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“Duvide do quem vem fácil, e não desista do que é difícil.” Autor Desconhecido 



RESUMO 

 

As implicações advindas das infecções hospitalares recaem sobre os profissionais e 

as instituições prestadoras de serviços de saúde e traz repercussões penais, civis e 

éticas, pois nascem em decorrência de atos falhos cometidos pelos profissionais e 

acabam gerando consequências danosas aos seus clientes. O objeto deste estudo é 

a caracterização da relação da equipe de Enfermagem com o uso de vestimentas 

adequadas e adornos em ambiente hospitalar. Buscou-se apreender o 

comportamento dos profissionais de enfermagem diante as implicações do uso 

inadequado destes. O objetivo é conhecer o comportamento da equipe de 

enfermagem quanto a relação individual entre o uso adorno e vestimenta adequada 

e o trabalho de enfermagem. O objetivo específico é analisar e discutir os riscos 

inerentes à equipe diante essa relação. Trata-se de uma pesquisa de campo do tipo 

exploratória tendo como técnica de coleta de dados a observação direta extensiva 

com aplicação de questionário desenvolvida em um Hospital Estadual da cidade de 

Niterói, localizado no estado do Rio de Janeiro, onde os profissionais de 

enfermagem foram questionados sobre sua utilização de adornos e vestimentas 

adequadas em suas jornadas de trabalho e os possíveis riscos provenientes de um 

comportamento inadequado. Os resultados apontaram para a relação do 

comportamento com o uso individual dos adornos no ambiente hospitalar e os riscos 

associados que foram as infecções cruzadas, o tamanho dos adornos, o manuseio 

dos pacientes e a presença de microorganismos no ambiente. Diante os resultados 

desta pesquisa, foi possível perceber que a maioria dos profissionais sabe que o uso 

de vestimentas inadequadas e adornos oferecem riscos para o trabalho de 

enfermagem, entretanto, não conseguem especificá-los claramente. Estes detalhes 

nos remetem a refletir quanto necessidade de uma educação continuada baseada 

na Norma Regulamentadora 32 (NR 32), a qual define segurança e saúde no 

trabalho em serviços de saúde, assim como NR 6 que aborda a questão do uso de 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e a NR 9 que tem como finalidade ações 

de prevenção de riscos ambientais. 

 

Palavras-chave: Infecção Hospitalar. Exposição a Agentes Biológicos. 

 



ABSTRACT 

 

The implications resulting from nosocomial infections befall professionals and 

institutions providing health services and brings criminal, civil and ethical implications, 

as born as a result of faulty acts committed by professionals and end up generating 

harmful consequences to their clients. The object of this study is to characterize the 

relationship of nursing staff with the use of appropriate clothing and adornments in 

hospital. We attempted to grasp the behavior of the nurses on the implications of 

inappropriate use of these. The goal is to understand the behavior of the nursing staff 

and the individual relationship between adornment and use proper attire and nursing 

work. The specific objective is to analyze and discuss the risks inherent to the team 

on this relationship. This is a field study of exploratory technique having as extensive 

data collection direct observation with a questionnaire developed in a public hospital 

in Niterói, located in the state of Rio de Janeiro, where nurses were asked about their 

use of loud and appropriate clothing in their working hours and possible risks from 

inappropriate behavior. The results pointed to the relationship of behavior with the 

individual use of loud in the hospital environment and the risks that were cross 

infection, the size of the loud, handling, and presence of microorganisms in the 

environment. Given the results of this research, it was revealed that most 

professionals know that the use of inappropriate dress and adornments pose risks to 

nursing work, however, fail to specify them clearly. These details refer to us as a 

reflection of the need for continuing education based on Norm 32 (NR 32), which sets 

safety and health at work in health services as well as NR 6 which addresses the use 

of Personal Protective Equipment (EPI) and NR 9 which aims actions to prevent 

environmental hazards. 

Key- Words: Nosocomial Infection. Exposure to Biological Agents. 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

A infecção hospitalar (IH) é definida como aquela adquirida após a internação 

do paciente e que se manifesta durante a internação ou mesmo após a alta quando 

puder ser relacionada com a internação ou procedimentos hospitalares (PEREIRA, 

2007). A grande maioria das infecções hospitalares é causada por um desequilíbrio 

da relação existente entre a microbiota humana normal e os mecanismos de defesa 

do hospedeiro. Isto pode ocorrer devido a própria patologia de base do paciente, 

procedimentos invasivos e alterações da população microbiana, geralmente induzida 

pelo uso de antibióticos. Rutala1 (1997 apud PEREIRA, 2007). A maioria das IH 

manifesta-se como complicações de paciente gravemente enfermo em 

consequência da hospitalização e da realização de procedimentos invasivos ou 

imunossupressores a que o doente, correta ou incorretamente, foi submetido. 

(PEREIRA ibid). 

 Algumas IH são evitáveis e outras não. Infecções preveníveis são aquelas em 

que se pode interferir na cadeia de transmissão dos microorganismos.  Esta 

interrupção pode ser feita através de medidas eficazes adotadas, como lavagem das 

mãos, utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), no caso de risco 

laboral, uso de vestimentas adequadas, não uso de adornos, etc. Já as infecções 

não preveníveis são aquelas que ocorrem independentemente da adoção de 

precauções, como é o caso dos pacientes imunodeprimidos (Ibid). 

                                                           
1
 Rutala, WA. Desinfection, sterilization and waste disposal. In: Wenzel RP, ed. Prevetion and control 

of nosocomial infections. 3º ed. Baltimore: Williams and Wilmins. 1997. 
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 O fato de existir infecções evitáveis, exige da equipe de saúde e das 

instituições, responsabilidade ética, técnica e social no sentido de prover os serviços 

e os profissionais de condições de prevenção (...). O controle das infecções 

hospitalares é inerente ao processo de cuidar, estando o enfermeiro capacitado para 

prestar um cuidado mais livre de riscos de infecção (PEREIRA, 2007). Os riscos são 

compreendidos como processos que decorrem das condições inerentes ao ambiente 

ou ao próprio processo operacional das diversas atividades profissionais, cabendo 

ao homem a atribuição de desenvolver, por meio de metodologias baseadas em 

tecnologia, a capacidade de interpretá-los e analisá-los para a prevenção de 

acidente. Ferreira2 (2004 apud SILVA et al, 2012). 

 As implicações advindas das infecções hospitalares recaem sobre os 

profissionais e as instituições prestadoras de serviços de saúde e traz repercussões 

penais, civis e éticas, pois nascem em decorrência de atos falhos cometidos pelos 

profissionais e acabam gerando consequências danosas aos seus clientes. Muitos 

profissionais de saúde não se preocupam com os deveres éticos e jurídicos que lhes 

possam responsabilizar pelo exercício de sua profissão. Atualmente, são inúmeros 

os casos de omissões, além de outras desagradáveis consequências de imperícia, 

negligência, ou imprudência, pela representação político-social das infecções 

hospitalares e de seu controle (SOUZA et al, 2007). 

