011) 
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hospital-escola mostrou que os profissionais têm 
conhecimento sobre biossegurança e uso dos 
EPI’s, mas consideraram a baixa adesão ao uso 
destes por conta da falta de fiscalização da 
gerência hospitalar e da CIPA. Eles comentaram 
que os principais ensinamentos de biossegurança 
no local são feitos pelos alunos e estagiários, e não 
pela direção do hospital, mostrando que estes 
profissionais estão em risco de serem acidentados 
e que por mais que haja a disponibilidade do EPI, 
o local de trabalho deve ter avisos claros e 
treinamento permanente em biossegurança. 
Talhaferro, Barboza e Oliveira (2008) ao 
analisarem as condições de trabalho da equipe de 
enfermagem que trabalham na central de matérias 
e esterilização de um hospital-escola constatou 
que estes profissionais têm amplo conhecimento 
com relação ao uso de EPI’s, mas relataram muitas 
dificuldades ao utilizarem os mesmos, como o 
peso e tamanho das botas, alergia e redução da 
audição com o protetor auricular, sufocamento 
com o protetor facial, diferenças de tamanhos nas 
luvas, coceira na cabeça com o uso das toucas e 
embaçamento da visão com o uso de óculos. 
Relataram também que o principal fator para o 
uso dos EPI’s se dá pelo medo da contaminação 
com patógenos de alto poder contagioso.  
Outro estudo realizado por Oliveira et al. (2008) 
apresentou resultados semelhantes ao de Dias, 
Pinheiro e Barroso (2006) no que diz respeito ao 
perfil de profissionais de enfermagem que sofrem 
acidentes de trabalho. No entanto, este foi além, 
ao mostrar o setor em que mais ocorreram os 
acidentes (clínica médica e cirúrgica), o tipo de 
acidente (lesão percutânea), o principal agente 
causador da lesão (agulhas), a circunstância do 
acidente (descarte e ao reencapar agulhas), área 
do corpo em que a lesão ocorreu (dedos das 
mãos), o período do dia em que o acidente 
ocorreu, se o profissional usava ou não os EPI’s 
(75% relataram o não uso) e o procedimento 
adotado após o acidente. O estudo realizado por 
Soares et al. (2013) também apresentou resultados 
semelhantes ao de Dias, Pinheiro e Barroso (2006), 
mas relacionou principalmente a ocorrência de 
acidentes com a sobrecarga de trabalho, a 
insalubridade do ambiente, a falta de pessoal e o 
tipo de atendimento realizado no momento do 
acidente como principais fatores para ocorrência 

do mesmo e gravidade, levando em consideração 
o EPI utilizado de acordo com a área afetada pela 
lesão. 

Campos, Vilar e Vilar (2011) ao analisarem 
as medidas de segurança adotadas pela equipe de 
enfermagem do hospital universitário da cidade 
de Campina Grande – PB para prevenção de 
acidentes ocupacionais notaram que a maioria dos 
profissionais demonstrou pouco conhecimento 
acerca das medidas de segurança padrão e dos 
riscos aos quais estão expostos, que os 
profissionais não tinham conhecimento dos 
serviços de notificação existentes no hospital e 
consequentemente ocorria um alto índice de sub-
notificação de acidentes ocupacionais, que após o 
acidente ocupacional os profissionais passaram a 
aderir com maior frequência ao uso dos EPI’s e 
que no setor de enfermagem não existia um 
protocolo operacional padrão para estes casos, e 
também não havia nenhum tipo de registro que 
normatizasse as práticas de biossegurança, sendo 
unânime por parte dos profissionais a necessidade 
da implantação do mesmo. 

Sabe-se que, em grande parte dos cenários 
de atendimento em enfermagem, negligenciam-se 
as normas de biossegurança; os EPI’s são mais 
utilizados na assistência ao paciente cujo 
diagnóstico é conhecido, subestimando-se a 
vulnerabilidade do organismo humano a 
infecções. O recomendável é que o profissional de 
enfermagem esteja sempre protegido quando tiver 
contato com material biológico e, também, 
durante a assistência cotidiana aos pacientes, 
independente do diagnóstico. Estudos 
demonstram que as maiores causas e acidentes 
punctórios, entre os trabalhadores da 
enfermagem, estão nas práticas de risco como o 
reencape de agulhas, o descarte inadequado de 
objetos perfuro cortantes e a falta de adesão aos 
EPI (GALLAS, FONTANA, 2010). 

Apesar da clareza das barreiras existentes 
para a adesão, os profissionais não se eximem da 
responsabilidade pessoal para o uso dos 
equipamentos de proteção individual. A adesão a 
esses equipamentos é um comportamento 
individual e pessoal, contudo, fortemente 
determinado pelas crenças em saúde. A percepção 
da susceptibilidade e da severidade aos riscos de 
exposição no ambiente laboral desses 
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profissionais, somada à percepção do benefício 
dos equipamentos de proteção, representa força 
positiva que contribuiria para a tomada de decisão 
quanto ao uso dos equipamentos de proteção 
(NEVES et al., 2011). 

 

4. CONCLUSÃO 
A área de conhecimento de biossegurança 

é bastante recente, constituindo-se num desafio 
para os profissionais, especialmente da área da 
saúde, tendo em vista que seus preceitos são 
teoricamente aceitos e difundidos, mas há uma 
lacuna entre o campo teórico e a prática cotidiana. 
Neste sentido, é de suma importância que os 
profissionais de enfermagem e também de outras 
áreas da saúde adotem as medidas de 
biossegurança, e para tanto o conhecimento e a 
conscientização de sua relevância para a 
segurança e saúde do trabalhador fazem-se 
necessários, conhecimentos estes que repercutirão 
também no cuidado ao paciente. 

Por isto, consideram a biossegurança como 
um modo complexo de prevenir infecções e a 
disseminação de microorganismos no meio 
ambiente. E neste sentido, o aprofundamento 
desta temática precisa tornar-se mais visível a 
todos os que trabalham com seres humanos, 
principalmente no ambiente de cuidados à saúde 
e no processo de formação do profissional 
enfermeiro. Sendo assim, apresenta-se como um 
tema de grande relevância a ser discutido, 
aprofundado e praticado na formação 
profissional. 

A capacitação do pessoal de enfermagem 
sobre a prevenção de acidentes limita-se à 
transmissão de informações, não a conscientizá-lo 
intensivamente. É necessária a criação de espaços 
para que trabalhadores de enfermagem discutam 
questões relativas a condições de trabalho e se 
minimizem efetivamente riscos. Nesta perspectiva 
de compreensão deve-se a partir de suas 
experiências, reconhecerem-se no processo de 
trabalho, receberem e cambiarem conhecimentos 
sobre prevenção de acidentes e manutenção da 
saúde no trabalho, com apoio e presença de 
serviços de educação continuada e também dos 
órgãos internos de hospitais e unidades de saúde 
que respondam pela área de biossegurança. 

Levando em consideração que as ações de 
enfermagem funcionam como um importante 
vínculo entre o profissional enfermeiro, a equipe 
de saúde, os pacientes, familiares, comunidade e 
outros envolvidos nos cuidados à saúde, é 
importante que novos trabalhos na área de 
biossegurança sejam realizados, não apenas no 
setor de enfermagem, mas também enfocando 
diferentes temáticas acerca do uso e percepção 
sobre os equipamentos de proteção individual 
com outros profissionais da área da saúde, para 
que se possa ter um panorama completo sobre os 
riscos ocupacionais a que estão expostos os 
trabalhadores do setor de saúde. 
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