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RESUMO 

 

MENDONÇA, K. M. Risco biológico nas etapas finais do sistema de medicação 
em serviços de urgência e emergência e a implementação de uma estratégia 
educativa pautada no Arco de Maguerez. 2013. 169f. Tese (Doutorado).   
Faculdade de Enfermagem, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2013.  
 
INTRODUÇÃO: o preparo e a administração de medicamentos são atividades 
realizadas pela equipe de enfermagem e que envolvem o risco biológico, para os 
usuários e profissionais. Esse risco pode apresentar-se exacerbado quando as 
atividades laborais são desenvolvidas em setores como de urgência e emergência 
que requerem decisões imediatas. Para intervir nessa realidade é necessário pautar-
se em diagnóstico situacional e envolver toda a equipe no processo de mudança. 
OBJETIVOS: o geral foi analisar o risco biológico nas etapas finais do sistema de 
medicação no contexto dos setores de urgência e emergência. E os específicos 
foram identificar o reconhecimento por profissionais da equipe de enfermagem sobre 
a ocorrência de comportamentos que se caracterizam como risco biológico, nas 
etapas finais do sistema de medicação, no contexto dos setores de urgência e 
emergência; caracterizar casos de acidentes envolvendo material biológico ocorridos 
durante a administração de medicamentos, em setores de urgência e emergência; 
descrever formas de reduzir a ocorrência de acidentes, indicadas pelas vítimas, 
durante a administração de medicamentos em setores de urgência e emergência e 
descrever o processo de implementação de uma intervenção educativa sobre o risco 
biológico no preparo e na administração de medicamentos fundamentada na 
Metodologia da Problematização com o Arco de Maguerez. MÉTODO: o estudo foi 
dividido em duas etapas. A primeira apresentou delineamento analítico. A coleta dos 
dados ocorreu de outubro/2011 a abril/2012, com aplicação de questionário, 
contendo dados sócio-demográficos, laborais e relacionados a acidentes com 
material biológico e escala do tipo Likert, composta por 44 itens contendo 
comportamentos de risco, previamente observados pela pesquisadora, entre os 
participantes do estudo. Os instrumentos foram submetidos a teste piloto. Os dados 
foram processados pelo programa SPSS/IBM 20.0. Na segunda etapa realizou-se 
um estudo descritivo do tipo estudo de caso, de abordagem qualitativa. As fontes de 
informações foram gravações das discussões em grupo, notas de campo e registro 
das falas em cartazes. A coleta, a análise e a apresentação dos dados foram 
pautadas nas etapas do Arco e nas diretrizes de Bogdan e Biklen (2010). Foram 
realizados 44 encontros com a participação de 34 profissionais, divididos em 
pequenos grupos, no período de agosto a dezembro/2012. Todos percorreram todas 
as etapas do Arco (observação da realidade, definição do problema, pontos-chave, 
teorização, hipóteses de solução e aplicação à realidade). O projeto foi aprovado por 
Comitês de Ética nº065/08 e 118/08 e os participantes assinaram o termo de 
consentimento. RESULTADOS: a escala evidenciou o reconhecimento, pelos 
profissionais, da existência de comportamentos, que caracterizaram o risco 
biológico. As condutas relacionavam-se à prática de higienização das mãos, 
equipamentos de proteção, manutenção da cadeia asséptica, resíduos de serviços 
de saúde e acidentes ocupacionais. A taxa de acidentes foi de 41,7% e a maioria 
das vítimas atuava no período noturno e referiu não ter recebido capacitação para 
atuar no setor de urgência e emergência. Houve negligência aos itens de proteção. 
Questões individuais e organizacionais foram apontadas como caminhos para 



 

redução de acidentes. A realização da intervenção educativa nesses locais exigiu 
adaptações da metodologia. Foram realizados 44 encontros com a participação de 
34 profissionais (87,2% da população), sendo seis enfermeiros e 28 técnicos de 
enfermagem, divididos em pequenos grupos, no período de agosto a 
dezembro/2012. Todos percorreram todas as etapas do Arco (observação da 
realidade, definição do problema, pontos-chave, teorização, hipóteses de solução e 
aplicação à realidade). A partir da proposta de discussão do problema relacionado à 
prática de preparo e administração de medicamentos na unidade de urgência e 
emergência, os pontos-chave priorizados contemplaram estrutura física, recursos 
humanos e materiais e qualificação da equipe. A teorização complementou a etapa 
da busca por hipóteses de solução, dentre as quais poderiam ser implementadas a 
curto, médio e longo prazo. A avaliação da aplicação dessa estratégia evidenciou o 
compromisso dos profissionais com o campo e a experiência exitosa da 
Metodologia. CONCLUSÃO: todos os acidentes refletiram a configuração do risco 
existente nos comportamentos reconhecidos. A essência deste estudo foi 
compreender a prática onde ela se dá, com os próprios olhos, com os olhos do outro 
e juntos buscar um caminho para a transformação. Verificamos que o percurso 
escolhido forneceu-nos subsídios para analisar e refletir sobre o processo de intervir 
nas questões sobre o risco biológico em unidades com a riqueza de especificidades, 
como o de urgência e emergência e direcionar estratégias em setores com 
características semelhantes.  
 
Palavras-chave: equipe de enfermagem; enfermagem em emergência; exposição a 
agentes biológicos; estudos de intervenção; educação continuada em enfermagem.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

MENDONÇA, K. M. Biological in the final stages of the medication system in 
emergency´s services and the educational strategy implementation guided in 
the Maguerez´s Arch. 2013. 169p. Thesis (Ph.D.). School of Nursing, Federal 
University of Goiás, Goiânia, 2013. 
 

INTRODUCTION: the prepare and the administration medications´s are activities 
performed by nursing staff and involve the biological risk to users and to 
professionals. This risk may be exacerbated when work activities are developed in 
areas such as emergency care that require immediate decisions. For intervention in 
this reality is necessary be based on situational analysis and involve all staff in the 
change process. OBJECTIVES: the general was to analyze the biological risk in the 
final stages of the medication system in the context of emergency services. And the 
specifics were to identify the recognition by nursing staff on the occurrence of 
behaviors that are characterized as biological risk in the final stages of the 
medication system, in the context of emergency services; characterize cases of 
accidents with biological material during the administration of medication in 
emergency services; describe ways to reduce the occurrence of accidents, indicated 
by the victims during the administration of medications in emergency services and 
describe the process of implementing an educational intervention on the biological 
risk in the prepare and the administration medications´s based on Problematization 
Methodology with Maguerez´s Arch. METHOD: The study was divided into two 
stages. The first presented an analytical design. Data collection occurred from 
October/2011 to April/2012, using a questionnaire, with demographic data and 
related accidents with biological material and Likert scale, with 44 items about risk 
behaviors previously observed among the study participants. The instruments were 
subjected to pilot testing. The data were processed by SPSS / IBM 20.0. In the 
second stage there was a descriptive exploratory study with a qualitative approach. 
The sources of information were recordings of  the group discussions, field notes and 
record  the speeches in the posters. The data´s collection, analysis and presentation 
were guided by the stages of the Arch and the guidelines of Bogdan and Biklen 
(2010). The educational intervention was performed in 44 meetings 34 professionals, 
in small groups, from August to December 2012. All went through by the stages of 
Maguerez´s Arch (reality observation, problem definition, key points, theorizing, 
possible solutions and application to reality). The project was approved by the Ethics 
Committee number 065/08 and 118/08 and all participants signed the informed 
consent. RESULTS: The scale showed the recognition by professionals of the 
existence of conduct that characterized the biological risk. The scale showed 
satisfactory reliability (Cronbach's alpha of 0.75 overall) and showed the recognition 
by professionals of the existence of conduct that characterized the biological risk. 
The conducts were related to the practice of hand washing, protective equipment, 
maintenance of aseptic chain, waste of health services and occupational accidents. 
The accident rate was 41.7% and most of the victims worked at night and said it had 
not received training to work in the emergency department. The protection items 
were neglected. Individual and organizational issues were identified as ways to 
reduce accidents. The educational intervention in these departments required 
adaptations. Were held 44 meetings with the participation of 34 professionals (87.2% 
of the population), six nurses and 28 nursing technicians, divided into small groups, 



 

from August to December/2012. All went through the steps of the Maguerez´s Arch 
(observation of reality, problem definition, key points, theorizing, possible solutions 
and application to reality). From the proposal for discussion of the problem related to 
the practice of preparation and administration of medications in emergency care unit, 
the key points prioritized contemplated infrastructure, human and material resources 
and staff qualification. Theorizing complemented the stage of the search for possible 
solutions, among which could be implemented in the short, medium and long term. 
The evaluation of the implementation of this strategy showed the commitment of 
professionals with field experience and successful methodology. CONCLUSION: all 
accidents reflected the configuration of risk behaviors recognized. The essence of 
this study was to understand the practice where it gives, with our own eyes, the eyes 
of the other and together seek a path to transformation. We found that the route 
chosen for the study provided us subsidies to analyze and reflect on the process of 
intervening in questions about the biological risk units with the wealth of specifics, 
such as emergency departments and direct strategies for use in units with 
characteristics like. 
 
Keywords: nursing, team; emergency nursing; exposure to biological agents; 
intervention studies; education, nursing, continuing. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN 

 

MENDONCA, K. M. Riesgo biológico en las etapas finales del sistema de 
medicación en servicios de de urgencia y emergencia y la aplicación de una 
estrategia educativa guiado en el Arco de Maguerez. 2013. 169p. Tesis 
(Doctorado). Escuela de Enfermería, Universidad Federal de Goiás, Goiânia, 
2013. 

 

INTRODUCCIÓN: el preparo y la administración de medicamentos son las 
actividades realizadas por el personal de enfermería y involucran el riesgo biológico 
para usuarios y profesionales. Este riesgo puede agravarse cuando las actividades 
de trabajo se desarrollan en áreas como en emergencia y urgencia que requieren 
decisiones inmediatas. Para intervenir en esta realidad es necesario basarse en un 
análisis situacional e involucrar a todo el personal en el proceso de cambio. 
OBJETIVOS: el general era analizar el riesgo biológico en las etapas finales del 
sistema de medicación en el contexto de los servicios de emergencia. Y los 
específicos fueron identificar el reconocimiento por parte del personal de enfermería 
en la ocurrencia de comportamientos que se caracterizan como de riesgo biológico 
en las etapas finales del sistema de medicación, en el contexto de los servicios de 
emergencia; caracterizar los casos de accidentes con material biológico durante la 
administración de medicación en los servicios de emergencia; describir las maneras 
de reducir la ocurrencia de accidentes, indicado por las víctimas durante la 
administración de medicamentos en los servicios de emergencia y describir el 
proceso de implementación de una intervención educativa sobre el riesgo biológica 
en la preparación y administración de medicamentos con la metodología de la 
problematización con el Arco de Maguerez. MÉTODO: El estudio se dividió en dos 
etapas. El primero presenta un diseño analítico. La recolección de datos fue entre 
octubre/2011 hasta abril/2012, mediante un cuestionario con datos demográficos y 
de accidentes con material biológico y escala de Likert, con 44 opciones de 
conductas de riesgo previamente observadas entre los participantes del estudio. Se 
ometen instrumentos a un piloto. Los datos fueron procesados en programa 
SPSS/IBM 20.0. En la segunda etapa se hizo un estudio exploratorio descriptivo con 
enfoque cualitativo. Las fuentes de información fueron las grabaciones de las 
discusiones del grupo, notas de campo y registro de los discursos em carteles. La 
recopilación, el análisis y presentación de datos fueron guiados a través de los 
pasos del Arco y directrices de Bogdan y Biklen (2010). Se llevaron a cabo 44 
reuniones con la participación de 34 profesionales, en pequeños grupos, en el 
período de agosto a diciembre de 2012. Todos hicieron los pasos del Arco 
(observación de la realidad, la definición del problema, los puntos clave, teorización, 
posibles soluciones y la aplicación a la realidad). El proyecto fue aprobado por el 
Comité de Ética No 065/08 y 118/08 y todos los participantes firmaron un 
consentimento informado. RESULTADOS: La escala mostró el reconocimiento de 
los profesionales de la existencia de conductas que caracterizan el riesgo biológico. 
Las conductas estavan relacionadas con la práctica de lavado de manos, equipos de 
protección, el mantenimiento de la cadena aséptica, residuos de servicios de salud y 
accidentes de trabajo. La tasa de accidentes fue de 41.7% y la mayoría de las 
víctimas trabajaba por la noche y dijo que no había recibido formación para trabajar 
en la emergencia. Hubo negligencia de los equipos de protección. Cuestiones 
individuales y de organización fueron identificados como formas de reducir los 



 

accidentes. La intervención en el sector necesitó de adaptaciones de la metodologia. 
Las 44 reuniones se llevaron a cabo con la participación de 34 profesionales (87,2% 
de la población), seis enfermeras y 28 técnicos de enfermería, divididos en 
pequeños grupos, de agosto a diciembre de 2012. Todo fue a través de los pasos 
del Arco de Maguerez (observación de la realidad, la definición del problema, los 
puntos clave, la teorización, las posibles soluciones y su aplicación a la realidad). A 
partir de la propuesta para la discusión del problema relacionado con la práctica de 
preparación y administración de medicamentos en la unidad de emergencia, los 
puntos clave fueron infraestructura, recursos humanos y materiales previstos y 
cualificación del personal. La teorización fue complementada con la etapa de 
búsqueda de posibles soluciones, entre las que se podrían implementar en el corto, 
mediano y largo plazo. La evaluación de la aplicación de esta estrategia demostró el 
compromiso de los profesionales con experiencia en el terreno y la metodología 
exitosa. CONCLUSIÓN: todos los accidentes reflejan la configuración de conductas 
de riesgo existentes y que fueron reconocidas. La esencia de este estudio fue 
comprender la práctica donde acontece, con sus propios ojos, los ojos del otro y 
juntos buscar un camino hacia la transformación. Se encontró que la ruta escogida 
para el estudio nos proporcionó subsidios para analizar y reflexionar sobre el 
proceso de intervención sobre el riesgo biológicos en locales con la riqueza de 
detalles, como las unidades de emergencia y  direccionar estrategias para uso en las 
unidades con características similares. 

 

Palavras-clave: Grupo de Enfermería; Enfermería de Urgencia; Exposición a 
Agentes Biológicos; Estudios de Intervención; Educación Continua en Enfermería. 
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APRESENTAÇÃO 
 

Desde o início da minha graduação em enfermagem no ano de 2002, 

despertei o interesse pela pesquisa e ingressei no Núcleo de Estudos e Pesquisa de 

Enfermagem em Prevenção e Controle de Infecções Relacionadas à Assistência à 

Saúde (NEPIH), cadastrado no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPQ).   

Durante a graduação, participei do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação Científica (PIVIC-CNPQ), seguindo a linha de pesquisa “prevenção, 

controle e epidemiologia das infecções associadas aos cuidados em saúde e das 

doenças transmissíveis”, sob orientação da profª Drª Anaclara Ferreira Veiga Tipple, 

que amadureceu meus planos de seguir a carreira de pesquisadora e atuar na 

docência, seguindo essa linha de estudos.  