Na prevenção da contaminação por agentes infecciosos, recomenda-se que 

os profissionais de saúde adotem medidas de Biossegurança, especificamente 

àqueles que trabalham em áreas insalubres, com risco variável. Esses riscos 

dependem da hierarquização e complexidade dos hospitais ou posto de saúde, do 

tipo de atendimento realizado (hospital de doenças infecto-contagiosas) e do 

ambiente de trabalho do profissional (endoscopia, unidade de terapia intensiva, 

laboratório etc), uma vez que estão mais suscetíveis a contrair doenças advindas de 

acidentes de trabalho, por meio de procedimentos que apresentam riscos.  

Nos serviços de saúde as infecções são consideradas problemas de saúde 

pública, devido à sua importante incidência e influência nas taxas de letalidade, 

especialmente nos hospitais. Apesar de tantos exemplos, como as infecções pós-

cirúrgicas, transmissão da hepatite B, do herpes simples, entre tantas outras, os 

                                                           
2 Ferreira MM et al. Riscos de contaminação ocasionados por acidentes de trabalho com material 

pérfuro-cortante entre trabalhadores de enfermagem. Rev Latino-am Enfermagem. 2004 jan/fev; 12 
(1): 36-42. 
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profissionais da área de saúde responsáveis pela prevenção e controle nem sempre 

estiveram conscientes disso e nem propensos a seguir de forma correta os passos 

necessários para eliminar e diminuir os riscos para seus pacientes e para si próprios 

e sua equipe (CARVALHO, 2009). 

Não usar jaleco, usar sapatos abertos, roupas curtas, relógios, anéis, 

pulseiras, deixa o profissional de saúde suscetível ao contato direto na pele com 

resíduos biológicos e acidentes com perfuro-cortantes. Além disso, em grande parte 

dos casos de exposição a material biológico, as condições do paciente não são 

conhecidas, o que potencializa o risco de adquirir doenças como HIV, hepatite B e 

C. 

O objeto deste estudo é a caracterização da relação da equipe de 

Enfermagem com o uso de vestimentas adequadas e adornos em ambiente 

hospitalar de acordo com as exigências da NR 32. 

O objetivo é conhecer o comportamento da equipe de enfermagem quanto a 

relação individual entre o uso adorno e vestimenta adequada e o trabalho de 

enfermagem. O objetivo específico é analisar e discutir os riscos inerentes à equipe 

diante essa relação. 

O interesse por esse estudo surgiu a partir de uma experiência como 

acadêmica bolsista na emergência de um Hospital Estadual de Niterói, onde foi 

observado que a equipe de enfermagem, muitas vezes, não se mostrava 

preocupada com os riscos associados ao uso de vestimentas inadequadas e 

adornos em ambiente hospitalar. 

Trata-se de uma pesquisa de campo do tipo exploratória tendo como técnica 

de coleta de dados a observação direta extensiva com aplicação de questionário. 

(MARCONI e LAKATOS, 2003). 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. INFECÇÃO HOSPITALAR 

 

A infecção hospitalar é definida como aquela adquirida após a admissão do 

paciente e que se manifeste durante a internação ou após a alta, quando puder ser 

relacionada com a internação ou procedimentos hospitalares. (BRASIL, 1998). No 

ambiente hospitalar são numerosos os fatores responsáveis pela infecção em 

pacientes hospitalizados, como hospitalização prolongada, uso maciço de 

antibioticoterapia de amplo espectro, condições clínicas subjacentes do paciente, 

dentre outros, contribuem para seleção, manutenção e disseminação de 

microorganismos multiressistentes, resultando no adoecimento e mortes por 

infecções hospitalares. Além disso, as defesas antimicrobianas normais de qualquer 

paciente podem se tornar reduzidas por fatores, tais como: infecções concorrentes, 

feridas, cirurgias, radiações, agentes imunossupressores ou procedimentos e 

instrumentos utilizados no corpo.  

A suscetibilidade pode ser aumentada por condições clínicas e procedimentos 

médicos, permitindo que a flora normal seja transferida de seu habitat usual para 

outra área do corpo do paciente e conseqüentemente, tornando-se patógeno 

oportunista. Sabe-se que as maiores fontes de patógenos oportunistas nos hospitais 

são as mãos dos profissionais da saúde; e a pele, membranas mucosas, saliva, 

fezes e urina do paciente. (...) No Brasil, o Ministério da Saúde implantou as 

Comissões de Controle de Infecções Hospitalares através da Portaria nº 196 de 24 

de junho de 1984. Promulgou também a Portaria nº 930, de 27 de agosto de 1992, 

reestruturando o Programa de Controle de Infecções Hospitalares, dentro da política 

de descentralização do Brasil. (BRASIL, 1998). 

A incidência de infecção hospitalar (IH) exerce um considerável impacto sobre 

os quadros de mortalidade e morbidade, incorrendo em maiores dispêndios de 
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recursos, sendo desta forma reconhecida como um grave problema de saúde 

pública. Embora haja esse reconhecimento, as maiores dificuldades existentes no 

contexto do Controle de Infecções Hospitalares (CIH) relacionam-se à necessidade 

de conscientização dos profissionais de saúde para a execução de tarefas que 

possam auxiliar no controle da infecção hospitalar através da adoção de medidas 

preventivas. Cabe a este grupo de profissionais, alavancar a construção e 

constituição de uma consciência de cuidar do ser humano, através de determinadas 

condutas preconizadas e tecidas pela Comissão de Controle de Infecções 

Hospitalares e comunidade hospitalar, que visem diminuir e proteger a clientela de 

possíveis complicações decorrentes dessas infecções (LENTZ, 2004). 

O programa de infecção de qualquer instituição que presta serviços de saúde 

deve refletir as práticas de assistência aos pacientes e as recomendações 

processuais, baseadas nos princípios da epidemiologia e nas pesquisas mais 

recentes (...). Em condições ideais, os membros das equipes de cada disciplina da 

instituição de saúde devem contribuir para o planejamento do programa (BOLICK, 

2000). 

 

   2.1.1. Epidemiologia 

 

   A vigilância epidemiológica constitui um fator inerente ao ramo 

da epidemiologia das doenças infecciosas. Sobre esse aspecto, a epidemiologia é 

um ramo das ciências que estuda, na população, a ocorrência, a distribuição e os 

fatores determinantes dos eventos relacionados à saúde. É importante relacionar a 

epidemiologia e, a vigilância epidemiológica com a ocorrência das infecções 

hospitalares (LIMA, 2007). 

 Um método epidemiológico foi obtido com base nas informações oriundas de 

um sistema de notificação informal, pela equipe de enfermagem da Unidade de 

Terapia Intensiva, com a atuação direta de uma pesquisadora por meio de 

constatações registradas em diário de campo. A monitorização compreendeu o 

acompanhamento dos pacientes submetidos aos procedimentos de cateterismo 

vesical e nasogástrico, além de punções venosas periféricas realizadas pelos 

enfermeiros e mantidos pela equipe de enfermagem da Unidade de Terapia 

Intensiva. (LIMA, ibid). 
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 Abaixo, há o perfil microbiológico das culturas acompanhadas no período da 

vigilância epidemiológica nos pacientes admitidos na Unidade de Terapia Intensiva, 

independente das amostras encaminhadas ao laboratório de microbiologia. Nesse 

resultado, há predominância das bactérias Gram-negativas, prevalentes no 

diagnóstico das infecções hospitalares nos sítios urinários e respiratórios 

principalmente (LIMA, ibid). 

 

Quadro 1- Perfil microbiológico das culturas acompanhadas no período da vigilância 

epidemiológica nos pacientes admitidos na Unidade de Terapia Intensiva. 

Microorganismo Número Frequência relativa (%) 

Pseudomonas 

aeruginosas 

21 23 

Klebsiella pneumoniae 19 20 

Acinetobacter baumannii 16 17 

Proteus mirabilis 16 17 

Pseudomonas cepacea 7 7 

Escherichia coli 5 5 

Enterobacter cloacae 4 4 

Serratia marcecens 3 3 

Enterobacter aeruginosa 1 1 

Streptococcus faecalis 1 1 

Candida 1 1 

Providencia stuartii 1 1 

Total 96 100 

Fonte: Lima, Marcia Valeria. Condutas em controle de infecção hospitalar: uma 

abordagem simplificada. São Paulo: Iátria. 2007 
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2.2 COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR (CCIH) 

 

Os riscos de infecção hospitalar estão presentes no ambiente hospitalar, e 

para se alcançar um controle de infecções efetivo, há necessidade da construção de 

conhecimentos específicos aos profissionais da área da saúde, incluindo o 

enfermeiro, para administrar este ambiente da melhor forma possível, já que estes 

riscos não podem ser totalmente eliminados (SILVA, 2004). 

Dentro de uma estrutura organizacional da Instituição de Saúde, a Comissão 

de Controle de Infecção é um órgão de consultoria à direção e a todos os 

profissionais que atuam diretamente com o cliente ou em atividade de apoio, com a 

finalidade de prevenir e controlar as infecções hospitalares. 

A CCIH deve ser nomeada pela direção geral da Instituição, que desta 

maneira estará formalizando e validando a existência da comissão. Deve ser 

composta por representantes dos serviços que, direta e indiretamente, prestam 

cuidados aos pacientes. A Portaria recomenda como membros da CCIH: serviços 

médicos, de enfermagem, de farmácia, laboratório de microbiologia e administração. 

(...) A composição da CCIH deve ser feita, portanto, de acordo com a estrutura do 

hospital, considerando seu porte, especialidades médicas e o quadro de pessoal, 

incluindo os serviços terceirizados. (...) A CCIH pode ser ampla, com a participação 

de muitos setores do hospital, como também pode ser restrita a profissionais que 

estão mais diretamente ligados aos pacientes. A vantagem de uma comissão ampla 

é tornar-se mais representativa, facilitando as decisões, a divulgação e a 

implantação das propostas e das medidas. A desvantagem está geralmente 

relacionada à sua operacionalização, podendo ser uma tarefa complicada reunir 

todos os membros, e em alguns locais parece que é necessário parar o hospital para 

haver reuniões da CCIH. Uma alternativa é ter uma comissão menor e, 

adicionalmente, realizar reuniões setoriais periódicas em que se deve dar, em linhas 

gerais, as informações do controle das infecções e abordar os assuntos diretamente 

ligados aos setores envolvidos (FERNANDES, 2000). 

O principal objetivo do programa de controle de infecção é reduzir o risco de 

infecções hospitalares dos pacientes, dos empregados e dos visitantes. Para atingir 

essa meta, o programa deve enfatizar as seguintes atividades: 

•Realizar a vigilância metódica das infecções hospitalares; 



17 

 

•Estabelecer normas e recomendações processuais por escrito, para evitar e 

controlar essas infecções; 

•Orientar os membros da equipe quanto aos métodos usados para evitar e 

controlar infecções; 

•Avaliar periodicamente o programa, para verificar sua eficácia. 

 

Em geral, a comissão de controle de infecção hospitalar supervisiona o 

planejamento e as atividades do programa de controle de infecções, com 

especialistas dessa área ajudando a supervisionar e reforçar as recomendações da 

comissão (BOLICK, 2000). 

Para assegurar que as decisões dessa comissão sejam convenientes a todos 

os departamentos e que as informações sejam repassadas de volta aos diversos 

departamentos, a comissão deve ser multidisciplinar. Seus membros devem consistir 

em um epidemiologista, um especialista em controle de infecção e representantes 

dos seguintes departamentos: 

•Administração hospitalar; 

•Serviço de enfermagem; 

•Medicina interna; 

•Cirurgia; 

•Farmácia; 

•Pediatria; 

•Serviço central. 

 

A comissão de controle de infecção tem a responsabilidade global de manter 

procedimentos eficazes para evitar e controlar as infecções entre os pacientes e os 

funcionários. As atribuições do seu diretor, quem em geral responde à equipe 

médica ou à administração, são as seguintes: 

•Estabelecer normas para as práticas de controle de infecção na instituição 

em geral; 

•Revisar e aprovar as políticas e os procedimentos de controle das infecções 

específicas de cada departamento; 

•Prestar consultoria e aprovar produtos e equipamentos relacionados com o 

controle de infecções; 



18 

 

•Monitorar o desempenho dos equipamentos de esterilização usados na 

instituição; 

•Responder às solicitações e recomendações dos órgãos governamentais e 

de certificação relevantes; 

•Aprovar ações visando evitar e controlar as infecções entre os funcionários; 

•Oferecer suporte para a educação dos funcionários, desse modo 

assegurando orientação e treinamento eficazes acerca das normas de controle de 

infecção, assim como para a prática efetiva dessas normas (BOLICK, 2000). 

 

 

 

 

 

2.3 ADORNOS 

 

Manter cabelos presos, evitar o uso de adornos (brincos longos, pulseiras, 

anéis), não utilizar roupas privativas das unidades fora das respectivas áreas, utilizar 

calçados fechados e impermeáveis; manter as unhas naturais e sempre curtas, 

higienizar adequadamente as mãos, conforme técnica padronizada pela ANVISA - 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária são condutas hospitalares obrigatórias de 

acordo com Manual de prevenção e controle de infecção do Centro de Reabilitação 

e Readaptação Dr. Henrique Santillo. 

Segundo o dicionário de Língua Portuguesa Aurélio, a palavra adorno 

significa “O que pode ser utilizado para enfeitar, adornar, alguém ou alguma coisa; 

enfeite.” E de acordo com a Norma regulamentadora 32-Segurança e Saúde no 

Trabalho em Serviços de Saúde, 2011: 

 
 A NR 32 prevê a proibição do uso de adornos pelos trabalhadores, 
principalmente aqueles que mantêm contato com agentes biológicos. Para a 
Comissão Tripartite Permanente Nacional, normatizadora da NR 32, são 
considerados adornos, para fins do item 32.2.4.5, letra "b", alianças, anéis, 
pulseiras, relógios de uso pessoal, colares, brincos, broches, piercings 
expostos, gravatas e crachás pendurados com cordão.  
32.2.4.5 - O empregador deve vedar: b) o ato de fumar, o uso de adornos e 
o manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho; a proibição do uso 
de adornos deve ser observada para todo trabalhador do serviço de saúde, 
bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à 
saúde expostos ao agente biológico, independente de sua função. O PPRA 
deve descrever as funções e os locais de trabalho onde haja exposição ao 
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agente biológico, conforme previsto no item 32.2.2.1. Como já citado acima, 
são exemplos de adornos alianças e anéis, pulseiras, relógios de uso 
pessoal, colares, brincos, broches, piercings expostos. Esta proibição 
estende-se a crachás pendurados com cordão e gravatas. 