Por meio das pesquisas desenvolvidas junto ao NEPIH, concomitantemente 

às atividades da graduação eu me aproximei das unidades de urgência e 

emergência e pude perceber a elevada potencialidade do risco biológico nesses 

locais, favorecida por diversos fatores, tanto na perspectiva dos usuários, quanto na 

perspectiva dos profissionais. 

A demanda espontânea de pacientes em condições críticas ocasiona 

imprevisibilidade de atendimentos em cada plantão, além disso, casos considerados 

não emergenciais sobrecarregam essas unidades e aumentam o trabalho da 

Enfermagem. Muitas vezes, nesses setores, presenciei o profissional abrir mão da 

sua própria segurança em detrimento de um atendimento de emergência, como 

exemplo, o não uso de luvas para realizar uma punção venosa em um caso de 

parada cardiorrespiratória. Situações que despertaram o interesse de estudar a 

relação do risco biológico com a prática de enfermagem no preparo e administração 

de medicamentos em unidades de urgência e emergência por caracterizar-se como 

uma das mais complexas realizadas por essa equipe.  

Ingressei no Mestrado, no ano de 2008 decidida que me dedicaria ao estudo 

dessa temática e realizei um período prolongado de observação da estrutura física e 

dos recursos materiais e humanos, bem como do processo de trabalho em cinco 

setores de urgência e emergência, de três hospitais de grande porte, que recebiam 

demanda espontânea de pacientes, da cidade de Goiânia-GO. Nessas unidades, 

observei comportamentos de profissionais de enfermagem nos quais medidas de 



 

proteção esperadas não foram adotadas e colocavam os próprios profissionais, seus 

colegas e os usuários sob o risco biológico.  

A partir dessa observação, encontramos resultados conflituosos entre teoria 

e prática e entre o aparente saber e o fazer e nos pareceu nítida a necessidade de 

intervir na expectativa de transformar. Essa inquietação resultou no desejo de 

continuar estudando o tema que foi oportunizado por meio do curso de Doutorado e 

aprimorado pelas disciplinas que cursei acerca do risco biológico, de medidas 

preventivas e de metodologias alternativas e ativas para educação em saúde.  

Para a proposta de desenvolvimento do presente estudo, o percurso 

metodológico foi dividido em duas etapas. Na primeira, realizamos o diagnóstico 

situacional com aplicação de um questionário e uma escala, baseada nos dados 

observados durante o desenvolvimento da dissertação de mestrado, e na segunda, 

fizemos uma intervenção educativa.  

A pesquisa está apresentada em seis partes que tratam fundamentalmente 

da justificativa do trabalho e seus objetivos, referencial teórico, percurso 

metodológico, resultados e a discussão (apresentados no formato de dois artigos 

científicos), a conclusão e as considerações finais.  

Na introdução destacam-se as motivações e questionamentos que 

impulsionaram o desenvolvimento dessa pesquisa. Após os objetivos está a 

fundamentação teórica que ampara a decisão pela temática. 

O referencial metodológico foi construído considerando os fundamentos da 

Metodologia da Problematização com o Arco de Maguerez seguindo os 

pressupostos de Berbel (1995, 1996, 1998, 1999, 2004, 2005, 2012) e as 

recomendações de Robert Bogdan e Sari Biklen (2010). O percurso metodológico 

inclui o caminho adotado na investigação, pontuando características do local, dos 

sujeitos, estratégia de coleta de dados e análise, assim como os aspectos éticos.  

Os resultados e a discussão foram apresentados no formato de dois artigos 

científicos, o primeiro intitulado “Práticas com risco de exposição a material 

biológico em setores de urgência e emergência e suas consequências sob a 

ótica dos trabalhadores” que subsidiou a realização da intervenção, descrita no 

segundo artigo “O uso da Metodologia da Problematização com o Arco de 

Maguerez para o controle do risco biológico em um setor de urgência e 

emergência”. Esses achados foram seguidos pela conclusão e pelas considerações 



 

finais. Finalizou-se a tese com as referências bibliográficas, os apêndices e os 

anexos. 
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1 INTRODUÇÃO 

As medidas estabelecidas pelas Precauções Padrão (PP) têm como 

essência considerar o risco como universal e é esse fundamento que todos os 

profissionais da área da saúde devem incorporar à prática clínica, independente do 

local em que desenvolvem suas atividades laborais (SIEGEL et al., 2007). Esse 

conjunto de medidas apresenta como finalidade garantir a segurança da saúde de 

profissionais, usuários de serviços de saúde e do meio ambiente.  

As medidas de PP incluem higienização das mãos (HM), uso de barreiras de 

proteção (luvas, avental, máscara e óculos protetores), cuidado com produtos para a 

saúde, equipamentos e roupas utilizados durante a assistência, controle de 

ambiente (protocolos de processamento de superfícies, manejo dos resíduos de 

serviço de saúde), acomodação do paciente, conforme o nível de exigência, 

enquanto fonte de transmissão de micro-organismos infecciosos e manutenção de 

práticas assépticas ao manusear injetáveis (SIEGEL et al, 2007).  

A necessidade de adesão às PP é subsidiada por estudos científicos 

mundiais que evidenciam altas taxas de exposições envolvendo material biológico e 

do risco dos profissionais da área da saúde em adquirir micro-organismos 

potencialmente infecciosos durante o desenvolvimento de suas atividades, fato que 

caracteriza o risco biológico (MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS, 2010; LUCENA et al., 

2011; MEDEIROS et al., 2012; NADERI et al., 2012; NGATU et al., 2012; 

RAPPARINI et al., 2012; TOMKINS et al., 2012). Apesar disso, pesquisadores 

apontam altos índices de não adesão ou de negligência às medidas de proteção 

preconizadas pelas PP, como o uso inadequado e seletivo de equipamentos de 

proteção (VALIM, MARZIALE, 2011; GRALTON et al., 2013), a frequente prática de 

reencapar agulhas (LIMA et al., 2011; VIEIRA et al., 2011; BUTSASHVILI et al., 

2012) e a baixa ou não adesão à prática de HM (MERTZ et al., 2011; SALAMA et al., 

2013). 

Devido ao tipo e à frequência de procedimentos realizados, à característica 

do trabalho que envolve o cuidado direto na assistência e por representar o maior 

percentual de profissionais em instituições hospitalares, a equipe de enfermagem 

apresenta-se como uma das mais sujeitas à exposição a material biológico 

(GEIGER-BROWN, LIPSCOMB, 2010; ARAÚJO et al., 2012; GOURNI et al., 2012; 
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VOIDE et al., 2012; MBAISI et al., 2013). Desse modo, pode-se considerar que os 

profissionais que compõem essa equipe exercem um importante papel no controle 

de risco biológico, ao passo que, cumprindo as recomendações das PP, preservam 

a saúde individual e coletiva. 

A adesão às medidas de PP pelos profissionais ainda é caracterizada como 

desafiadora, razão justificada, talvez, pelas diferentes dimensões que envolvem 

essa temática, como os fatores psicossociais e organizacionais (BREVIDELLI, 

CIANCIARULLO, 2009; EFSTATHIOU et al., 2011; EDWARDS et al., 2012). Esses 

aspectos e demais questões relacionadas instigam pesquisadores de todo o mundo, 

pois as consequências advindas da não adesão às medidas preventivas podem 

ocasionar danos irreversíveis, tanto à saúde dos usuários que buscam por cuidado, 

quanto à saúde dos profissionais (GEIGER-BROWN, LIPSCOMB et al., 2010; 

HAUTEMANIERE et al., 2010; BERGER et al., 2012; EIREF et al., 2012; MEDEIROS 

et al., 2012; TOMKINS et al., 2012). 

Alguns setores nos estabelecimentos assistenciais de saúde, devido às 

características e especificidades, são mais prováveis ao risco biológico. Um deles é 

a unidade de urgência e emergência, onde as condições de trabalho e a dinâmica 

exigida, muitas vezes, atuam como decisivas para a adesão às medidas preventivas. 

A literatura começa a apresentar esse paradoxo percebido na prática, cuidar do 

outro, em detrimento da saúde própria, em especial, em situações emergenciais 

(EFSTATHIOU et al., 2011; KEVORKYAN et al., 2012), em que as necessidades de 

atendimento podem ser tão imediatas que a preocupação do profissional com a 

própria segurança parece assumir uma perspectiva distante e conflitante.  

Uma pesquisa identificou dentre os 122 participantes 55,7% de acertos 

quando questionados sobre segurança envolvendo injetáveis, no entanto, ao 

observar a prática laboral o índice de adesão às medidas protetivas foi de 48,4% 

(OMOROGBE et al., 2012). Outra investigação com o objetivo de avaliar o 

conhecimento, as atitudes e a adesão às medidas de PP entre profissionais que 

atuam em setores de emergência, na Itália, identificou que, apesar de possuírem 

elevado conhecimento sobre o tema, a adesão às medidas preventivas era baixa 

(PARMEGGIANI et al., 2010). 

Razões como "tempo insuficiente", "esquecimento", “pressa” e "precauções 

não são práticas" são apontadas por profissionais para justificar a não adesão às 
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medidas preventivas nesses setores (BREVIDELLI, CIANCIARULLO, 2009; 

RIBEIRO et al., 2009; PARMEGGIANI et al., 2010; EFSTATHIOU et al., 2011). 

Além disso, acrescenta-se que, nas unidades de urgência e emergência, 

fragilidades em questões da estrutura física, de recursos materiais e humanos 

identificados em pesquisas científicas, tanto na esfera nacional (DUBEUX et al., 

2010; AZEVEDO et al., 2010; SILVA et al., 2012) como internacional 

(GHOLAMZADEH et al., 2011; SAWATZKY, ENNS, 2012) atuam como fatores 

intervenientes, diretos e/ou indiretos, no atendimento às precauções pelos 

profissionais de saúde. 

As etapas finais do sistema de medicação que compreendem o preparo e a 

administração de medicamentos são atividades desenvolvidas pela equipe de 

enfermagem em setores de urgência e emergência. Elas são caracterizadas por 

uma elevada responsabilidade e alta taxa de ocorrência de acidentes com material 

biológico (FAKIH et al., 2009; HADAWAY, 2012; RAPPARINI, 2012; SHOKUHI et al., 

2012).  

Durante o desenvolvimento da dissertação de Mestrado (MENDONÇA, 

2010), foram identificados comportamentos dos profissionais da equipe de 

enfermagem que colocam tanto profissionais quanto a clientela em situação de risco 

biológico. Esse estudo identificou comportamentos que expõem profissionais de 

enfermagem e usuários ao risco biológico em unidades de urgência e emergência. 

Essa caracterização feita por um membro externo ao grupo levou ao 

questionamento se os profissionais, atores dessas ações, reconheciam a existência 

desses comportamentos no cotidiano laboral. Essa pesquisa considerou como 

“comportamento de risco”, todas as situações que eram necessárias à adoção de 

alguma medida de precaução relacionada ao preparo e à administração de 

medicamentos, porém a mesma não foi cumprida/adotada pelo profissional de modo 

a garantir a proteção individual e coletiva (MENDONÇA, 2010).  

Diversos comportamentos de risco para exposição a material biológico foram 

observados no estudo de Mendonça (2010), destacando-se a segregação e o 

descarte de resíduos, o transporte inadequado de medicamentos, a não manutenção 

da cadeia asséptica, o ato de reencapar agulhas e o modo de reencape, a baixa 

adesão aos itens de proteção, o baixo índice de HM e o uso inadequado, ou não 
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recomendado, dos recursos materiais disponíveis. E, ainda, o cuidado individual em 

detrimento do cuidado coletivo também foi identificado (MENDONÇA, 2010).  

Outro dado importante de caracterização do risco biológico nessas unidades 

foram os oito acidentes envolvendo material biológico presenciados, em 250 horas 

de observação entre os profissionais da equipe de enfermagem, sendo que nenhum 

realizou a notificação (MENDONÇA, 2010).  

A principal inquietaçãoapós identificar esses comportamentos de risco e 

relacioná-los com a estrutura física e de recursos humanos e materiais disponíveis 

foi verificar o reconhecimento da existência desses comportamentos, sob a ótica dos 

profissionais que atuam nos locais da investigação, de onde emergiu a primeira 

pergunta de investigação desse estudo. Os trabalhadores da equipe de enfermagem 

que atuam em setores de urgência e emergência reconhecem que os 

comportamentos, considerados como de risco, previamente identificados nesses 

setores, acontecem no seu dia-a-dia de trabalho?  

Embora de posse desses resultados não seja possível afirmar que esses 

trabalhadores reconhecem que suas condutas representam risco, será possível 

saber se reconhecem a existência dos comportamentos de risco biológico no 

ambiente de trabalho. Diagnóstico imprescindível para o planejamento e 

implementação de intervenção educativa com abordagem inovadora.  Tendo sido 

proposta uma metodologia consolidada (BERBEL, 1995) e buscada a sua adaptação 

aos setores de urgência e emergência.  

Uma  revisão integrativa da literatura com objetivo de avaliar estudos acerca 

de programas de controle de infecção e a incidência de micro-organismos 

multirresistentes classificou as diferentes intervenções em saúde, em educativas, 

administrativas e de vigilância, sendo que a predominante foi a estratégia educativa 

(20/32). Os autores apontaram como importantes lacunas nas pesquisas 

encontradas, a negligência do referencial teórico utilizado e a falta de detalhamento 

sobre a estratégia intervencionista (BACKMAN et al., 2011).  

Pesquisa com objetivo de analisar as necessidades para a implantação de 

atividades educativas para trabalhadores de enfermagem identificou que os próprios 

profissionais percebem a importância dessas ações, mas ressaltam que devem ser 

apresentadas com formatos que fujam do ensino tradicionalista (MONTANHA; 

PEDUZZI, 2010). Além disso, é preciso adequar as estratégias de intervenção ao 
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setor do serviço de saúde, em que se pretende intervir, considerando os aspectos 

organizacionais da instituição. A avaliação das peculiaridades e o planejamento 

conjunto de ações são relevantes a fim de vislumbrar uma meta real e factível. 

Essa pesquisa justifica-se pela necessidade de buscar caminhos de 

intervenções educativas, participativas, que visem às medidas de segurança frente 

ao risco biológico na prática laboral de profissionais da área da saúde. 

Espera-se contribuir com o aprofundamento dos aspectos inerentes ao risco 

biológico em meio às particularidades do sistema de medicação e à dinâmica de 

trabalho nos setores de urgência e emergência e com o planejamento de estratégias 

educativas aplicadas a essas unidades visando à redução desse 

risco.  Consolidando dessa forma uma contribuição direta para a prática da equipe 

de enfermagem que é a responsável pelas etapas finais do sistema de medicação. 

Acredita-se que os resultados desse estudo poderão contribuir com os 

gerentes de unidades urgência e emergência, com os coordenadores de programas 

de Educação Permanente, bem como com os profissionais de Serviços de Controle 

de Infecção, oferecendo subsídios para intervenções destinadas às peculiaridades 

dos setores de urgência e emergência. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

Analisar o risco biológico nas etapas finais do sistema de medicação no 

contexto dos setores de urgência e emergência. 