 

  A Comissão Tripartite Permanente Nacional da NR 32, questionada se o 

relógio de uso pessoal é considerado um adorno, uma vez que este equipamento é 

imprescindível aos profissionais da área de enfermagem e medicina, em especial no 

que se refere a controle de horários (inclusive nos quartos dos pacientes), aferição 

de pressão arterial, etc., assim respondeu:  

 

Com relação ao uso de relógios de pulso cabe ressaltar que dificultam a 
higienização adequada das mãos, podem causar rasgos nas luvas e são 
objetos de difícil higienização. Os relógios de pulso são adornos e seu uso 
deve ser vedado para os trabalhadores expostos a riscos biológicos.  

 

A Nota Técnica n.° 157/2010 sugere o uso de relógios de parede ou de bolso 

como alternativa. No entanto, em recente questionamento dirigido à CTPN, sobre os 

óculos de grau ser enquadrados como adorno, responderam os integrantes das 

Bancadas que:  

os óculos de grau não são adornos. Os profissionais de saúde devem ser 
orientados para a realização da higienização regular dos óculos. No 
entanto, os cordões ou correntes utilizados nos óculos devem ser vedados 
para aqueles trabalhadores expostos a riscos biológicos. 

 

2.4. BIOSSEGURANÇA 

 

Biossegurança é um conjunto de medidas adotadas com a finalidade de 

proteger o trabalhador contra exposições sofridas a agentes insalubres (LIMA, 

2007). 

É importante relacionar à sua legalização 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, 

criou a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, uma dimensão ampla que 

extrapola a área da saúde e do trabalho, sendo empregada quando há referência ao 
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meio ambiente e à biotecnologia. Hinrichsen3 (2004 apud CARVALHO et al, 2009). 

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 

06/142/2002, que instituiu a Norma Regulamentadora (NR) 32, que trata 

especificamente da Segurança e Saúde do Trabalho nos Estabelecimentos de 

Assistência a Saúde. Mastroeni⁴ (2006 apud CARVALHO et al, 2009). 

 Considerando esses aspectos, no ambiente hospitalar, o risco é uma ou mais 

condições de uma variável com potencial necessário para causar danos. De acordo 

com a NR-9 do Ministério do Trabalho e Emprego, os riscos de acidentes podem ser 

classificados em: físicos (calor, iluminação e artigos cortantes); químicos (soluções 

químicas e aerossóis); biológicos (fluidos corporais – vírus, bactérias e fungos); 

ergonômico-mecânicos (desconforto); e psicossociais (estresse e fadiga). 

(CARVALHO et al, 2009). Dentre estes, o risco biológico como um dos principais 

entre os profissionais de saúde, aumentou, principalmente após o aparecimento da 

AIDS e do crescimento do número de pessoas infectadas pelos vírus da hepatite B e 

C. Mastroeni (ibid). 

 Nas infecções cruzadas, os microrganismos têm um papel passivo, cabendo 

ao homem o papel ativo; logo, será sobre suas ações o maior enfoque do controle 

dessas infecções. Atualmente, as normas consoantes à biossegurança são motivos 

de preocupação, tanto por parte das Comissões de Controle de Infecção Hospitalar 

quanto 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 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 cruzadas advindas da 

prática hospitalar e ambulatorial, tanto para os profissionais como para os pacientes 

e seus familiares (CARVALHO, 2005). 

                                                           
3
 Hinrichsen, SL. Biossegurança e Controle de Infecções: Risco Sanitário Hospitalar. 2ªedição. Ed. 

Guanabara Koogan. 2004. 

4
 Mastroeni, MF. Biossegurança aplicada a laboratórios e serviços de saúde. Ed. Atheneu. 2006. 
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 É importante a atualização da imunização dos funcionários por um processo 

inter-relacionado da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) com o 

núcleo de epidemiologia. Algumas instituições implantam comissões específicas 

para tratar dessas questões. No Brasil, nas empresas privadas existe a Comissão 

Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) e nas de saúde o Núcleo do Trabalhador 

(LIMA, 2007). 

 O interesse da equipe de saúde é maior quanto aos riscos implícitos no 

cuidado direto aos pacientes, principalmente portadores de doenças infecciosas. 

Para a segurança profissional, a equipe deve incluir como rotina pessoal: 

 

1) Imunização pertinentes; 

2) Prevenção de quedas; 

3) Prevenção de acidentes com substâncias químicas e material perfuro 

cortante; 

4) Conhecer os mecanismos de transmissão das doenças infecciosas; 

5) Não reencapar agulhas utilizadas; 

6) Desprezar os materiais perfurocortantes de acordo com ABNT.NBR 7500-

Símbolo de risco-para o transporte e armazenamento; 

7) Descartar o coletor com menos de dois terços de sua capacidade; 

8) Descartar o conjunto seringa=agulha 

9) Considerar o uso de dispositivos sem agulhas e de sistemas fechados, 

conforme a RDC 33; 

10) Sempre utilizar os dispositivos de uso individual, destinados a proteger a 

saúde e a integridade física do trabalhador, conhecidos como 

equipamentos de proteção individual. 

 

A proteção dos funcionários e pacientes gira em torno da prevenção das 

infecções hospitalares e ambientais causadas por microorganismos 

transmitidos por matéria orgânica. 

No âmbito geral, os acidentes também envolvem exposição a ruídos, 

substânicas químicas, ergonômicas e manutenção inadequada de 

equipamentos. Os princípios básicos da higiene ambiental envolvem ainda a 

disposição segura de resíduos hospitalares, assim como a segura 

manipulação de roupas e artigos contaminados. 
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As causas mais comuns de acidentes são: 

1) Desconhecimento das regras de segurança; 

2) Desconhecimento dos fatores de risco; 

3) Treinamento insuficiente da equipe, incluindo estratégias de incentivo; 

4) Fadiga/estresse; 

5) Incapacidade física para o trabalho (LIMA, 2007). 

 

 

 

2.4.1. Microorganismos multirressistentes 

 

 São aqueles cujas cepas apresentam resistência a pelo menos três 

grupos de drogas diferentes quando originários do próprio paciente. Geralmente 

se deve ao uso inadequado de antimicrobianos que foram selecionados 

passando a fazer parte da microbiota dominante. Idade avançada, hospitalização 

prévia, tempo de permanência prolongado, internação de UTI de adultos/unidade 

de queimados, antibioticoterapia prévia, feridas cirúrgicas, procedimentos 

invasivos, etc. (LIMA, 2007). 

Acompanhe em seguida os principais fatores de risco: 

•MRSA (estafilococos aureus resistente à 

meticilina/oxacilina):primeiramente foram detectados a partir de 1960.  A 

introdução no ambiente hospitalar ocorre através do paciente 

colonizado/infectado ou pelas mãos dos funcionários do próprio hospital. 

•Enterococos resistentes aos betalactâmicos e à vancomicina (VRE) 

•Pneumococos (estreptococos pneumoniae): resistentes à penicilina e 

similares. 

•Bacilos gram-negativos, entre eles: Enterobacter sp, Klebsiella sp, 

Serratia sp, E.coli, Proteus sp, Salmonella sp e Pseudomonas sp. 

Outros fatores podem ser acrescentados, como a cateterização e a 

irrigação urinária, intubação orotraqueal, nebulização, aspiração traqueal, entre 

outros procedimentos invasivos. Lima (ibid). 

É importante ressaltar a utilização de EPI adequado à prática do 

profissional de saúde durante o atendimento a esses pacientes. 
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Luvas: como exemplo, existem as de látex para finalidades cirúrgicas e na 

manipulação de pacientes, coleta de materiais para exames, isolamento etc. 

Quanto à higienização do ambiente, deve-se empregar luvas de maior espessura 

quanto à sua constituição, também para a proteção dos funcionários da 

higienização do ambiente. 

Capote/avental: geralmente utilizados em ambientes cirúrgicos/obstétricos, e 

também como barreira no caso de contato com MMR. O ideal é que sejam 

descartáveis. 

Máscaras: de preferência descartáveis no caso de cirurgias, pois uma vez 

usadas, perdem a capacidade à qual se destinam. Em alguns casos, é preciso 

utilizar a tipo N/95 para evitar contaminação com o bacilo da tuberculose. No 

caso de manipulação de material químico, como glutaraldeído, por exemplo, 

recomendam-se as máscaras de filtro químico. 

Óculos protetores: devem ser feitos de material rígido, como, por exemplo, o 

acrílico/polietileno, de maneira a evitar a entrada de respingos de fluidos 

corpóreos de pacientes com quadro respiratório (tosse), broncoscopias, 

procedimentos cirúrgicos e odontológicos. 

Botas: são indicadas para o pessoal da limpeza hospitalar, da lavanderia e 

para os profissionais que realizam necropsia (LIMA, 2007). 

 

 

 

 

 

2.5. PROGRAMA NACIONAL DE SEGURANÇA E SAÚDE DO 

TRABALHADOR  

 

 

2.5.1. Perfil de morte e adoecimento relacionado ao trabalho 

 

A saúde dos trabalhadores é condicionada por fatores sociais, econômicos, 

tecnológicos e organizacionais relacionados ao perfil de produção e consumo, além de 

fatores de risco de natureza físicos, químicos, biológicos, mecânicos e ergonômicos 

presentes nos processos de trabalho particulares. De modo esquemático, pode-se dizer 
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que o perfil de morbimortalidade dos trabalhadores no Brasil, na atualidade, caracteriza-

se pela coexistência de: 

- agravos que têm relação com condições de trabalho específicas, como os acidentes de 

trabalho típicos e as “doenças profissionais”; 

- doenças que têm sua freqüência, surgimento ou gravidade modificados pelo trabalho, 

denominadas “doenças relacionados ao trabalho” e; 

- doenças comuns ao conjunto da população, que não guardam relação de causa com o 

trabalho, mas condicionam a saúde dos trabalhadores. 

A escassez e inconsistência das informações sobre a real situação de saúde dos 

trabalhadores dificultam a definição de prioridades para as políticas públicas, o 

planejamento e implementação das ações de saúde do trabalhador, além de privar a 

sociedade de instrumentos importantes para a melhoria das condições de vida e 

trabalho. As informações disponíveis referem-se, de modo geral, apenas aos 

trabalhadores empregados e cobertos pelo Seguro de Acidentes do Trabalho (SAT) da 

Previdência Social, que representam cerca de um terço da PEA.  No período de 1999 a 

2003, a Previdência Social registrou 1.875.190 acidentes de trabalho, sendo 15.293com 

óbitos e 72.020 com incapacidade permanente, média de 3.059 óbitos/ano, entre os 

trabalhadores formais (média de 22,9 milhões em 2002). O coeficiente médio de 

mortalidade, no período considerado, foi de 14,84 por 100.000 trabalhadores (MPS, 

2003). (...) Cabe ressaltar que acidentes e doenças relacionados ao trabalho são 

agravos previsíveis e, portanto, evitáveis. Em 2003, segundo o Anuário Estatístico da 

Previdência Social, as lesões de punho e da mão representaram 34,20 % dos acidentes. 

O trabalho em máquinas e equipamentos obsoletos e inseguros são responsáveis por 

cerca de 25% dos acidentes do trabalho graves e incapacitantes registrados no país 

(Mendes, et al. 2003). 

 A adoção das novas tecnologias e métodos gerenciais nos processos de 

trabalho contribuem para modificar o perfil de saúde, adoecimento e sofrimento dos 

trabalhadores. Entre as doenças relacionadas ao trabalho mais freqüentes estão as 

Lesões por Esforços Repetitivos/Distúrbios Ósteo- Musculares Relacionados ao 

Trabalho (LER / DORT); formas de adoecimento mal caracterizadas e sofrimento mental 

que convivem com as doenças profissionais clássicas, como a silicose, intoxicações por 

metais pesados e por agrotóxicos. 

A elaboração e adoção da Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho (Lista A e 

Lista B) pelo Ministério da Saúde (Portaria MS N.º 1.339 de 18 de novembro de 1999), 

em cumprimento do Art. 6o, §3o, inciso VII, da Lei 8.080/90, representa um subsídio 
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valioso para o diagnóstico, tratamento, vigilância e o estabelecimento da relação da 

doença com o trabalho e outras providências decorrentes. Na Lista, destinada a uso 

clínico e epidemiológico, estão relacionadas 198 entidades nosológicas (lista B) e 

agentes e situações de exposição ocupacional (lista A) codificados segundo a 10ª 

revisão da Classificação Internacional de Doenças (CID-10).(Brasil/Ministério da Saúde, 

2001). 

Entre os problemas de saúde relacionados ao trabalho deve ser ressaltado o 

aumento das agressões e episódios de violência contra o trabalhador no seu local de 

trabalho, traduzida pelos acidentes e doenças do trabalho; violência decorrente de 

relações de trabalho deterioradas, como no trabalho escravo e envolvendo crianças; a 

violência ligada às relações de gênero e o assedio moral, caracterizada pelas agressões 

entre pares, chefias e subordinados. 

 

 

2.5.2.  Bases Legais 

 

 A Constituição Federal (CF) de 1988 estabelece a competência da União para 

cuidar da segurança e da saúde do trabalhador por meio das ações desenvolvidas pelos 

Ministérios do Trabalho e Emprego, da Previdência Social e da Saúde, atribuições 

regulamentadas na Consolidação das Leis do Trabalho (Capítulo V, do Título II, Lei n. 

6.229/75), na Lei n. 8.212/91 e 8.213/91, que dispõe sobre a organização da seguridade 

social e institui planos de custeio e planos de benefícios da previdência social e na lei 

Orgânica da Saúde, Lei No. 8080/90. 

A Lei Orgânica da Saúde (Lei Federal 8080/90) regulamenta os dispositivos 

constitucionais sobre a Saúde do Trabalhador. O artigo 6º, parágrafo 3º estabelece:  

 

entende-se por saúde do trabalhador, para fins desta lei, um conjunto de 
atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e 
vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, 
assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores 
submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho, 
abrangendo: 
__ I - assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou portador 
de doença profissional e do trabalho; 
__ II - participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde 
(SUS), em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos 
potenciais à saúde existentes no processo de trabalho; 
__ III - participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde 
(SUS), da normatização, fiscalização e controle das condições de produção, 
extração, armazenamento, transporte, distribuição e manuseio de 
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substâncias, de produtos, de máquinas e de equipamentos que apresentam 
riscos à saúde do trabalhador; 
__ IV - avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde; 
__ V - informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade sindical e às 
empresas sobre os riscos de acidentes de trabalho, doença profissional e 
do trabalho, bem como os resultados de fiscalizações, avaliações 
ambientais e exames de saúde, de admissão, periódicos e de demissão, 
respeitados os preceitos da ética profissional; 
__ VI - participação na normatização, fiscalização e controle dos serviços de 
saúde do trabalhador nas instituições e empresas públicas e privadas; 
__ VII - revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no 
processo de trabalho, tendo na sua elaboração a colaboração das entidades 
sindicais; e 
__ VIII - a garantia ao sindicato dos trabalhadores de requerer ao órgão 
competente a interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo 
ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco iminente para a vida 
ou saúde dos trabalhadores”. 