 

2.2 Específicos 

- Identificar o reconhecimento por profissionais da equipe de enfermagem 

sobre a ocorrência de comportamentos que se caracterizam como risco biológico, 

nas etapas finais do sistema de medicação, no contexto dos setores de urgência e 

emergência; 

 

- Caracterizar casos de acidentes envolvendo material biológico ocorridos 

durante a administração de medicamentos, em setores de urgência e emergência; 

 

- Descrever formas de reduzir a ocorrência de acidentes, indicadas pelas 

vítimas, durante a administração de medicamentos em setores de urgência e 

emergência; 

 

- Descrever o processo de implementação de uma intervenção educativa 

sobre o risco biológico no preparo e na administração de medicamentos 

fundamentada na Metodologia da Problematização com o Arco de Maguerez. 

 



 
 

 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1. A atuação da equipe de enfermagem no sistema de medicação em setores 

de urgência e emergência  

O sistema de medicação de uma instituição de saúde pode ser definido 

como uma organização complexa, com vários processos interligados, 

interdependentes e constituído por profissionais de diferentes áreas do 

conhecimento (médicos, equipe da farmácia e de enfermagem) que compartilham de 

um objetivo comum, que consiste em prestar uma assistência à saúde com 

qualidade, eficácia e segurança (LEAPE  et al., 2000). 

Esse sistema é constituído de etapas que vão desde a prescrição e 

distribuição até a ação de administrar o medicamento. Estudos mostram que o 

número de etapas é variável e depende da instituição, sendo identificada na 

literatura uma quantidade que varia de 20 a 60 (LEAPE  et al., 2000).  

A equipe de enfermagem – enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem - 

atua, em especial, no preparo e na administração dos medicamentos. Legalmente, 

essas atividades devem ser realizadas sob a supervisão do profissional enfermeiro, 

responsável pela equipe (MS, 1987; CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - 

COFEN, 2007; FAKIH et al., 2009; BUENO, BERNARDES, 2010; CARVALHO, 

CHAVES, 2011). 

A atuação de protagonismo da equipe de enfermagem no preparo e na 

administração de medicamentos faz com que muitos erros cometidos e não 

detectados nas etapas anteriores lhe sejam atribuídos (OLIVEIRA, MELO, 2011), 

uma vez que aumenta a responsabilidade da equipe e exige dela conhecimentos 

técnicos e científicos sólidos e atualizados sobre o tema (AZEVEDO FILHO et al., 

2012; KIM, BATES, 2012).  

As causas desses erros incluem fatores individuais como a falta de atenção, 

os lapsos de memória, as deficiências da formação acadêmica, a inexperiência, e 

também, as falhas sistêmicas como: os problemas no ambiente (iluminação, nível de 

barulho, interrupções frequentes), a falta ou falha na qualificação de profissionais, a 

deficiência no quantitativo de profissionais, a quantidade e qualidade indevidas de 

materiais, a falha na comunicação, os problemas nas políticas e procedimentos ou 

mesmo produtos inadequados utilizados na medicação do paciente (SILVA et al., 
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2007; OLIVEIRA; MELO, 2011; GRISSINGER, 2011; FOUST et al., 2012; MARIA et 

al., 2012; KARTHIKEYA, LALITHA, 2013).  

No intuito de reduzir essas deficiências, organismos nacionais e 

internacionais elaboraram diferentes formas de abordar o tema. Importante exemplo, 

no cenário nacional, foi a criação do Instituto de Práticas Seguras no Uso de 

Medicamentos (ISMP-Brasil) com a finalidade de desenvolver e implementar 

estratégias efetivas para o uso seguro de medicamentos envolvendo todas as 

etapas do processo de medicação (OPITZ, 2006). Esse Instituto é de caráter não-

governamental, sem fins lucrativos. Além do Brasil, existem organizações no 

Canadá, na Espanha e nos Estados Unidos (FIOCRUZ, 2005).  

Na perspectiva de prevenção e controle das Infecções Relacionadas à 

Assistência à Saúde, a Organização Mundial de Saúde (OMS) incluiu, dentre os 

desafios globais para a segurança do paciente, a temática de administração segura 

de injetáveis, a última etapa do sistema de medicação (World Health Organization -

WHO, 2005).  

Em 2013, foi instituído, no território brasileiro, o Programa Nacional de 

Segurança do Paciente que reforçou a lista dessas iniciativas. Com o objetivo de 

prevenir e reduzir a incidência de eventos adversos, os quais resultam em danos ao 

paciente como a administração incorreta de medicamentos, em serviços de saúde 

públicos e privados (MS, 2013). Estudo da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) aponta 

que, de cada dez pacientes atendidos em unidades hospitalares, um sofre algum 

evento adverso, dentre eles, erros relacionados ao sistema de medicação. Os dados 

revelam, ainda, que no Brasil a ocorrência desse tipo de incidente é de 7,6%. 

Desses, 66% são evitáveis (MENDES et al., 2009). O Brasil lidera a proporção de 

eventos evitáveis numa lista com outros seis países: Nova Zelândia, Austrália, 

Espanha, Dinamarca, Canadá e França (MENDES et al., 2005). 

Para prevenir essas ocorrências, o Ministério da Saúde e a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) tornaram obrigatório que todos os 

hospitais do país tenham equipes específicas (Núcleo de Segurança do Paciente) 

para aplicar e fiscalizar normativas sanitárias e protocolos de atendimento (MS, 

2013).  

Iniciativas como essas poderão ser incorporadas ao cotidiano laboral dos 

serviços de saúde, desde que sejam adaptadas à dinâmica de trabalho de cada 
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setor, considerando suas especificidades. No ambiente hospitalar, o setor de 

urgência e emergência merece especial atenção, devido às peculiaridades que 

possuem.  

Esses setores, no Brasil, atuam como “porta-de-entrada” do sistema de 

saúde, acolhendo pacientes de urgência propriamente dita, pacientes com quadros 

percebidos como urgências, pacientes não atendidos pela atenção primária e as 

urgências sociais. Tais demandas misturam-se superlotando esses locais e 

comprometendo a qualidade da assistência prestada, assim como a saúde do 

trabalhador envolvido nesse processo (VASCONCELOS et al., 2012; PATTERSON 

et al., 2012; SCHMITZ et al., 2012). Essa realidade assistencial é, ainda, agravada 

por problemas organizacionais (ROBERGE et al., 2010; NUGUS et al., 2011; SILVA 

et al., 2012). Esses fatores têm transformado os setores de urgência e emergência 

em uma das áreas mais problemáticas do sistema de saúde (ROBERGE et al., 2010; 

SILVA et al., 2012). 

As características desses setores exigem um olhar diferenciado para a 

atuação da equipe de enfermagem nas etapas finais do sistema de medicação, local 

apontado por essa equipe em que mais acontecem falhas relacionadas à medicação 

(HILLIN; HICKS, 2010). A dinâmica de trabalho, que exige tomada de decisões 

rápidas e execuções ágeis, pode interferir na conduta do profissional e fazer com 

que ele adote comportamentos que colocam em risco a sua saúde e a do outro 

(SILVA et al., 2012). 

O trabalho da equipe de enfermagem nesses setores é acompanhado de 

momentos de estresse, cansaço, esgotamento e frustração (SILVA et al., 2009). 

Pesquisa mostrou um índice de 97,4% de autorrelato de estresse entre 37 

profissionais da equipe de enfermagem que atuam em setores de urgência e 

emergência e apresentou, dentre as sugestões para redução do estresse, o 

funcionamento organizacional e menor jornada de trabalho (CALDERERO et al., 

2008).  

Investigações sobre o estresse da equipe de enfermagem que atua nesses 

setores, assim como os fatores relacionados e as formas de enfrentamento e 

prevenção são alvos de estudos no cenário mundial (SALOMÉ et al., 2009; 

GHOLAMZADEH et al., 2011; SILVA et al., 2011; SELEGHIM et al., 2012; SILVA et 

al, 2012).  
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Quanto ao profissional enfermeiro, especificamente, recente revisão 

integrativa da literatura apresentou os fatores relacionados ao estresse ocupacional 

nas atividades laborais desse profissional, no cenário da urgência e emergência, e 

destacou a escassez de recursos humanos e a elevada carga horária de trabalho, 

instalações físicas e recursos materiais inadequados, além de relacionamentos 

interpessoais e distanciamento entre teoria e prática (BEZERRA et al., 2012). 

Esse profissional desenvolve importantes ações na prática das urgências e 

emergências e, concomitantemente, enfrenta diversos obstáculos, ainda pouco 

discutidos na literatura (BELUCCI JÚNIOR, MATSUDA, 2011). Dentre eles, Furtado 

e Araújo Júnior (2010) encontraram a falta de segurança à equipe; limpeza e 

conforto precários; falta de profissionais para o atendimento; elevada demanda de 

pacientes que poderiam ser atendidos na rede básica de saúde; falta de 

equipamentos e pouco tempo para executar treinamento à sua equipe. 

O trabalho da enfermagem em setores de urgência e emergência tem 

recebido importantes contribuições tecnológicas, tanto para o auxílio no preparo 

quanto na administração de medicamentos. Como exemplo, tem-se a dispensação 

automatizada de medicamentos que pode ser encontrada na quase totalidade dos 

serviços de saúde do Canadá (HARDING et al., 2010). Além disso, código de barras 

no momento da dispensação e da administração de medicamentos, sistemas de 

segurança para infusão intravenosa e registros eletrônicos para checagem de 

medicamentos realizados são outras criações encontradas pelo mundo, destinadas 

ao sistema de medicação e que podem ajudar a enfermagem no cotidiano laboral 

(FORNI et al., 2010; MORELAND et al., 2012; WING et al., 2012; GLOVER, 2013).  

Esses esforços da comunidade científica em prol de uma prática segura, nas 

etapas finais do sistema de medicação, em setores de urgência e emergência 

apresentam-se na literatura associados à qualificação da equipe e investimento 

organizacional (GARLET et al., 2009; SIMMONS, SHERWOOD, 2010; SILVA et al., 

2012; HARDING, BOLLINGER, 2013).  

Porém, ao considerar a realidade brasileira, em que a maioria dos serviços 

de saúde não tem a disponibilidade dessas inovações para apoiar o trabalho da 

equipe de enfermagem, as questões organizacionais e de qualificação do grupo, 

ainda, integram o foco primário de  intervenções. 
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3.2 O risco biológico e medidas de prevenção para a equipe de enfermagem 

que atua nas etapas finais do sistema de medicação, em setores de urgência e 

emergência 

O risco biológico corresponde à possibilidade de contato com material 

biológico, potencialmente, capaz de transmitir agentes biológicos patogênicos 

causadores de danos à saúde (MS, 2010). Ele destaca-se dentre os riscos 

ocupacionais aos quais estão expostos os profissionais que compõem a equipe de 

enfermagem, pois além de permear a quase totalidade das atividades assistenciais 

desenvolvidas por esses trabalhadores, pode ocasionar graves e irreversíveis 

consequências.  

No contexto do sistema de medicação, qualquer procedimento ou técnica 

inadequada, como falhas na manutenção da cadeia asséptica, não uso de EP ou 

não adesão à HM, são aspectos considerados como erros de medicação (SIEGEL et 

al., 2007; WHO, 2010) que caracterizam o risco biológico para profissionais e 

usuários. 

O risco para o profissional da equipe de enfermagem, durante o preparo de 

medicamentos envolve, ainda, explicitamente o risco químico, e o risco biológico, 

durante a administração. O risco para o usuário acontece quando o profissional falha 

ou negligencia alguma medida de precaução prevista para o cuidado. Apesar da 

existência desses e de outros riscos ocupacionais no contexto de urgência e 

emergência, o foco desse estudo é no risco biológico.  

Na literatura são encontrados vários estudos que analisam erros 

relacionados ao sistema de medicação, no contexto de eventos adversos 

(TEIXEIRA, CASSIANI, 2010; ANDREAZZA et al., 2011). No entanto, questões 

sobre o risco biológico que podem ser contempladas nessas situações parecem ser 

negligenciadas pelos pesquisadores e subestimadas pelos profissionais.  

A possibilidade de contaminação e de soroconversão decorrente da 

inobservância de medidas preventivas pelos profissionais deve receber uma atenção 

diferenciada quando se tratar de atuação em setores de urgência e emergência, 

locais onde o risco biológico parece apresentar-se de modo exacerbado.  

Em 1994 estudo com o objetivo de avaliar os fatores intervenientes na 

adesão às medidas preventivas em setores de urgência e emergência concluiu que 

essas estratégias eram necessárias como forma de apresentar a existência real do 
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risco no cotidiano laboral dos profissionais (WILLIAMS et al., 1994). E, quase duas 

décadas depois, a discussão vem sendo a mesma. O serviço de urgência e 

emergência deve receber um enfoque diferenciado nas estratégias até hoje 

utilizadas e divulgadas no meio científico? As especificidades do trabalho nesses 

setores exigem diretrizes específicas de medidas de precaução?  

Apesar dos diversos apontamentos sobre as fragilidades que envolvem 

esses setores, poucas recomendações específicas têm-se disponíveis, assim como 

poucas indicações de intervenções para implementar nesses locais visando à 

segurança individual e coletiva. É comum os estabelecimentos assistenciais de 

saúde realizarem campanhas de prevenção, de modo geral, destinadas a todos os 

trabalhadores, desconsiderando as especificidades do trabalho e das questões 

organizacionais de cada setor. 

Não é diferente quando a temática é a prática de injetáveis a qual é 

diferenciada em ambientes como a urgência e emergência e o centro cirúrgico, por 

exemplo. Essas considerações, assim como a de prevenção frente ao risco 

biológico, na prática de injetáveis visando à proteção de usuários e trabalhadores 

devem constar na elaboração de programas de educação permanente e iniciar-se na 

admissão do profissional. 

Os caminhos para a prevenção são apresentados por publicações 

internacionais, como pelos Centers for Disease Control and Prevention (CDC) que 

incluíram o item “Práticas Seguras de Injetáveis” às medidas de PP (SIEGEL et al., 

2007) e a Organização Mundial de Saúde publicou o WHO Best Practices for 

Injections and related procedures toolkit, reunindo as principais recomendações 

sobre injetáveis do mundo (WHO, 2010). Essa produção científica teve maior 

destaque após a ocorrência mundial de surtos ocasionados por práticas 

inadequadas durante preparo e administração de injetáveis (CDC, 2003; 2012), 

fazendo com que a temática recebesse uma atenção especial. 

Esses documentos trazem, em destaque, a segurança dos usuários ao 

receber medicações e, paralelamente, a responsabilidade do profissional na prática 

segura de injetáveis. No entanto, a saúde do trabalhador, em especial no que tange 

ao risco biológico que os profissionais de enfermagem se expõem no momento de 

administrar medicamentos, recebe pouca visibilidade.   
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No Brasil, a Norma Regulamentadora número 32 (NR 32), que trata da 

Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde, apresenta recomendações 

para proteção dos profissionais aos riscos ocupacionais (MS, 2005). Apesar de não 

englobar a temática específica de administração de medicamentos, fornece 

subsídios para o trabalhador atuar com segurança, como no fornecimento de EP 

pelos empregadores, proibição de calçados abertos quando o trabalho envolver risco 

biológico, dentre outros. 

Recente pesquisa identificou o descarte inadequado de resíduos advindos 

da administração de medicamentos como o comportamento de risco mais frequente 

entre os profissionais que desenvolveram esse procedimento (GYAWALI et al., 

2013). Nesse estudo, 90% dos sujeitos relataram não terem recebido orientações 

sobre as melhores práticas para a prática de injetáveis. Nesse sentido, encontram-

se listadas abaixo, as medidas que visam à proteção de profissionais durante a 

administração de medicamentos e que deveriam estar incorporadas à prática para 

proteção da saúde dos mesmos: 

- adesão à técnica adequada de HM. No caso da atuação em setores de 

urgência e emergência, o uso de preparações alcoólicas deve ser incentivada, pelo 

rápido tempo que a técnica requer e o efeito eficaz do insumo, desde que as mãos 

não apresentem sujidade visível. As políticas de incentivo à adesão a essa prática 

receberam reforços com a publicação da Política Nacional de Segurança do 

Paciente (MS, 2013) e preconiza a HM em cinco momentos: antes e depois de tocar 

no paciente; antes de realizar procedimentos; após contato com fluídos corporais 

como sangue ou secreção e depois de ter contato com superfícies próximas ao 

paciente (mesas ou bordas de cama).  

Verifica-se que a adesão à HM durante o preparo e administração de 

medicamentos ocorre com maior frequência nos momentos após administração, o 

que reflete um cuidado individual em detrimento do cuidado coletivo. Estudo 

identificou taxa de adesão à HM de 4,6% antes da administração versus 95,4% após 

esse procedimento (REHAN et al., 2012). 

Além disso, em setores de urgência e emergência, percebe-se que o 

profissional acaba omitindo a técnica de HM durante os atendimentos emergenciais, 

devido à exigência de atendimento imediato. Estudo em dois hospitais avaliou a 

prática de HM entre 206 profissionais de saúde, de setores de urgência e 
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emergência. Foram observados 1037 episódios de HM e, em cerca de dois terços 

dos episódios, os participantes higienizaram as mãos após cada contato com o 

paciente, embora 78,5% não seguiram a técnica correta e a cumpriram em menos 

de 15 segundos (CHAU et al., 2011).   

- adesão aos equipamentos de proteção – a depender da via de acesso. No 

caso de injetáveis intravenosos, documento específico sobre a temática recomenda 

o uso de luvas de procedimento e não indica uso de óculos de proteção e máscara 

para administração de medicamentos (WHO, 2010). Esses EP são recomendados, 

apenas, quando o profissional julgar que em determinado procedimento exista o 

risco de exposição a material biológico (WHO, 2010). Entretanto, estudos mostram a 

possibilidade de exposição durante punções (inserção e remoção) e que poderia ser 

evitada ou minimizada com uso desses EP (SALELKAR et al., 2010; JAGGER et al., 

2011; NADERI et al., 2012; RAPPARINI, 2012; SHOKUHI et al., 2012; MBAISI et al., 

2013).  

A adesão aos EP, no procedimento de administração de medicamentos, 

continua representando desafio mundial. Um exemplo é a negligência ao uso de 

luvas para realização de punções intravenosas que tem como único objetivo a 

proteção do trabalhador e, ainda assim, tem baixa adesão (FERREIRA et al., 2009; 

CHOWDHURY et al., 2011; OMOROGBE et al., 2012). 

Estudo que entrevistou 404 enfermeiros encontrou que 46% relataram, ao 

menos, uma exposição a sangue por mês durante inserção de catéteres 

intravenosos periféricos; 69,0% relataram uma a três; 13,0% referiram quatro a 

cinco, 9,0%, seis a dez e os 9,0% restantes afirmaram mais de dez. Os autores 

estimaram uma taxa de exposição a sangue durante esse procedimento de 4,4 por 

100 inserções. Em relação a mucosas (olhos, nariz e boca), os 168 sujeitos que 

responderam a essa questão afirmaram 32 exposições no período de um ano 

(JAGGER et al., 2011). 

Durante a remoção desses catéteres, a taxa de ao menos uma exposição a 

sangue relatada foi de 42% (156/371), sendo que 74% tiveram de um a três 

episódios ao mês, 14%, de quatro a cinco, 5%, de seis a dez e 6%, mais de dez, 

com estimativa de 4,5 por 100 remoções (JAGGER et al., 2011). Pesquisa 

identificou, dentre 650 profissionais de saúde, o relato de mais de um episódio de 

exposição a sangue ou fluidos corporais ou acidentes com perfurocortantes. Na 
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equipe de enfermagem (285) a prevalências de caos foi de 97,4% sendo que o 

maior fator de risco referido foi durante punções venosas (132; 46,3%), seguido de 

reencape de agulhas e coletas de sangue (SHOKUHI et al., 2012). 

- manejo correto de resíduos. Incluindo o não reencape de agulhas, a 

segregação e o descarte adequados. Essa conduta pode proteger, do risco físico e 

biológico, os profissionais da saúde, da equipe de higienização e limpeza e da coleta 

externa, de modo direto ou indireto. Todos esses fatores estão envolvidos em casos 

de acidentes ocupacionais (ANAGAW et al., 2012; GIAWALI et al., 2013). Sabe-se 

que falhas na segregação e no descarte de resíduos envolvem danos ao meio 

ambiente, aos profissionais da equipe de higienização e limpeza e/ou aos 

responsáveis pela coleta externa (ANAGAW et al., 2012). 

- transporte adequado dos resíduos gerados, em prol da proteção coletiva. 

Apesar de, aparentemente, essa questão envolver fatores organizacionais “simples” 

de serem solucionados, como a provisão e previsão de recursos materiais, uso de 

bandejas, distribuição em locais estratégicos do setor, de recipientes para descarte 

dos diferentes tipos de resíduos gerados (reduzindo o risco com transporte em 

grandes distâncias), esses momentos ainda são relacionados a casos de acidentes 

ocupacionais. Nesse sentido, a Association for Professionals in Infection Control and 

Epidemiology (APIC) proíbe o transporte manual das seringas já utilizadas em veias 

e artérias (DOLAN et al., 2010). 

Essas medidas são caminhos para prevenção e controle do risco biológico 

para profissionais da enfermagem e, apesar de estarem bem consolidadas na teoria, 

ainda necessitam de incorporação na prática. A literatura oferece vários estudos 

envolvendo essa temática nos mais diversos cenários da assistência, no entanto, 

revisão sistemática da literatura desenvolvida por Santos et al. (2009) com o objetivo 

de caracterizar e analisar a produção científica brasileira relacionada ao trabalho da 

enfermagem na atenção às urgências, no Brasil, não encontrou investigação que 

enfocasse o risco biológico para esses profissionais e nem estudos que 

relacionassem esse risco à saúde dos trabalhadores e dos usuários.   

Um contrassenso ao considerar que o referido setor é um dos locais que 

mais possui fragilidades de ordem organizacional (ROBERGE et al., 2010; NUGUS 

et al., 2011; SILVA et al., 2012) e maiores taxas de acidentes ocupacionais com 

material biológico (GOURNI et al., 2012), em especial, entre os profissionais da 
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equipe de enfermagem, que atuam ativamente no preparo e na administração dos 

medicamentos. Além disso, casos de soroconversão resultantes de exposição 

durante esses procedimentos estão documentados na literatura (MEDEIROS et al., 

2012; TOMKINS et al., 2012). 

A magnitude do tema é evidenciada pelos casos de soroconversões do HIV 

ocorridos no Brasil. O primeiro foi reconhecido em 1999 e envolveu uma auxiliar de 

enfermagem que se perfurou com agulha contaminada enquanto auxiliava uma 

colega no procedimento de punção venosa (SANTOS, MONTEIRO, RUIZ, 2002). Os 

dados disponíveis até o ano de 2011 apontam cinco casos documentados e todos 

envolveram profissionais da equipe de enfermagem atuantes na etapa final do 

sistema de medicação, durante a administração de medicamentos (RAPPARINI, 

2007; LUCENA et al., 2011).  

Importante constatação encontrada no estudo de Mendonça (2010),  

realizado nesses setores específicos, foi a existência de um potencial exacerbado do 

risco biológico para profissionais da equipe de enfermagem. Fato corroborado por 

demais estudos (EFSTATHIOU et al., 2011; GOURNI et al., 2012; KEVORKYAN et 

al., 2012; PATTERSON et al., 2012). 

Essa potencialidade do risco biológico pode estar relacionada à dinâmica de 

trabalho nos setores de urgência e emergência e ser exacerbada em casos de 

desconhecimento das medidas preventivas a serem empregadas ou, ainda, pelo não 

reconhecimento de comportamentos, considerados de risco e que, com o passar dos 

anos de atuação, acabam sendo incorporados à rotina laboral.  

O risco biológico exacerbado configura-se no elevado número de acidentes 

ocupacionais envolvendo o contexto de urgências e emergências (PAIVA, 

OLIVEIRA, 2011; FUSCO, PURO, 2012; GOURNI et al., 2012; TIPPLE et al., 2013). 

Vale destacar também, além das medidas preventivas, pré-exposição, as medidas 

pós-exposição, por se tratar dessa unidade, especificamente, talvez, necessitem de 

maior agilidade e rapidez para a busca ao paciente fonte, devido à alta rotatividade 

de atendimentos nesses locais. 

Para isso, o profissional deve estar ciente do protocolo de atendimento e das 

consequências, caso negligencie alguma medida após um acidente. No Brasil, as 

medidas pós-exposição são recomendadas pela ANVISA (MS, 2010). Dentre as 

principais indicações, primeiramente, tem-se o cuidado imediato com a área exposta 
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ao agente biológico que contempla a limpeza exaustiva do local atingido, com água 

e sabão, em caso de exposições cutâneas ou percutâneas e com água ou solução 

salina fisiológica, em caso de mucosas.  

Outro cuidado refere-se à profilaxia pós-exposição (PEP) contra HIV que, ao 

ser iniciada logo após a exposição, é capaz de inibir a proliferação viral e, assim, a 

infecção sistêmica, por isso, deve ser, preferencialmente, iniciada nas primeiras 

duas horas pós-exposição e tem duração de 28 dias (CDC, 2001; MINISTÉRIO DA 

SAÚDE -MS, 2010). A necessidade dessa medida dependerá das circunstâncias da 

exposição, da gravidade, do tipo, da identificação do paciente-fonte e sua condição 

sorológica anti-HIV (MS, 2010). 

A imunoprofilaxia contra o VHB também pode ser indicada, a depender da 

avaliação imunológica do paciente-fonte e da vítima. 

Preconiza-se o acompanhamento clínico-laboratorial que tem, dentre os 

principais objetivos, reduzir o risco de soroconversão ao VHB e ao HIV e a detecção 

precoce em caso de conversão sorológica ao VHC.  

Para finalizar, destaca-se a necessidade de notificar os casos de exposição 

(MS, 2011), visto que essa medida auxiliará, em especial, a subsidiar programas 

para redução de acidentes. 

 

3.3 O risco biológico e medidas de prevenção para os usuários nas etapas 

finais do sistema de medicação, em setores de urgência e emergência 

O risco biológico voltado para os usuários, durante o preparo e a 

administração de medicamentos, recebe destaque ao ser avaliado em setores de 

urgência e emergência. A literatura confirma que os profissionais negligenciam 

medidas preventivas e assumem comportamentos de risco no cotidiano laboral 

nesses ambientes, motivados, de modo geral, pela pressa de atendimento às 

situações emergenciais (EFSTATHIOU et al., 2011), sendo esse, um dos grandes 

desafios para pesquisas sobre o risco biológico nesses setores.  

A necessidade de intervenção sob medida nessa realidade é respaldada 

pelas consequências, aos usuários, do descumprimento de medidas preventivas, 

como casos de infecções de corrente sanguínea.  

Como caminhos para controlar o risco biológico para usuários, durante 

preparo e administração de medicamentos, normativas nacionais e internacionais 
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propõem medidas para instituir, em estabelecimentos de saúde, práticas seguras de 

injetáveis (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, 2003; 

SIEGEL et al., 2007; WHO, 2010). 

Essa temática teve como marco na literatura, o relato de surtos ocasionados 

por práticas inadequadas, ocasionando infecções de corrente sanguínea e óbitos 

(CDC, 2003). Nessa ocasião, diversas foram as iniciativas para proteção à saúde 

dos usuários, como o lançamento, pela Organização Mundial de Saúde, da Aliança 

Mundial para a Segurança do Paciente, publicada, por meio de Resolução, na 57ª 

Assembleia Mundial da Saúde, recomendando aos países maior atenção ao tema 

“Segurança do Paciente” (WHO, 2005). 

Um elemento central do trabalho dessa Aliança é a formulação de Desafios 

Globais para a Segurança do Paciente. O primeiro desafio estabelecido focou a 

prevenção e redução das infecções e envolveu, dentre as medidas, a administração 

segura de injetáveis (WHO, 2005). 

Atualmente, a melhoria da segurança do paciente e da qualidade da 

assistência à saúde tem recebido atenção especial em âmbito global. No Brasil, a 

atuação do Instituto de Práticas Seguras no Uso de Medicamentos (ISMP-Brasil) e, 

mais recentemente, a publicação do Programa Nacional de Segurança do Paciente 

evidenciaram a importância dessa temática (MS, 2013). 

No cenário nacional, a única normativa publicada no ano de 2003, e ainda 

vigente, que aborda especificamente a temática de Boas Práticas de Utilização das 

Soluções Parenterais em Serviços de Saúde, trata dos cuidados envolvidos no 

preparo e na administração de medicamentos visando à segurança do usuário. 

Nesse documento, fica claro o risco biológico a que estão expostos os 

usuários, durante esses procedimentos e apresentam-se as medidas que os 

profissionais devem adotar para minimizar esse risco. 

Especificamente, durante o preparo de medicamentos, o risco biológico está 

relacionado com a possibilidade de contaminação das soluções durante o 

procedimento em si ou durante o transporte.  

O preparo de soluções parenterais é definido como o ato de misturar 

medicamentos destinados ao uso injetável, empregando-se técnicas que assegurem 

a integridade microbiológica e o equilíbrio físico-químico. Dentre as recomendações 

para realizar esse procedimento está a de orientar sobre higiene e saúde, em 
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especial a prática de HM, sobre transmissão de doenças, aspectos operacionais e 

de segurança no trabalho (MS, 2003).  

A Comissão de Controle de Infecção de cada estabelecimento de saúde é a 

responsável pela elaboração de protocolos destinados ao controle e minimização do 

risco biológico que envolve essa atividade. Dentre os fatores a serem abordados 

estão: desinfecção do ambiente e de superfícies, HM, uso de EP e desinfecção de 

ampolas, frascos e de conexões das linhas de infusão (BRASIL, 2003). 

Considerando essas medidas, as quais devem ser adotadas pelos 

profissionais visando à segurança dos usuários (MS, 2003; BRASIL, 2005; WHO, 

2009), destacam-se:  

- realização da HM, antes e após o preparo, seguindo uma técnica adequada 

(MS, 2009; 2003; WHO, 2010). A maioria dos estudos sobre o tema também 

identificou baixa adesão à prática de HM nesses momentos (KIM, BATES, 2012; 

REHAN et al., 2012). 