 

O direito dos trabalhadores à redução dos riscos para a saúde presentes no 

trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança está inscrito no artigo 7o. 

da CF.  A CF define a prerrogativa exclusiva da União para legislar sobre o Direito do 

Trabalho e a obrigação de organizar, manter e executar a inspeção do trabalho. Estão 

incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde - SUS (art. 200), nos 

distintos níveis: a) - a execução de ações de saúde do trabalhador; b) a colaboração na 

proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. 
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3. METODOLOGIA 

 

 

Trata-se de uma pesquisa de campo do tipo exploratória tendo como técnica 

de coleta de dados a observação direta extensiva com aplicação de questionário 

desenvolvida em um Hospital Estadual da cidade de Niterói, localizado no estado do 

Rio de Janeiro, onde os profissionais de enfermagem foram questionados sobre sua 

utilização de adornos e vestimentas adequadas em suas jornadas de trabalho e os 

possíveis riscos provenientes de um comportamento inadequado. 

O interesse por esse estudo surgiu a partir de uma experiência como 

acadêmica bolsista na emergência de um Hospital Estadual de Niterói, onde foi 

observado que a equipe de enfermagem desconhecia a relação acerca dos riscos 

associados ao uso de vestimentas inadequadas e adornos no ambiente hospitalar.

 A pesquisa foi realizada em abril de 2014 nos setores de emergência, 

maternidade, unidade de terapia intensiva e clínica médica feminina e masculina, 

com 5 (cinco) enfermeiros e 8 (oito)  técnicos de enfermagem. O questionário 

(apêndice 1) foi composto de perguntas abertas, fechadas e mistas. Primeiramente, 

foram feitas perguntas fechadas relevantes como cargo (enfermeiro ou técnico de 

enfermagem), setor que exerce a função, tempo de exercício da profissão. 

Posteriormente, foram utilizadas questões mistas como: “Você costuma utilizar 

adornos em suas horas de trabalho? Se sua resposta for NÃO, por quê?”, para 

saber como eles se comportam e quais são suas justificativas para tal atitude. Tal 

estratégia tem como objetivo fazer estes profissionais refletirem sobre suas práticas 

de enfermagem e biossegurança. 

Por ser uma pesquisa quem envolve seres humanos, o projeto foi submetido 

a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa onde todos os requisitos necessários 

foram preenchidos sendo este aprovado em maio de 2014 sob o CAAE de número 
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30504414.3.0000.5243. Sendo assim, todos os participantes foram esclarecidos 

sobre os objetivos da pesquisa e assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido.  

    

 

3.1. PESQUISA DE CAMPO 

Segundo Marconi e Lakatos (2003, p. 186), pesquisa de campo é aquela 

utilizada com o objetivo de conseguir informações e/ou conhecimentos acerca de um 

problema, para o qual se procura uma resposta, ou de uma hipótese, que se queira 

comprovar, ou, descobrir novos fenômenos ou as relações entre eles. Consiste na 

observação de fatos e fenômenos tal como ocorrem espontaneamente, na coleta de 

dados a eles referentes e no registro de variáveis que se presume relevantes, para 

analisá-los. As fases da pesquisa de campo requerem a realização de uma pesquisa 

bibliográfica sobre o tema em abordado. Primeiramente, ela servirá para se saber 

em que estado se encontra atua1mente o problema, que trabalhos já foram 

realizados a respeito e quais são as opiniões sobre o assunto. Posteriormente 

permitirá que se estabeleça um modelo teórico inicial de referência, da mesma forma 

que auxiliará na determinação das variáveis e elaboração do plano geral da 

pesquisa. Em segundo lugar, de acordo com a natureza da pesquisa, deve-se 

determinar as técnicas que serão empregadas na coleta de dados e na 

determinação da amostra, que deverá ser representativa e suficiente para apoiar as 

conclusões.  

 

3.1.1. Pesquisa de campo do tipo exploratória 

 
São investigações de pesquisa empírica cujo objetivo é a formulação de 

questões ou de um problema, com tripla finalidade: desenvolver hipóteses, aumentar 

a familiaridade do pesquisador com um ambiente, fato ou fenômeno, para a 

realização de uma pesquisa futura mais precisa ou modificar e clarificar conceitos 

(...). Obtém-se frequentemente descrições tanto quantitativas quanto qualitativas do 

objeto de estudo, e o investigador deve conceituar as inter-relações entre as 

propriedades do fenômeno, fato ou ambiente observado. Uma variedade de 
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procedimentos de coleta de dados pode ser utilizada, como entrevista, observação 

participante, análise de conteúdo etc., (...) Muitas vezes ocorre a manipulação de 

uma variável independente com a finalidade de descobrir seus efeitos potenciais. 

Dividem-se em:  

 

estudos usando procedimentos específicos para coleta de dados – os 
estudos que usam procedimentos específicos para coleta de dados para o 
desenvolvimento de ideias são aqueles estudos exploratórios que utilizam 
exclusivamente um dado procedimento, como, por exemplo, análise de 
conteúdo, para extrair generalizações com o propósito de produzir 
categorias conceituais que possam vir a ser operacionalizadas em um 
estudo subseqüente. Dessa forma, não apresentam descrições quantitativas 
exatas entre as variáveis determinadas. Marconi e Lakatos (2003, p.188). 

 
  

  

3.1.2. Técnica de coleta de dados 

 

 

A observação direta extensiva realiza-se através do questionário, do 

formulário, de medidas de opinião e atitudes e de técnicas mercadológicas. 

Questionário é um instrumento de coleta de dados, constituído por uma série de 

perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do 

entrevistador. Junto com o questionário deve-se enviar uma nota ou carta explicando 

a natureza da pesquisa, sua importância e a necessidade de obter respostas, 

tentando despertar o interesse do recebedor, no sentido de que ele preencha e 

devolva o questionário. 

Como toda técnica de coleta de dados, o questionário também apresenta uma 

série de vantagens e desvantagens. Suas principais vantagens são: Economizar 

tempo, viagens e obtém grande número de dados; Atingir maior número de pessoas 

simultaneamente; Abranger uma área mais ampla; Economiza pessoal, tanto em 

adestramento quanto em trabalho de campo; Obter respostas mais rápidas e mais 

precisas; Haver maior liberdade nas respostas, em razão do anonimato; Mais 

segurança, pelo fato de as respostas não serem identificadas; Menos risco de 

distorção, pela não influência do pesquisador; dentre outras.  Dentre as 

desvantagens, encontra-se: Grande número de perguntas sem respostas; Não pode 

ser aplicado a pessoas analfabetas; Impossibilidade de ajudar o informante em 

questões mal compreendidas; A dificuldade de compreensão, por parte dos 



30 

 

informantes, leva a uma uniformidade aparente; O desconhecimento das 

circunstâncias em que foram preenchidos toma difícil o controle e a verificação. 