- limpeza e desinfecção das superfícies e insumos envolvidos. Estudo 

avaliou salas reservadas para preparo e administração de medicamentos e 

encontrou que, apesar da disponibilidade de recursos materiais, a limpeza das 

bancadas destinadas ao preparo, não eram limpas regularmente (ROZENBAUM et 

al., 2013). A limpeza do local de preparo de medicamentos faz parte das 

recomendações para a prática segura de injetáveis (WHO, 2010).  

- desinfecção de frascos/ampolas de medicamentos e abertura das 

embalagens de modo asséptico. Experimento laboratorial contaminou 

intencionalmente o gargalo de 120 ampolas de plástico, contendo água destilada, 

sendo 60 com Staphylococcus aureus resistentes à meticilina e 60 com Serratia 

marcescens. Seguiu-se à desinfecção com álcool a 70% e abertura de modo 

asséptico. Nas soluções das ampolas após incubação, foram encontradas Serratia 

marcescens em 34 (56,7%) e S. aureus resistentes à meticilina em 42 (70%) 

(ROGOTTI, 2012). Pesquisa que classificou os profissionais conforme as condutas 

frente ao preparo de medicamentos intravenosos encontrou um grupo com o 

potencial de alterar a segurança microbiológica das soluções, nesse, 80,2% dos 

trabalhadores negligenciaram a desinfecção de ampolas e 77,2%, a limpeza da 

bancada de preparo (CAMERINI, SILVA, 2011).   
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- uso de bandejas/cubas para transporte das soluções. O cuidado nesse 

momento é para manter a integridade físico-química e microbiológica do 

medicamento e, apesar de normativas relacionadas não apontarem a melhor forma 

de realizar esse transporte, o uso de bandejas e cubas parece ser o mais adequado, 

por atender à exigência de segurança (MS, 2003).  

- uso de itens de proteção (gorro, avental, sapatos fechados, unhas curtas, 

cabelo preso). Quanto ao preparo de antibióticos e quimioterápicos, os 

equipamentos de proteção a serem utilizados são específicos, devido ao risco 

químico envolvido. No caso dos demais medicamentos, é possível encontrar na 

literatura indicações para uso de máscara, durante o preparo, a fim de evitar 

respingos de salivas do profissional durante o procedimento (DOLAN et al., 2010), 

no entanto, normativas específicas sobre o tema não fazem essa recomendação 

(WHO, 2010). 

Na perspectiva da administração de medicamentos, o risco biológico para 

usuários baseia-se, fundamentalmente, nos cuidados do profissional com o local da 

administração, seja a pele, seja o injetor lateral do sistema de infusão.  

Quanto aos cuidados com a pele, as recomendações, para administrar 

medicamentos por via intravenosa e intramuscular, baseiam-se na antissepsia 

adequada. Conforme recomendação da Organização Mundial de Saúde, é preciso 

utilizar algodão contendo moderada quantidade de álcool (isopropílico ou etanol), na 

proporção de 60-70%, friccionar durante 30 segundos a área em que será feito o 

injetável, do centro para o exterior e esperar secar completamente (WHO, 2010).  

Em casos específicos de medicações intravenosas, em que o sistema já 

está instalado há a recomendação de desinfecção, com fricção de álcool a 70%, dos 

conectores, antes da administração (O´GRADY et al., 2011; GRISSINGER, 2011).  

Essa potencialidade do risco biológico durante a administração de 

medicamentos em setores de urgência e emergência é vislumbrada pela literatura e 

existe a recomendação de troca da punção venosa, o mais rápido possível, quando 

o procedimento ocorrer nessas unidades e a cadeia asséptica não puder ser 

assegurada (ANVISA, 2013). Fato que pode prevenir e controlar possíveis 

complicações, locais e sistêmicas. A antissepsia da pele é imprescindível, pois a 

pele abriga uma microbiota diversa que pode penetrar nas camadas mais internas 

durante a administração do medicamento (WHO, 2010; O´GRADY et al., 2011) 
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Revisão da literatura mostrou que pesquisas relacionadas a tecnologias 

duras, como diferentes conectores são tendências, em detrimento de estudos que 

verificaram cuidados com o sítio de inserção e as possíveis complicações. O autor 

identificou, apenas, um estudo que abordou a técnica de antissepsia da pele para 

administrar medicamentos (HADAWAY, 2012).  

Quanto ao sítio de administração do medicamento, quando o sistema já está 

instalado, (conexão do equipo/injetor lateral) é preciso realizar a desinfecção 

(O´GRADY et al., 2011).  

 

3.4 Intervenções educativas para mudanças nas práticas em saúde, com 

enfoque à prevenção e controle do risco biológico   

A elevada taxa de acidentes envolvendo os acidentes com material biológico 

entre os profissionais da área da saúde, a baixa notificação desses acidentes e a 

negligência quanto ao uso de medidas preventivas são situações que exigem 

planejamento de estratégias para intervenções, a curto, a médio e/ou a longo 

prazos. 

O momento atual requer o aprofundamento em caminhos e estratégias no 

contexto da prevenção e controle do risco biológico, de modo a avaliar, 

criteriosamente, cada realidade, atuando de forma inter e multidisciplinar e 

considerando as especificidades do todo, como o tipo de unidade, os fatores 

ambientais, os recursos humanos e materiais, além da estrutura física e 

organizacional disponível. 

Ao longo dos anos, a jovem comunidade científica, da recente tecnociência 

chamada Enfermagem vem apresentando diferentes estratégias de intervenção para 

a prática clínica. Inovações importantes na maneira de pensar, organizar e 

desenvolver a prática da enfermagem vêm sendo objeto de estudo pelos cientistas 

da área, algumas com a avaliação e a apresentação do impacto de suas 

intervenções, outras, limitando-se à apresentação da intervenção, propriamente dita. 

Reconhece-se a necessidade de planejar e inovar em estratégias de 

intervenção e, concomitantemente, realizar a avaliação da eficácia e da eficiência 

para a prática clínica. A falta desse procedimento inviabiliza a replicabilidade, a 

estratégia ou a confirmação de uma possível falseabilidade na utilização de 

determinado método.  
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A trajetória de pesquisas de intervenção recebe destaque na literatura 

científica. Em 1994 estudo com o objetivo de avaliar os fatores intervenientes na 

adesão às medidas preventivas em setores de urgência e emergência concluiu que 

intervenções eram necessárias como forma de apresentar a existência real do risco 

no cotidiano laboral dos profissionais (WILLIAMS et al., 1994). E, quase duas 

décadas depois, a discussão vem sendo semelhante. O serviço de urgência e 

emergência deve receber um enfoque diferenciado nas estratégias até hoje 

utilizadas e divulgadas no meio científico? As especificidades do trabalho nesses 

setores exigem diretrizes específicas de medidas de precaução?  

Pesquisas apontam uma necessidade de trabalhar a percepção e 

reconhecimento da existência de riscos pelos trabalhadores que exercem atividades 

com esse potencial. Esses estudos mostram que um baixo reconhecimento do risco 

biológico pelos profissionais, quanto à suscetibilidade na aquisição de patógenos 

potencialmente infecciosos, durante as atividades laborais, atua como um elemento 

contribuinte à não adesão a um comportamento preventivo (RAPPARINI; 

REINHARDT, 2008; SILVA et al., 2010; EFSTATHIOU et al., 2011; MAGAGNINI et 

al., 2011; KEVORKYAN et al., 2012; KOBETS et al., 2012).  

Mafra et al. (2008) afirmaram que esse reconhecimento possibilita ao 

indivíduo formar ideias, adquirir conhecimento por meio dos sentidos, porém, muitas 

vezes, este conhecimento por si só não é suficiente para a tomada de condutas 

corretas. Esses autores, em uma pesquisa com o objetivo de não apenas perceber a 

importância para os enfermeiros do uso de equipamentos de proteção relacionados 

ao risco biológico no atendimento de suporte avançado, em um serviço móvel de 

urgência, mas também identificar os equipamentos de proteção usados por eles, 

verificaram que todos os enfermeiros apresentavam conhecimento e relataram a 

importância do uso de equipamentos de proteção, apesar de não fazerem uso deles 

durante a prática clínica. 

Esforços da comunidade acadêmica no desenvolvimento de estudos com 

diferentes estratégias de intervenção, como educativa e multimodal vêm sendo 

publicados e apontam resultados positivos em relação às mudanças da prática 

assistencial (HO et al., 2012; CHOO et al., 2012).  

Uma revisão integrativa da literatura, desenvolvida com objetivo de 

identificar as intervenções destinadas à redução de acidentes ocupacionais 
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envolvendo perfurocortantes, encontrou uma diminuição desse índice quando os 

profissionais utilizavam luvas duplas e quando estratégias educacionais foram 

implementadas, em especial, atualizações sobre os patógenos que podem ser 

veiculados pelo sangue (YANG, MULLAN, 2011). 

Programas de intervenção específicos, adaptados para a realidade de cada 

instituição também são encontrados na literatura. No estudo desenvolvido por Yao et 

al. (2013) com objetivo de avaliar o efeito do programa educativo de segurança no 

trabalho, para reduzir taxa de acidentes envolvendo perfurocortantes, com enfoque 

nos cursos de formação de enfermagem, identificou-se um índice de acidentes, 

entre os estudantes, em média de 4,65 eventos alcançando uma redução de 0,16 

eventos após a intervenção (P <0,005). 

Uma revisão integrativa da literatura com o objetivo de buscar evidências 

científicas, de modelos explicativos e de intervenção para promoção da saúde do 

trabalhador e prevenção de acidentes de trabalho com material biológico, encontrou 

dentre onze artigos, que 36,4% usaram modelos explicativos centrados no 

comportamento individual ou possibilitaram a interação entre os indivíduos e 

prestadores de serviço e 63,6% usaram modelos de intervenção para a promoção 

da saúde de trabalhadores expostos a riscos biológicos (MARZIALE; JESUS, 2008).  

As autoras do referido estudo concluíram que os modelos de intervenção 

são os mais relevantes na área de saúde do trabalhador, pois direcionam para um 

modo de dispor os meios técnicos e científicos para intervir sobre riscos e danos à 

saúde, incorporando uma lógica que orienta as intervenções técnicas sobre os 

problemas e necessidades dos trabalhadores (MARZIALE; JESUS, 2008; SAFDAR; 

ABAD, 2008). Além disso, um estudo demonstrou que intervenções educativas 

poderiam agir na autoconfiança dos profissionais de saúde, ao passo que 

proporcionava conhecimento teórico atualizado aliado à prática laboral desses 

profissionais (LEOPOLD et al., 2005).  

Sabe-se que um investimento permanente deve ocorrer no que diz respeito 

ao conhecimento dos profissionais. Ao considerar como uma das causas de 

acidentes ocupacionais, o próprio ser humano, o cuidado com a saúde emocional 

não deve ser ignorado, assim como a percepção do mundo do trabalho que o 

mesmo vislumbra. A visão sobre educação deve ser coletiva e jamais individual e a 

apreensão de investimento deve ser contínua e permanente, pois, mesmo quando o 
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acidente não causa dano físico de grande extensão, o dano psicológico permanece 

(MASTROENI, 2008). 

Baseado nos condicionantes que interferem para a não adesão às medidas 

de prevenção, há de se salientar que as causas dos acidentes devem ser revisadas 

não, apenas, mantendo o foco causador como sendo o trabalhador de enfermagem, 

mas é preciso associar suas condutas ao processo de trabalho ao qual são 

submetidos (VIEIRA; PADILHA, 2008). 

Nessa linha de pensamento é de grande relevância desenvolver um sistema 

organizacional e uma supervisão que vise e assegure o ensino dos riscos a que se 

submetem os trabalhadores ao desempenharem suas tarefas e da forma como se 

protegerem que, nesse caso, o mais pertinente é a adoção às PP (VIEIRA, 

PADILHA, 2008; McHUGH et al., 2010).  

Acredita-se, ainda, ser igualmente importante a constante avaliação da 

adesão, o seu aperfeiçoamento e adaptações para atender às necessidades 

circunstanciais, além da operacionalização do processo de auditoria de modo a 

avaliar os aspectos qualitativos da assistência de enfermagem (SCARPARO, 

FERRAZ, 2008). Pois cada local de trabalho apresenta diferentes características, 

especialmente, em relação à situação epidemiológica vigente e recursos materiais, 

humanos e organizacionais disponíveis. 

A mudança de comportamento dos profissionais acontece mais rapidamente 

quando os mesmos pensam que estão correndo risco que o risco é significativo que 

a alteração de comportamento fará a diferença e que a mudança valerá o esforço 

(EFSTATHIOU et al., 2011).  

Santos et al. (2012) defendem que as instituições de saúde devem investir 

em estratégias inovadoras, capazes de aumentar a percepção de risco por parte dos 

profissionais e, consequentemente, estimulá-los a adotar medidas preventivas. 

Acredita-se que a estrutura física e o fornecimento de materiais com qualidade e 

quantidade suficientes, voltados para a realidade de determinado setor, são fatores 

intrínsecos da estrutura organizacional e podem interferir, de modo positivo ou 

negativo, na qualidade da assistência e na adesão às medidas preventivas 

(MENDONÇA, 2010). 

A literatura apresenta caminhos para realizar essas intervenções na área da 

saúde. Uma revisão integrativa da literatura com objetivo de avaliar estudos e 
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determinar os efeitos de programas de controle de infecção sobre as infecções por 

micro-organismos multirresistentes classificou as intervenções em saúde em 

educativas, administrativas e de vigilância. Foram encontrados 32 estudos de 

intervenção do tipo quase-experimentais, sendo que 20 implementaram estratégias 

educativas com qualificação dos profissionais da área da saúde, 18, administrativas, 

17, de vigilância. Além disso, especificou aqueles que abordaram políticas para 

agentes antimicrobianos, medidas ambientais, descolonização dos pacientes e 

precauções para prevenção e controle de infecção de modo geral. 

Uma revisão sistemática identificou 26 estudos que implementaram 

intervenções educativas para redução das taxas de infecção do trato urinário, do 

trato respiratório e de corrente sanguínea associadas a cateter, sendo que a maioria 

teve design quase-experimental com avaliação pré e pós-intervenção (SAFDAR; 

ABAD, 2008).   

Recente revisão integrativa da literatura identificou 1135 estudos sobre 

infecção de corrente sanguínea, dos quais, apenas 17 realizaram intervenções para 

prevenir e controlar esses episódios. Predominantemente, os estudos eram quase-

experimentais, do tipo antes e depois. Na maioria das investigações, os autores 

alcançaram a redução das taxas de infecção por meio de estratégia educativa 

utilizada, de forma isolada ou associada, mas nenhuma foi subsidiada por referencial 

teórico-metodológico, dificultando a replicabilidade do método (MENDONÇA et al., 

2013). 