Marconi e Lakatos (2003, p. 201-202). 
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO 

 

Uma vez manipulados os dados e obtidos os resultados, o passo seguinte é a 

análise e interpretação dos mesmos, constituindo-se ambas no núcleo central da 

pesquisa. Para Best (1972:152), "representa a aplicação lógica dedutiva e indutiva 

do processo de investigação". A importância dos dados está não em si mesmos, 

mas em proporcionarem respostas às investigações. Análise e interpretação são 

duas atividades distintas, mas estreitamente relacionadas e, como processo, 

envolvem duas operações (Marconi e Lakatos. 2003 p.167):  

1. Análise (ou explicação). É a tentativa de evidenciar as relações existentes 

entre o fenômeno estudado e outros fatores. Essas relações podem ser 

“estabelecidas em função de suas propriedades relacionais de causa-feito, 

produtor-produto, de correlações, de análise de conteúdo etc.” Trujillo5 

(1974:178 apud MARCONI e LAKATOS, 2003 p.167). 

2. Interpretação: É a atividade intelectual que procura dar um significado mais 

amplo às respostas, vinculando-as a outros conhecimentos. Em geral, a 

interpretação significa a exposição do verdadeiro significado do material 

apresentado, em relação aos objetivos propostos e ao tema. Esclarece não 

só o significado do material, mas também faz ilações mais amplas dos dados 

discutidos. Na interpretação dos dados da pesquisa é importante que eles 

                                                           
5
 Trujillo, Affonso. Metodologia da Ciência. Ed. Kennedy. 1974. 
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sejam colocados de forma sintética e de maneira clara e acessível. Marconi e 

Lakatos (2003, p.168). 

 

Os profissionais foram selecionados de maneira aleatória durante um plantão 

diurno de trabalho, onde 13 (treze) profissionais (quadro 2) aceitaram participar da 

pesquisa sendo identificados de acordo com cargo, setor de trabalho e tempo de 

exercício da profissão (quadro 3), sendo 1 enfermeiro e 2 técnicos da Clínica Médica 

Masculina, Emergência, Maternidade; 2 técnicos da Clinica Médica Feminina e 1 

enfermeiro e 1 técnico de enfermagem na Unidade de Terapia Intensiva.  

Quadro 2: Quantitativo de profissionais que participaram da pesquisa 

CARGO NÚMERO DE 

PROFISSIONAIS 

% 

ENFERMEIRO 5 38,4% 

TÉC. DE 

ENFERMAGEM 

8 61,5% 

TOTAL 13 100% 

Fonte: FELIX, Amanda Fraga/2014 

Quadro 3: Quantitativo de profissionais de acordo com o tempo de exercício 

profissional. 

TEMPO DE 

EXERCÍCIO DA 

PROFISSÃO 

Nº DE 

PROFISSIONAIS 

% 

 

ATÉ 5 ANOS 6 46,1% 

ENTRE 5 E 10 ANOS 5 38,4% 

MAIS DE 10 ANOS 2 15,3% 

TOTAL 13 100% 

Fonte: FELIX, Amanda Fraga/2014 
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A primeira pergunta foi se o profissional utilizava adornos em suas horas de trabalho 

e se sua resposta fosse “não”, era preciso uma justificativa.  5 (cinco) dos 

questionados afirmaram usar e 8 (oito) disseram que não.  Dentre as justificativas, a 

principal foi que os adornos são fontes de contaminação para si próprio, que 

oferecem riscos de acidentes, de contaminação cruzada e até que não eram 

utilizados para evitar problemas com a chefia. Em sequencia, era para marcar quais 

adornos eram utilizados, caso a resposta anterior fosse afirmativa. Diante disso, 3 

profissionais afirmaram usar brinco pequeno e não acreditar que estes possam 

trazer riscos; 1 afirmou usar anéis/aliança; 2 utilizam óculos de grau; 1 usa cordão e 

um 1 afirmou o uso de crachá. Neste primeiro contato, foi possível perceber que a 

maioria dos profissionais sabe que o uso de adornos oferece riscos para o trabalho 

de enfermagem, entretanto, não conseguem especificá-los claramente. 

Primeiramente, foi mencionado o risco de contaminação para si próprio, mas não 

disseram como esta aconteceria, como prejudicando a lavagem das mãos, sendo 

fonte de acúmulo de microorganismos quando em contato com superfícies 

colonizadas e/ou com secreções contaminadas. Quanto aos que relataram “risco de 

acidentes”, a preocupação era em casos de pacientes com desorientação mental, 

que ao manuseá-los, estes pudessem puxar um cordão, um brinco grande e 

possivelmente causar um acidente machucando a si próprio e o profissional. Já no 

caso de contaminação cruzada, o adorno utilizado pelo profissional de saúde seria 

um veículo de contaminação de um paciente para o outro. 

A seguir, foi questionado se o profissional achava que o uso de adornos podia 

prejudicar o seu trabalho e qual era a sua justificativa. Nesse caso, a maioria afirmou 

que o uso de adornos prejudica o trabalho da enfermagem e os principais motivos 

citados foram: Infecção cruzada, riscos em geral, o tamanho (no caso de brincos), 

manuseio do paciente, acúmulo de microorganismos no ambiente hospitalar. Nesse 

caso, os profissionais questionados mostraram conhecimento sobre a importância 

do não uso de adornos. 

Na penúltima questão, o profissional deveria descrever quais eram as 

vestimentas utilizadas em sua jornada de trabalho. A partir daí, eles disseram que 

usam roupa branca, pijama, jaleco de manga comprida e manga ¾, calça comprida, 

sapato fechado, touca e capote para banho.  
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A última questão era se o uso de vestimentas inadequadas poderia trazer 

riscos para o profissional de saúde e quais eram esses possíveis riscos. A maioria 

falou sobre contaminar-se pela exposição a patógenos, com risco de se furar/cortar, 

principalmente pelo uso de sapatos abertos. 

Quanto à questão das vestimentas, a maioria entrevistada mostrou ter 

consciência da importância do uso de roupas adequadas. Contudo, alguns erros 

ainda são evidentes, como: o não uso de toucas (somente 2 técnicas de 

enfermagem afirmaram usar toucas), o uso de jaleco e pijamas do setor com 

mangas curtas, uso de capote para banho ao invés de pijama ou jaleco, sapatilhas 

(que deixam o dorso do pé à mostra). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante os resultados desta pesquisa, foi possível perceber que a maioria dos 

profissionais sabe que o uso de vestimentas inadequadas e adornos oferecem riscos 

para o trabalho de enfermagem, entretanto, não conseguem especificá-los 

claramente. Contudo, existem profissionais que desconhecem os riscos associados 

a não adoção de medidas de biossegurança e ainda há aqueles que conhecem as 

normas e mesmo assim não fazem questão de adotá-las. Tal fato deixa evidente que 

o problema principal não é a falta de conhecimento das normas e sim a falta de 

adesão destas 

 Quanto aos adornos, os profissionais que participaram desta pesquisa 

reconhecem que o uso no ambiente hospitalar apresenta riscos de contaminação, 

embora este esteja mais relacionado aos acidentes possíveis de acontecer no 

cotidiano do cuidado. Em relação ao tipo de vestimenta utilizada, eles definiram esta 

somente como uniforme exigido pela instituição (roupa branca, pijama), sendo que o 

modelo do pijama utilizado não segue o padrão de segurança hospitalar (manga 

curta), assim como o uso de sapatilhas sem a adequada proteção dos pés.  

Estes detalhes nos remetem a refletir quanto necessidade de uma educação 

continuada baseada na Norma Regulamentadora 32 (NR 32), a qual define 

segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde, assim como NR 6 que aborda 

a questão do uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e a NR 9 que tem 

como finalidade ações de prevenção de riscos ambientais.  
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 Portanto, o objetivo da presente pesquisa quanto ao conhecimento do 

comportamento da equipe de enfermagem foi plenamente alcançado uma vez que 

conseguimos descobrir a relação deste com o uso individual dos adornos no 

ambiente hospitalar. Da mesma forma os riscos que emergiram quanto ao trabalho 

específico da equipe de enfermagem foram as infecções cruzadas, o tamanho dos 

adornos, o manuseio dos pacientes e a presença de microorganismos no ambiente.  
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APÊNDICES 

 TERMO DE CONSSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

QUESTIONÁRIO 

 

ANEXOS 

NORMA REGULAMENTADORA 32 

PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE INFECÇÕES 

RELACIONADAS À ASSISTÊNCIA A SAÚDE (PNPCIRAS). 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você foi selecionado (a) e está sendo convidado para participar da pesquisa 

intitulada “O comportamento da equipe de enfermagem acerca do uso de 

adornos e vestimentas adequadas em ambiente hospitalar”, por ser um 

profissional da equipe de enfermagem com atuação na assistência em saúde. Essa 

pesquisa tem como objetivo conhecer o comportamento da equipe de enfermagem 

quanto a relação individual entre o uso adorno e vestimenta adequada e o trabalho 

de enfermagem. O objetivo específico é analisar e discutir o comportamento da 

equipe diante essa relação. 

 A pesquisa terá duração de dois meses para que os objetivos citados acima sejam 

analisados com maior fidedignidade. Suas respostas serão tratadas de forma anônima e 

confidencial, isto é, em nenhum momento será divulgado o seu nome em qualquer fase do 

estudo, serão utilizados pseudônimos; a utilização dos dados coletados será somente nesta 

pesquisa e os resultados serão divulgados apenas em revistas e eventos científicos. A sua 

participação é voluntária e a qualquer momento você pode recusar-se a responder qualquer 

pergunta ou desistir de sua participação, retirando seu consentimento. Sua recusa ou 

desistência não acarretará em nenhum ônus em relação com o pesquisador ou com a 

instituição.  

Sua participação consistirá em responder um questionário com perguntas que serão 

analisadas; Você não terá nenhum custo ou quaisquer compensações financeiras. Sua 

participação não implicará em nenhum risco de qualquer natureza. Os benefícios 

relacionados à sua participação na pesquisa envolverão a disseminação do conhecimento 

dos pesquisadores, comunidade científica assim como os sujeitos sobre o assunto a fim de 

modificar as situações apresentadas ao término da pesquisa se necessário. Você receberá 

uma cópia deste termo onde consta o telefone, email e o endereço do pesquisador principal, 

e demais membros da equipe, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua 

participação, agora ou a qualquer momento. 

Caso surja alguma dúvida quanto à ética do estudo, o(a) Sr(a) deverá se reportar ao 

Comitê de Ética em Pesquisas envolvendo seres humanos – subordinado ao Conselho 
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Nacional de Saúde, órgão do Ministério da Saúde, através de solicitação ao representante 

de pesquisa, que estará sob contato permanente. É assegurado o completo sigilo de sua 

identidade quanto a sua participação neste estudo, incluindo a eventualidade da 

apresentação dos resultados deste estudo em congressos e periódicos científicos. 

Diante do exposto nos parágrafos anteriores eu, firmado abaixo, 

__________________________________________________________ residente à 

___________________________________________________ concordo em participar do 

estudo intitulado O comportamento da equipe de enfermagem acerca do uso de adornos e 

vestimentas adequadas em ambiente hospitalar. Eu fui completamente orientado 

por___________________________________ que está realizando o estudo, de acordo com 

sua natureza, propósito e duração. 

Eu pude questioná-lo sobre todos os aspectos do estudo. Além disto, ele/ela 

me entregou uma cópia da folha de informações para os participantes, a qual li, 

compreendi e tive plena liberdade para decidir acerca da minha espontânea 

participação. Depois de tal consideração, concordo em cooperar com este estudo e 

informar a equipe de pesquisa responsável por mim sobre qualquer anormalidade 

observada. Estou ciente que sou livre para sair do estudo a qualquer momento, se 

assim desejar. Minha identidade jamais será publicada. Os dados colhidos poderão 

ser examinados por pessoas envolvidas no estudo com autorização delegada do 

investigador. Eu concordo que não procurarei restringir o uso que se fará sobre os 

resultados do estudo. Estou recebendo uma cópia assinada deste Termo. 

Participante: Nome: ______________________________ 

Data: __________________________________________ 

Assinatura: _____________________________________ 

 

Responsável: Nome: ______________________________ 

Data: __________________________________________ 

6
Assinatura: ____________________________________ 

                                                           
Contato dos pesquisadores: Pesquisador: Profª Márcia Valéria Rosa Lima; Amanda Fraga Felix. 
Graduanda da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa. End: Rua Dr. Celestino, 74, Centro, 
Niterói, RJ CEP:24020-091 Telefone:(21)2629-9463E-mail: afragafelix@hotmail.com  

 

mailto:afragafelix@hotmail.com
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Questionário referente à pesquisa “COMPORTAMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM ACERCA 

DO USO DE ADORNOS E VESTIMENTAS ADEQUADAS EM AMBIENTE HOSPITALAR” aprovada 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob o CAAE de número 30504414.3.0000.5243 tendo como 

finalidade o Trabalho de Conclusão de Curso do curso de Enfermagem da EEAAC/UFF.  

 

Cargo: (  ) Enfermeiro   (  ) Técnico de Enfermagem 

Setor: (  ) CMF (  )CMM (  )UTI (  )Maternidade (  )Emergência 

Tempo de exercício da profissão: (  ) até 5 anos   (  )Entre 5 e 10 anos (  )Mais de 10 

anos. 

 

1) Você costuma utilizar adornos em suas horas de trabalho? (  ) sim  (  ) não. 

Se sua resposta for NÃO, por quê? 

______________________________________________________________

______________________________________________________ 

2) Se sua resposta anterior for SIM, quais destes adornos você costuma usar? 

(  ) alianças/anéis  (  ) relógios  (  ) óculos de grau (  ) cordão (  ) crachá (  ) Outros 

3) Você acha que o uso de adornos pode prejudicar seu trabalho? (  ) sim   ( ) 

não 

Por quê? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

4) Que tipo de vestimenta você usa nas suas jornadas de trabalho? 

______________________________________________________________

______________________________________________________ 

5) O uso de vestimentas inadequadas em um hospital pode trazer riscos para o 

profissional de saúde? (  ) Sim (  ) Não. Quais? 

______________________________________________________________ 
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