Dentre as intervenções educativas que vêm sendo realizadas na área de 

prevenção e controle de infecção, em todo o mundo, pode-se destacar a realização 

de palestras (HEREDIA et al., 2010; HEIMES et al., 2011; HERNÁNDEZ-GARCÍA et 

al., 2012), modo tradicional e, muitas vezes, consideradas como método bancário de 

ensino e contraditório frente às novas tendências de englobar o aprendiz ao 

processo de formação (FREIRE, 2005; BERBEL, 2012), simulações (ONG et al., 

2011) método inovador em que se pode utilizar diferentes tecnologias para 

aproximar a teoria à prática (STEVENS et al., 2012) e a distribuição de folders e 

cartazes informativos sobre o tema que se deseja explorar (HEREDIA et al., 2010; 

HEIMES et al., 2011; GONÇALVEZ et al., 2012; HERNÁNDEZ-GARCÍA et al., 2012). 

Esses tipos de intervenções têm sido realizados tanto para profissionais da área da 
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saúde, quanto para o empoderamento de usuários de serviços de saúde (LICEBET 

et al., 2010). 

Quanto às administrativas, a elaboração de protocolos, criação de políticas 

institucionais para prescrição e manuseio de antimicrobianos, modificações 

organizacionais, como de estrutura física, de recursos humanos e materiais, são 

alternativas, porém a que se sobressai é a realização de feedback, sem o caráter 

punitivo que vem demonstrando resultados positivos frente às mudanças de 

comportamento e alterações na prática (FULLER et al., 2012). Quanto à vigilância, a 

triagem de pacientes e profissionais, em especial, a associação entre manejo de 

pacientes e casos de micro-organismos multirresistentes parece receber destaque 

na literatura (LAWES et al., 2012). 

Aparentemente, as intervenções educativas ainda são as mais utilizadas nas 

pesquisas que visam intervir na realidade sobre prevenção e controle de infecções e 

têm se mostrado eficazes (SAFDAR; ABAD, 2008). A associação entre diferentes 

tipos de estratégias, também, vem sendo utilizadas.  

As denominadas intervenções multimodais ou multifacetadas disponibilizam 

diferentes alternativas para o alcance de um objetivo único. Os bundles 

recentemente publicados são caminhos para serem implementados na prática, 

visando prevenir e controlar infecções, podem ser considerados exemplos de 

intervenções multimodais, como a tradução indica, “pacote” de intervenções.  

O Institute for Healthcare Improvement (IHI) define bundles como 

recomendações estruturadas para promoção do processo de cuidado que favoreça a 

alta do paciente, ou seja, um grupo de práticas que, quando aplicadas em conjunto e 

de forma sistemática, são capazes de favorecer a alta (IHI, 2008; 2012). Os bundles 

vêm sendo implementados em serviços de saúde de todo o mundo, na íntegra ou 

adaptados, conforme especificidades institucionais e organizacionais (SHIRAMIZO 

et al., 2011; FREIXAS et al., 2012; RELLO et al, 2013).  

Atualmente, a literatura disponibiliza diversos estudos que implementaram 

bundles em serviços de saúde, voltados para prevenção de infecção do trato 

respiratório (APISARNTHANARAK et al., 2008; AL-TAWFIQ, ABED, 2010; 

GONÇALVES et al., 2012); urinário (CLARKE et al., 2013); acesso vascular 

(FREIXAS et al., 2012) e de sítio cirúrgico (CROLLA et al., 2012). 
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Com exceção do uso dos bundles, a abordagem do tema de prevenção e 

controle de infecções, em estudos de intervenção, parecem, ainda, ser limitados. A 

maioria não apresenta referencial teórico e, por vezes, desconsidera aspectos 

sociais e comportamentais dos envolvidos (EDWARDS et al., 2012).  

Ao remeter às medidas de proteção, do profissional e dos usuários de 

serviços de saúde, relacionadas à redução dos casos de acidentes com material 

biológico e ao controle do risco biológico, poucas publicações nacionais objetivaram 

implementar estratégias de intervenção para transformação da realidade, apesar de 

diversas recomendações sobre a necessidade de se intervir após a realização de 

diagnósticos situacionais (VIEIRA et al., 2011, SOUZA et al., 2012; MS, 2011).  

Exemplos dessas investigações incluem intervenções educativas sobre 

adesão ao uso de equipamentos de proteção e que apresentaram resultados 

otimistas, como aumento, estatisticamente significativo, na utilização desses 

dispositivos durante o procedimento de aspiração traqueobrônquica (p<0,001), após 

intervenção educativa de duração de duas horas com ensino de teoria e prática 

(LIMA et al., 2013). Ao mesmo tempo, estudo que aplicou a ferramenta de workshop, 

como estratégia educativa para aumentar a adesão aos equipamentos de proteção 

durante aspiração traqueobrônquica, não alcançou diferença estatística, porém 

apontou melhora ao comparar com índices pré-intervenção (GONÇALVES et al., 

2012). 

A HM é um dos temas que recebem maior destaque na literatura e é alvo de 

diversas pesquisas intervencionistas nacionais (NEVES et al., 2006; DOS SANTOS 

et al., 2013) e internacionais (AL-TAWFIQ et al., 2013; FUENTES-FERRER et al., 

2012), além de estratégias apontadas por organismos internacionais, como as 

abordagens multimodais (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE – OPAS, 

2008; WHO, 2009; 2012).  

Verifica-se que estudos de intervenções educativas que abordam 

conhecimento dos profissionais mostram quão deficiente pode estar o saber de 

profissionais que atuam em um serviço de saúde e também o quão significativo pode 

ser o uso de estratégias educativas (HERNÁNDEZ-GARCÍA et al., 2012). Percebe-

se um conflito entre tecnologias disponíveis, a busca por inovações para intervir na 

realidade e a necessidade primária de se identificar o que determinada realidade 

requer/precisa.   
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Uma revisão da literatura identificou estudos que conseguiram reduzir taxas 

de infecções com intervenções que utilizaram lembretes, comunicados e alertas aos 

médicos sobre uso desnecessário de catéteres urinários (MEDDINGS et al.; 2010). 

Outro estudo alcançou essa redução com marcações em papeletas de pacientes 

que faziam uso de catéteres urinários para lembrar aos profissionais sobre a 

quantidade de dias de permanência do dispositivo e a possibilidade de retirada 

(BRUMINHENT et al., 2010). 

Chedoe et al. (2012) desenvolveram um estudo de intervenção educativa 

para avaliar o efeito na incidência de erros de preparo e de administração de 

medicamentos em uma unidade de terapia intensiva neonatal. Foram utilizadas 

palestras e distribuição de folders sobre boas práticas, dentre elas higienização das 

mãos, desinfecção de frascos e ampolas, desinfecção da bancada de preparo de 

medicamentos, antissepsia da pele ou desinfecção do injetor lateral de sistema de 

infusão. Encontraram 49% de inadequações antes da intervenção e 31% após; com 

Risco Relativo de erro pós-intervenção de 0.66 (p<0.001, IC=95%; 0.6-0.8). 

Estudos com delineamento adequado ao objetivo e resultados exequíveis 

são bem vindos à prática e devem ser desenvolvidos e publicados. Casos de 

sucesso e insucesso (BORGES et al., 2012) devem ser relatados e bem detalhados 

para que a comunidade acadêmica e assistencial se aproxime, cada vez mais, do 

ideal. 

Dentre as barreiras apontadas na literatura como intervenientes para a 

prática de prevenção e controle de infecções, são as intervenções sem adequada 

base teórica e não integradas à gestão do serviço como um todo; restrição das 

ações de vigilância a doenças e agravos específicos; falta de compromisso da 

gestão com as intervenções; falhas na comunicação e programas de intervenções 

baseados exclusivamente na mudança comportamental dos trabalhadores 

(REINHARDT, FISHER 2009; SOBRAL, CAMPOS, 2012).  
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4. PERCURSO METODOLÓGICO 

Para desenvolver o presente estudo, optou-se por utilizar métodos mistos 

sequenciais, considerando-se os objetivos específicos do estudo. Inicialmente 

realizou-se um estudo analítico com delineamento de corte transversal com foco no 

reconhecimento da existência de comportamentos de risco biológico durante o 

preparo e a administração de medicamentos e na caracterização dos acidentes com 

material biológico entre trabalhadores da equipe de enfermagem. Sequencialmente, 

foi desenvolvido um estudo de caso com o objetivo de descrever o processo de 

implementação de uma intervenção educativa sobre o risco biológico no preparo e 

na administração de medicamentos fundamentada na Problematização com o Arco 

de Maguerez. 

A seguir será apresentado o percurso metodológico utilizado em cada uma 

dessas etapas. 

 

4.1 PRIMEIRA ETAPA 

4.1.1 Tipo e período do estudo 

Trata-se de um estudo analítico com delineamento de corte transversal, com 

abordagem quantitativa, realizado no período de outubro de 2011 a abril de 2012. 

 

4.1.2 População e local do estudo 

Profissionais da equipe de enfermagem que atuavam no preparo e 

administração de medicamentos em serviços de urgência e emergência em dois 

hospitais públicos, de grande porte, da cidade de Goiânia-GO que atendem 

exclusivamente usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).  

 

4.1.3 Critérios de inclusão e exclusão 

Foram critérios de inclusão, no que se refere aos serviços: ser hospital 

público de grande porte e atender, exclusivamente, usuários do Sistema Único de 

Saúde (SUS). E quanto aos trabalhadores: ser profissional da equipe de 

enfermagem e atuar no preparo e na administração de medicamentos nos setores 

de urgência e emergência. Foram excluídos os trabalhadores que estavam de 

licença de trabalho, férias ou não compareceram ao trabalho no período da coleta 

dos dados. 
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4.1.4 Variáveis do estudo: 

Variável de desfecho: acidente com material biológico. E preditivas, foram 

aquelas relacionadas aos dados sociodemográficos (idade, sexo e escolaridade), 

relacionadas às condições laborais (carga horária, número de empregos, 

experiência profissional e turno) e aos comportamentos de risco, previamente 

identificados (não higienização das mãos, não adesão aos itens de proteção, 

manuseio incorreto de resíduos e adesão a esquema de imunização).  

 

4.1.5 Coleta e tratamento dos dados  

Os dados foram coletados por meio de dois instrumentos estruturados. Uma 

escala de avaliação da percepção de risco biológico nas etapas finais do sistema de 

medicação na qual foram incluídos os comportamentos de risco  identificados na 

dissertação de mestrado no estudo de Mendonça (2010), definidos como o não 

atendimento a uma medida de Precaução Padrão esperada, apresentados, por meio 

de uma escala tipo Likert (Apêndice A). O questionário contendo dados de 

caracterização sociodemográfica dos participantes, ocupacional e de avaliação dos 

acidentes ocupacionais envolvendo material biológico, durante a administração de 

medicamentos, em setores de urgência e emergência foi elaborado a partir de 

recomendações oficiais frente a acidentes com material biológico (SIEGEL et al., 

2007; MS, 2010)  (Apêndice B).  

Ambos os instrumentos foram submetidos à avaliação por profissionais com 

experiência na temática de risco biológico e de elaboração de escalas e, após os 

ajustes, foi realizado teste piloto em uma unidade com características semelhantes 

aos locais da pesquisa.  

Os profissionais foram abordados individualmente para a entrega dos 

instrumentos e do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e orientados 

quanto à participação voluntária na pesquisa, seus objetivos  e o modo de devolução 

dos documentos. Com a aquiescência da gerente de enfermagem da unidade, foi 

disponibilizada uma pasta identificada com os dados da investigação na sua sala, 

onde os profissionais poderiam devolver os instrumentos no momento que 

considerassem mais oportuno, juntamente com os TCLE assinados em caso de 

consentimento ou em branco, em caso de recusa. A pesquisadora recolheu os 

instrumentos, em dias alternados durante aproximadamente dois meses. 
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A seguir é apresentado o modo de aplicação dos instrumentos de coleta de 

dados e de tratamento, conforme o instrumento utilizado. 

 

Instrumento 1. Escala 

A escala proposta, de avaliação da percepção de risco biológico no preparo 

e na administração de medicamentos em unidades de urgência e emergência, 

continha inicialmente 49 itens, os quais representaram todas as oportunidades de 

não cumprimento de uma precaução esperada/recomendada para o preparo e 

administração de medicamentos realizados pela equipe de enfermagem nos setores 

de urgência e emergência (MENDONÇA, 2010).  

Após a coleta, os dados advindos da escala foram submetidos à análise de 

confiabilidade, por meio do Coeficiente Alfa de Cronbach (PASQUALI, 2003), o que 

resultou na seleção de 44 itens (Apêndice A). Para cada item foram definidas cinco 

opções de resposta, com escore variando de 0 a 5 (concordo em absoluto, concordo 

parcialmente, não concordo nem discordo, discordo em parte e discordo em 

absoluto) e foram dispostos para os profissionais de maneira intercalada e para a 

apresentação foram agrupados em grandes eixos, sendo eles, higienização das 

mãos, itens de proteção, resíduos de serviços de saúde e manutenção da cadeia 

asséptica e exposição a material biológico. 

Para a análise dos dados referentes ao reconhecimento dos profissionais de 

enfermagem quanto à ocorrência de comportamentos com componentes de risco 

biológico no contexto de setores de urgência e emergência, foi utilizado o pacote 

estatístico SPSS/IBM, versão 20.0. 

 

Instrumento 2: Questionário 

As variáveis de interesse do estudo foram submetidas à análise  estatística 

descritiva com medida de frequência simples e à análise univariada, com teste Qui-

Quadrado e Teste Exato de Fisher, nível de significância de p < 0,05. Utilizou-se o 

pacote estatístico SPSS/IBM, versão 20.0. 
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4.2  SEGUNDA ETAPA 

4.2.1 Fundamentação metodológica. 

A Metodologia da Problematização com o Arco de Maguerez pautada nos 

pressupostos de Neusi Aparecida Navas Berbel: uma abordagem para 

intervenção 

As metodologias de ensino-aprendizagem tradicionais ainda são 

amplamente utilizadas na formação de profissionais da saúde e como estratégias 

para programas de educação em saúde. Nesses modelos, denominados por Paulo 

Freire como educação bancária, destacam-se a transferência de conhecimentos, a 

supervalorização da formação técnica e a dissociação entre o conhecimento teórico 

e prático recebido passivamente (FREIRE, 1987; 2005; 2008; PEREIRA, 2007). 

Pensamentos contrários a esse tipo de educação reforçam a necessidade de 

implementação de práticas pedagógicas inovadoras, como estratégias de ensino, 

também conhecidas como metodologias ativas (RODRIGUES; CALDEIRA, 2008). 

Acredita-se que esse tipo de metodologia é uma concepção educativa que estimula 

processos de ensino-aprendizagem crítico-reflexivos, no qual o educando participa e 

se compromete com seu aprendizado (SOBRAL, CAMPOS, 2012). 

Na área da saúde, Pinhel e Kurcgant (2007) apresentam que essas 

metodologias ativas contemplam a ideia de que a busca do saber em enfermagem 

deve aproximar a prática assistencial da educacional, já que o enfermeiro utiliza o 

processo ensino-aprendizagem em todas as suas ações de cuidado. Ressaltam que 

essa nova prática requer dos profissionais constantes reflexões sobre suas ações e 

planejamento baseada na realidade, sendo necessário incentivar e adequar as 

práticas educativas.  

Dentre as metodologias inovadoras, a Metodologia da Problematização com 

uso do Arco de Maguerez se apresenta como uma possiblidade de transformação da 

realidade. Ela vem sendo adotada em diversas áreas, contemplando o ensino e a 

prática das ciências biológicas (ALVES, BERBEL, 2012; ZUGE et al., 2012), exatas 

(JURKEVICZ, 2010) e humanas (ARAÚJO, 2009; ZAMBON, 2011).  

Sobral e Campos (2012) desenvolveram uma revisão integrativa da literatura 

com objetivos de identificar e analisar publicações científicas sobre o uso das 

metodologias ativas, como a Metodologia da Problematização, no ensino e 

assistência de enfermagem no Brasil e encontraram, que a maioria (20; 71%) 
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envolvia o ensino, tanto na graduação (16; 57%) quanto na pós-graduação (2; 7%)  

e ensino técnico/profissionalizante (2; 7%). Dois (7%) artigos foram dedicados à 

educação permanente de profissionais da enfermagem e um (4%) para agentes 

comunitários de saúde. No estudo, apenas, cinco (18%) estudos eram destinados à 

assistência e abordavam o uso de metodologias ativas em projetos de educação em 

saúde voltados para a população. Os trabalhos pesquisados trouxeram poucas 

informações sobre a utilização da metodologia adotada. Apenas um estudo realizou 

a avaliação do processo metodológico empregado.  

Segundo Berbel (1995) a Metodologia da Problematização é uma alternativa 

metodológica que procura problematizar a realidade ou um recorte dela, com vistas 

à sua transformação, em algum grau.  

As bases teórico-epistemológicas da Metodologia da Problematização com o 

Arco de Maguerez, como caminho metodológico, possuem três explicações de 

associação com a área pedagógica (BERBEL, 2012). Primeiramente, a versão para 

o Arco, apresentada por Charles Maguerez em 1966 (MAGUEREZ, 1966); a 

segunda versão de explicação e uso do Arco, apresentada por seus divulgadores no 

Brasil, Juan Díaz Bordenave e Adair Martins Pereira (BORDENAVE, PEREIRA, 

1982) os quais mencionavam as ideias de Paulo Freire e a terceira versão pertence 

à Neusi Aparecida Navas Berbel (BERBEL, 1995, 1996, 1998, 1999, 2004, 2005, 

2012).  

A versão apresentada por Berbel tem como alicerce a associação entre o 

caminho metodológico com uso do Arco e o conceito de práxis, dando maior ênfase 

à ação do sujeito, que são os protagonistas de todo o processo e podem alcançar 

graus cada vez mais elevados de uma práxis criadora, por meio da reflexão 

(BERBEL, GAMBOA, 2012).  

O Arco foi proposto por Charlez Maguerez e explicado por Bordenave e 

Pereira, no livro "Estratégias de Ensino - Aprendizagem", publicado em 1977. Ele é 

composto por cinco etapas: Observação da realidade e definição do problema de 

estudo; pontos-chave do problema; teorização; hipóteses de solução e aplicação à 

realidade (BORDENAVE, PEREIRA, 1982). 



63 
 

Percurso metodológico   
 

Figura 1- Arco de Maguerez.  

Fonte: Berbel (1995), adaptado de Bordenave; Pereira (1982). 

 

Berbel (1995) explica que a pesquisa se dá a partir de um determinado 

aspecto da realidade o que contempla a primeira etapa do Arco de Maguerez, a de 

observação da realidade, momento em que os protagonistas /sujeitos definem o 

problema. Inicia-se um processo de apropriação de informações pelos participantes 

que são levados a observar a realidade em si, com seus próprios olhos e a 

identificar suas características, a fim de, mediante os estudos, poderem contribuir 

para a transformação da realidade observada (BERBEL, 1995; COLOMBO, 

BERBEL, 2007). É uma etapa destinada à análise crítica e analítica da realidade ou 

do recorte eleito com o objetivo de problematizá-la e de eleger um problema de 

estudo/investigação (BERBEL, 2012). 

Nesse momento em que os sujeitos analisam, criticamente, uma parcela da 

realidade para problematizá-la e, diante das diferentes possibilidades, elegem o 

aspecto considerado como mais relevante para o grupo, porque naquele momento, é 

decisivo para o efetivo engajamento na continuidade do processo. Berbel afirma 

que, desse modo, eles atuam como corresponsáveis pela construção do 

conhecimento sobre o problema e de alternativas para sua superação, contribuindo 

para a constituição gradativa de sua autonomia (BERBEL, 2012). 

Definido o problema a estudar/investigar, inicia-se uma reflexão acerca dos 

possíveis fatores e determinantes maiores relacionados ao problema, possibilitando 

uma maior compreensão da complexidade e da multideterminação do mesmo. 

Pautando-se nessa, reflexão serão definidos os Pontos-chave que podem ser 

expressos de forma variada, como questões básicas que se apresentam para o 

estudo; afirmações sobre aspectos do problema; tópicos a serem investigados ou, 
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ainda, por outras formas. Essa etapa possibilita instigar a criatividade e a 

flexibilidade logo após a compreensão do problema pelo grupo (COLOMBO, 

BERBEL, 2007). 

A etapa seguinte de Teorização é o momento de construir respostas mais 

elaboradas para o problema. Os dados obtidos, registrados e tratados são 

analisados e discutidos, buscando-se um sentido para eles, tendo sempre em vista o 

problema. Todo estudo, até a etapa da Teorização, deve servir de base para a 

transformação da realidade. Na próxima etapa, a das Hipóteses de Solução, a 

criatividade e a originalidade devem ser estimuladas para se pensar nas alternativas 

de solução (COLOMBO, BERBEL, 2007). 

A Aplicação à Realidade é a última etapa e possibilita intervir, exercitar, 

manejar situações associadas à solução do problema. Nessa etapa acontece a 

aplicação de uma ou mais hipóteses de solução, como uma forma de intervenção 

prática na realidade observada e estudada (BERBEL, 2012). A aplicação permite 

fixar as soluções geradas e contempla o comprometimento dos sujeitos para voltar 

para a mesma realidade, transformando-a em algum grau (COLOMBO, BERBEL, 

2007).  

A etapa de retorno à realidade, apresentada no Arco é enfatizada por Berbel 

como um momento de intervir com informações, sugestões e/ou ações efetivas 

(BERBEL, 2012). 

A Metodologia da Problematização com uso do Arco consiste em 

problematizar a realidade, devido à peculiaridade processual que possui, ou seja, 

seus pontos de partida e de chegada; efetiva-se por meio da aplicação à realidade 

na qual se observou o problema, ao retornar posteriormente a essa mesma 

realidade, mas com novas informações e possíveis soluções visando à 

transformação (BERBEL, 1998; COLOMBO, BERBEL, 2007). O processo apenas se 

completa quando acontece algum grau de intervenção (BERBEL, 2012). 

Com a implementação da Metodologia da Problematização por meio das 

etapas que compõem o Arco de Maguerez é possível, conforme Berbel (2012), 

estimular o raciocínio, o desenvolvimento de habilidades intelectuais e a aquisição 

de conhecimento, mobilizar o potencial social, político e ético dos profissionais em 

formação, proporcionando-lhes amplas condições de relacionar teoria/prática e 

estimulando o trabalho junto a outras pessoas no local em que os fatos ocorrem, 
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além de provocar alterações em todos os sujeitos envolvidos e possibilitar a 

aplicação das hipóteses de solução.   

O caminho composto pelas características de cada etapa do Arco e pelo 

conjunto delas é repleto de informações técnicas, científicas e/ou empíricas, que são 

acessadas e utilizadas para realizar as atividades propostas. Os sujeitos vão sendo 

estimulados ou a confirmar suas crenças, seus valores e seus conceitos anteriores 

ou a colocá-los em dúvida ou a reformulá-los pelos novos aprendizados (BERBEL, 

2012). Berbel enfatiza que esse processo permite tomar consciência da 

complexidade dos fenômenos sociais (BERBEL, 2012). 

A Metodologia da Problematização com o Arco de Maguerez conforme 

Berbel (1995, 1996, 1998, 1999, 2004, 2005, 2012) apresenta-se como um caminho 

metodológico para o ensino e para a pesquisa, com grande potencial formativo e, 

mesmo com suas potencialidades, percebe-se que ainda é pouco explorada em 

intervenções voltadas para a prática assistencial. 

Ressalta-se que a pesquisa, como atividade a ser realizada por sujeitos, 

durante processo ensino-aprendizagem organizada pelas etapas do Arco, não 

integrava, segundo as bases teórico-epistemológicas, de modo intencional, as duas 

primeiras versões de explicação (BERBEL, 2012). E assim, tem-se atualmente, a 

terceira versão como o referencial teórico metodológico mais difundido entre os 

estudos que buscam intervir na realidade, por meio da pesquisa científica.  

Nesse contexto, a pesquisa acontece a partir de um determinado aspecto da 

realidade. Os sujeitos são incentivados a observar a realidade em si e analisá-la de 

modo a identificar questões que poderiam ser transformadas ou aperfeiçoadas 

mediante uma investigação. A problematização é relativa ao grupo, ao modo como o 

grupo olha a realidade, a partir dos conceitos e valores que possui, confrontados 

com o que se observa, resultando num entendimento específico daquela situação, 

naquele momento (BERBEL, 2005). 

Berbel (1998) apresenta a Metodologia da Problematização como uma 

alternativa com elevado potencial metodológico que pode atuar no preparo de 

pessoas para uma sociedade em rápidas transformações.  

Apesar da literatura não apresentar estudos que utilizem esse referencial 

para intervenções na assistência, com enfoque à área de prevenção e controle de 

infecção, especificamente para controle do risco biológico, considera-se que ela é 
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um caminho inovador e, por isso, deve ser experienciada. A aplicação dessa 

metodologia permite aos sujeitos envolvidos o exercício de explorar, conhecer, 

refletir e intervir sobre a realidade na qual eles estão inseridos, transformando-a e 

sendo transformados (BERBEL, 1999; BORDENAVE, PEREIRA, 2004), portanto é 

que decidiu-se utilizar a metodologia da problematização para a intervenção 

educativa proposta. 

 

4.2.2 Tipo do estudo  

Trata-se de uma pesquisa descritiva do tipo estudo de caso, de abordagem 

qualitativa, subsidiada pela Metodologia da Problematização com o Arco de 

Maguerez (BERBEL, 1995; BORDENAVE, PEREIRA, 1982) e nas diretrizes de 

Bogdan e Biklen (2010).  

Optou-se pela modalidade de estudo de caso por compreender um método 

no qual há apreciação de um caso que pode ser similar a outros, ao mesmo tempo 

distinto, por ter implicação própria e singularidade (LUDKE, ANDRÉ, 2004). Esse 

tipo de estudo investiga um fenômeno atual dentro de seu contexto real, quando as 

fronteiras entre o fenômeno e esse contexto não estão claramente definidas. 

Possibilita, ainda, estudar de forma aprofundada e exaustiva um ou poucos casos 

(uma pessoa, um grupo, uma comunidade), permitindo o seu conhecimento amplo e 

detalhado (POLIT, HUNGLER, 2008).  

A preocupação central desse tipo de pesquisa é a compreensão do caso, 

que pode ser simples ou complexo, individual ou coletivo, pois constitui uma 

representação singular da realidade que é multidimensional e historicamente situada 

(LUDKE, ANDRÉ, 2004). 

Decidiu-se pela abordagem qualitativa que permite buscar as percepções, 

considerações e reflexões dos grupos. Essa visão interpretativa pretende 

desenvolver e aprofundar o conhecimento de uma dada situação em um dado 

contexto e em lugar de se ter a partida, um conjunto de hipóteses a testar, procura-

se compreender o comportamento dos participantes em sua realidade (BOGDAN, 

BIKLEN, 2010).  

O cunho educativo da intervenção proposta nesse estudo reforçou a 

necessidade da investigação qualitativa ter uma abordagem pedagógica que foi 

pautada nos pressupostos de Bogdan e Biklen (2010). A forma de condução do 
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estudo indicada por esses autores, desde a coleta de dados até a apresentação, 

está em sintonia com a essência da Metodologia da Problematização com o Arco de 

Maguerez, pois ambos reforçam a necessidade de se observar a realidade sob a 

perspectiva de quem vivencia e de considerar todos os aspectos do contexto em que 

os indivíduos realizam suas ações. 

 

4.2.3 Os sujeitos da pesquisa 

Equipe de enfermagem do setor de urgência e emergência, participantes da 

primeira etapa do estudo, pertencentes à instituição com maior quantitativo de 

trabalhadores de enfermagem.  

 

4.2.4 O campo de estudo 

O hospital em que foi desenvolvida essa etapa do estudo é um 

estabelecimento  certificado pelo Ministério da Saúde e da Educação como Hospital 

de Ensino, fundado em janeiro de 1962, cuja missão é promover a assistência 

humanizada de excelência à saúde do cidadão, integrando as políticas públicas de 

saúde e servindo de campo moderno e dinâmico para ensino, pesquisa e extensão.  

Está localizado na região Centro-Oeste do país, presta atendimento 

exclusivo a usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Segundo os últimos dados divulgados (2011), as unidades de urgência e 

emergência, adulto e infantil desse hospital realizaram uma média de 3997 

internações e 32240 consultas. Ele tem como objetivo primordial a assistência aos 

pacientes da comunidade, do hospital em suas intercorrências e é referência para o 

município de Goiânia, dentro da pactuação em nível de Comitê de Urgências e 

Emergências no atendimento diferenciado (secundário). Por essa razão, essa 

unidade exige dos profissionais, atendimento rápido, integrado e competente, 

independentemente da situação no local. 

Nele trabalham profissionais de diversas áreas, sendo a maioria da equipe 

de enfermagem, que cuidam de clientes críticos, graves e instáveis, atendidos 

diariamente e internados nesse setor. É comum o atendimento a pacientes não 

característicos de uma unidade de urgência que, muitas vezes, ficam internados 

aguardando um parecer de alguma especialidade médica, ocasionando superlotação 

e sobrecarga de trabalho. 
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4.2.5 Intervenção e coleta das informações  

A intervenção ocorreu no período de agosto a dezembro de 2012 e consistiu 

em percorrer as cinco etapas do Arco de Maguerez, sendo elas, a observação da 

realidade (de um recorte da realidade) e definição do problema de estudo (a 

problematização propriamente dita); os pontos-chave do problema; a teorização; as 

hipóteses de solução e a aplicação à realidade. 

Durante um mês antes do início da intervenção, a pesquisadora fez visitas 

diárias ao setor para convidar os profissionais para comparecem a uma reunião, 

momento que correspondeu à entrada no campo, quando foi realizado um feedback 

com apresentação do diagnóstico situacional sobre o risco biológico em setores de 

urgência e emergência (MENDONÇA, 2010). Os profissionais também foram 

convidados para participar dos três encontros seguintes que integrariam a 

intervenção propriamente dita. Para compreenderem melhor a estratégia, a 

pesquisadora elaborou um banner (Apêndice C), contendo o referencial teórico-

metodológico proposto.  

Aqueles que consentiram participar preencheram uma lista com preferência 

de datas e horários e forneceram o número de telefone para contato. Caso houvesse 

alguma intercorrência no horário agendado, era feito novo agendamento, conforme a 

escala de trabalho e comunicado a todos do grupo pessoalmente ou via telefone.  

Contou-se com a colaboração da gerente de enfermagem do hospital e do 

setor de urgência e emergência que disponibilizaram a oportunidade de participação 

a todos os profissionais ao organizarem a escala de trabalho e cederem o espaço 

físico na unidade. 

Os encontros aconteceram ora na sala da gerência de enfermagem, ora na 

área da copa anexa, pois a unidade não possuía sala para reuniões nem auditório e 

a proposta era de realizar a intervenção durante o período laboral.  

As peculiaridades do setor dificultariam a participação de todo o grupo por 

tempo prolongado longe ou fora do ambiente de trabalho, diante disso é que decidiu-

se distribuir a equipe em pequenos grupos, de modo a possibilitar a participação de 

todos; sem definição prévia do número de profissionais. Planejou-se que, para o 

alcance de um consenso das hipóteses de solução, reunir o grupo no último 

encontro. Porém, devido à dinâmica de trabalho no setor e à escala de trabalho, a 

única alternativa foi reunir os pequenos grupos em grupos maiores.  
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Os registros da intervenção foram feitos em diários de campo preenchidos 

pela pesquisadora e por duas auxiliares de pesquisa, previamente qualificadas, além 

de gravações de todos os encontros, feitas em um gravador de áudio. Também 

foram considerados como fonte de informações, os registros das falas em cartazes 

durante os encontros, estratégia que é auxiliar ao Arco de Maguerez.   

A pesquisadora registrava as falas em cartazes concomitantemente às 

discussões e, caso houvesse discordância sobre algum tema, a discussão era 

ampliada para alcance de um consenso.  

Dessa forma a intervenção se deu pela entrada no campo e a realização de 

três encontros seguintes que contemplaram as etapas do Arco de Maguerez: 

- Encontro 1: observação da realidade e levantamento de pontos-chave,  

- Encontro 2: teorização,  

- Encontro 3: hipóteses de solução e aplicação à realidade. 

A seguir, uma representação da operacionalização de acontecimento dos 

encontros. 

Figura 

2. Distribuição dos encontros, conforme número de grupos e quantitativo de 

profissionais, realizados durante uma intervenção educativa, com profissionais da 

equipe de enfermagem, de um setor de urgência e emergência. Goiânia-GO, 2012 

 

4.2.6 Organização das informações para a análise e a apresentação 
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Bogdan e Biklen (2010) descrevem a existência de cinco características na  

investigação qualitativa em educação destinadas à área de educação e destacam 

que nem todos os estudos apresentam todas as características concomitantes nem 

guardam a mesma importância entre si, o que resulta em diferentes graus de uso da 

abordagem qualitativa. Para esse estudo, foi possível contemplar todas as 

características. 

A primeira característica refere-se ao local do estudo. Para Bogdan e Biklen 

(2010), o ambiente natural é a fonte direta dos dados. Nesse sentido, decidiu-se 

realizar esse estudo com os profissionais de enfermagem no contexto da prática 

laboral dos mesmos, ou seja, no ambiente da urgência e emergência. A 

aproximação prévia com o local do estudo e com os trabalhadores possibilitou-nos 

compreender a estrutura organizacional e o processo de trabalho na unidade.  

Outra característica é a descrição dos dados, condição que dá ao 

pesquisador a possibilidade de abordar a realidade investigada de forma minuciosa, 

sendo assim, a mais indicada para investigações qualitativas. Bogdan e Biklen 

(2010) reforçam a importância da palavra escrita para registrar dados devido à 

riqueza dos detalhes. 

A escolha pela análise das falas dos sujeitos, em conformidade com cada 

encontro correspondente à etapa do Arco de Maguerez aliada à análise das notas 

de campo e dos registros das falas em cartazes foi feita com o cuidado necessário 

para preservar os detalhes das informações, considerando que, na abordagem 

qualitativa nada é trivial, tudo tem potencial para permitir estabelecer uma 

compreensão mais esclarecedora do objeto de estudo (BOGDAN; BIKLEN, 2010).  

Outra característica descrita por Bogdan e Biklen (2010) é o interesse maior 

pelo processo que pelos resultados. Fato que corrobora com as etapas percorridas 

pelo Arco de Maguerez e que foram construídas pelos atores das ações que 

vivenciaram o objeto a ser estudado.  

A quarta característica da abordagem qualitativa sob a perspectiva de 

Bogdan e Biklen (2010) refere-se à maneira como os participantes vivenciam e 

informam uma situação vivida, assim, cada fato é importante e singular a cada 

indivíduo. A estratégia de problematizar possibilitada pela Metodologia da 

Problematização instiga a reflexão sobre a prática, individual e coletiva.  A forma de 

conduzir o estudo percorrendo  as etapas do Arco de Maguerez em pequenos 
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grupos possibilitou ao profissional expor seu ponto de vista sobre cada aspecto do 

cotidiano laboral e que para ele é relevante, além disso, ele ouviu o outro e pôde 

vislumbrar a realidade pelo olhar do colega. 

A análise dos dados de forma indutiva é a quinta característica da pesquisa 

qualitativa em educação (BOGDAN; BIKLEN, 2010). A coleta de dados não busca a 

confirmação ou a negação de hipóteses. Os agrupamentos dos dados coletados por 

meio de vários procedimentos passam a ser o material necessário para as 

abstrações e formulação das hipóteses de pesquisa. Bogdan e Biklen (2010) 

equiparam esse momento com o de construção de um quadro que vai ganhando 

forma à medida que a coleta dos dados acontece, o que foi ancorado pelo Arco de 

Maguerez. As diferentes estratégias para a obtenção dos dados, citadas 

anteriormente, por meio de notas de campo, gravações de áudio e registro das falas 

em cartazes possibilitaram esse modo de análise em conformidade com esses 

autores que direcionaram os caminhos das pesquisas qualitativas para a área da 

educação. 

 A análise das gravações e as sínteses dos registros em notas de campo e 

dos cartazes foram organizadas conforme as etapas do Arco de Maguerez 

correspondentes. As sínteses eram apresentadas aos profissionais, no encontro 

seguinte, para a apreciação do conteúdo.   

 A apresentação e análise seguindo as etapas do Arco de Maguerez vão ao 

encontro dos pressupostos de  Bogdan e Biklen (2010). Para esses autores, a 

pesquisa qualitativa em educação possibilita ao pesquisador determinar categorias 

de codificação ao planejar uma investigação de cunho educativo. Essas categorias 

são apresentadas por eles como sistema de codificação pré-estabelecido, em que 

os dados são orientados, desde o momento da coleta até a apresentação da análise, 

por meio de categorias pré-estabelecidas, que, nesse estudo, consistiram nas 

etapas do Arco de Maguerez: observação da realidade, definição do problema, 

levantamento dos pontos-chave, teorização, indicação de hipóteses de solução e 

caminhos para aplicação à realidade.  

 

4.3 ASPECTOS ÉTICO-LEGAIS 
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O estudo atendeu às diretrizes da resolução número 196/96 (MS, 1996) e da 

Resolução MS/CNS 466/2012 (MS, 2012) sobre pesquisas envolvendo seres 

humanos.  

A primeira etapa do estudo que contemplou a elaboração e aplicação do 

questionário e da escala foi aprovada pelos comitês de ética dos dois hospitais 

(protocolos nº 065/08 e 118/08).  

Para aplicação desses instrumentos e para a operacionalização da 

intervenção utilizando a Metodologia da Problematização com o Arco de Maguerez, 

foi enviada uma emenda  ao comitê de ética em pesquisa da instituição eleita para o 

estudo, que aprovou sob o protocolo 118/08.  

Para implementar a intervenção, a gerente de enfermagem do hospital e a 

da unidade de urgência e emergência consentiram com a realização dos encontros, 

durante o período laboral, e foi discutida a organização da escala de trabalho. 

Ambas assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice 

D), por meio do qual garantiu-se anonimato da instituição.  

 Os trabalhadores que concordaram participar assinaram o TCLE, na 

primeira reunião, momento em que foram esclarecidos sobre os objetivos do estudo, 

o aspecto voluntário do consentimento e a possibilidade de retirar o aceite em 

qualquer momento da pesquisa sem acarretar prejuízo.  

As falas dos sujeitos serão codificadas pela letra “P” seguidas pela 

numeração correspondente à ordem de citação no texto, independente da sua 

categoria profissional. As falas foram transcritas na íntegra e quando necessário, 

foram adequadas à língua portuguesa. 

Os participantes foram informados que os dados da pesquisa serão 

armazenados por cinco anos e, após esse período, serão destruídos. Os resultados 

que compõem essa tese de doutorado serão divulgados em artigos científicos e 

serão apresentados aos sujeitos do estudo (feedback), à gerência de enfermagem 

da instituição e à da unidade. 
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5  RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 A figura 3 apresenta a trajetória de desenvolvimento do estudo. 

 

 

Figura 3. Representação esquemática da trajetória do desenvolvimento do estudo. 

Goiânia-GO, 2013 

 

  Os resultados serão apresentados em forma de artigos científicos 

 

5.1 ARTIGO 1 

Práticas com risco de exposição a material biológico em setores de urgência e 

emergência e suas consequências sob a ótica dos trabalhadores 

 

5.2 ARTIGO 2  

O uso da Metodologia da Problematização com o Arco de Maguerez para o controle 

do risco biológico em um setor de urgência e emergência 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTIGO 1 

 
 

 

“É preciso ter a intencionalidade de transformar a realidade, e 

para fazer isso é preciso refletir intencional e conscientemente 

sobre a prática anterior para ter uma nova prática” (PAULO FREIRE, 

1980). 

 
 

 

O SABER... 
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Práticas com risco de exposição a material biológico em setores de urgência e 

emergência e suas consequências sob a ótica dos trabalhadores 

 

Resumo 

Objetivou-se identificar o reconhecimento por profissionais de enfermagem sobre a ocorrência de 

comportamentos que se caracterizam como risco biológico, no contexto dos setores de urgência e 

emergência; caracterizar casos de acidentes envolvendo material biológico durante a 

administração de medicamentos nesses setores e descrever formas de reduzir esses acidentes 

indicadas pelas vítimas. Estudo analítico realizado com 115 profissionais de enfermagem. A coleta 

aconteceu de outubro/2011 a abril/2012, com questionário e escala tipo Likert, após aprovação 

por Comitês de Ética. A maioria dos profissionais reconheceu a existência de comportamentos de 

risco biológico que se relacionaram aos casos de acidentes, com taxa de 41,7%. A maioria das 

vítimas atuava no período noturno, referiu não ter recebido capacitação para trabalhar no setor e 

sofreu acidente percutâneo. Houve negligência aos itens de proteção. Questões individuais e 

organizacionais foram apontadas como caminhos para redução dos acidentes. Esse contexto 

consolida um diagnóstico para subsidiar intervenções específicas.   

Descritores: enfermagem; riscos ocupacionais; exposição a material biológico. 

 

INTRODUÇÃO 

A necessidade de adesão às medidas de Precaução Padrão (PP) é subsidiada por 

estudos que evidenciam o risco biológico existente nas atividades desenvolvidas pelos 

Profissionais da Área da Saúde (PAS). Esse risco compromete a saúde dos 

trabalhadores, em casos de acidentes envolvendo material biológico e soroconversões 

(MEDEIROS et al., 2012), assim como pode comprometer a saúde dos usuários, em 

casos de infecções (DELIBERATO et al., 2012). Apesar disso, elevados índices de não 

adesão às medidas de PP podem ser encontrados pelo mundo (BORGES et al., 2012; 

KEVORKYAN et al., 2012).  

Algumas atividades são historicamente associadas ao maior número de acidentes 

ocupacionais, como a administração de medicamentos por via intravenosa inerente à 

prática dos profissionais da equipe de enfermagem (VALIM, MARZIALE, 2011; AZEVEDO 

FILHO et al., 2012, HADAWAY et al., 2012; KEVORKYAN et al., 2012;).  

No que se refere ao risco para os usuários, falhas, durante inserção e manuseio de 

acessos vasculares, estão associadas às altas taxas de infecções de corrente sanguínea. 

A gravidade dos casos e a elevada mortalidade são aspectos que retratam a necessidade 

de intervenção e busca de diferentes estratégias, envolvendo a equipe multiprofissional, 

para a redução desse índice (DELIBERATO et al., 2012).  
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A equipe de enfermagem, apesar de considerada a mais exposta ao risco biológico 

e, consequentemente, à possibilidade de sofrer acidentes, também tem o potencial de 

exercer um importante papel preventivo, ao passo que cumprindo as recomendações das 

PP poderão garantir a segurança individual e coletiva.  

Os setores de urgência e emergência recebem destaque nos serviços de saúde 

devido às peculiaridades que envolvem a dinâmica de trabalho e às características 

organizacionais ímpares desses locais. Esses fatores influenciam a adesão às medidas 

preventivas (EFSTATHIOU et al., 2011). 

Estudo identificou comportamentos que expõem profissionais de enfermagem e 

usuários ao risco biológico em unidades de urgência e emergência (MENDONÇA, 2010). 

Essa caracterização feita por um membro externo ao grupo, levou ao questionamento se 

os profissionais, atores dessas ações, reconheciam a existência desses comportamentos 

no cotidiano laboral. Etapa que complementa o diagnóstico situacional e servirá de 

subsÍdio para o planejamento e implementação de estratégias de intervenção, referentes 

ao risco biológico e medidas preventivas nessa unidade.  

Os objetivos desse estudo foram: identificar o reconhecimento por profissionais da 

equipe de enfermagem sobre a ocorrência de comportamentos que se caracterizam como 

risco biológico no preparo e na administração de medicamentos, no contexto dos setores 

de urgência e emergência; caracterizar casos de acidentes envolvendo material biológico 

ocorridos durante a administração de medicamentos, em setores de urgência e 

emergência e descrever formas, de reduzir a ocorrência de acidentes, indicadas pelas 

vítimas.   

 

MÉTODO 

 Trata-se de um estudo analítico com delineamento de corte transversal. A 

população foi composta por todos os trabalhadores da equipe de enfermagem que 

atuavam no preparo e na administração de medicamentos, nos setores de urgência e 

emergência em dois hospitais públicos, de grande porte, da cidade de Goiânia-GO, com 

atendimento exclusivo aos usuários do Sistema Único de Saúde. A coleta ocorreu no 

período de outubro de 2011 a abril de 2012. 

 Foram critérios de inclusão para os trabalhadores: ser profissional de enfermagem 

e atuar no preparo e na administração de medicamentos, nos setores de urgência e 

emergência. Aqueles que estavam de licença de trabalho, férias ou não compareceram no 

período da coleta foram excluídos.  
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 Os dados foram obtidos por meio da aplicação de um questionário e uma escala 

tipo Likert. No questionário havia dados sociodemográficos e laborais (idade, sexo, 

categoria profissional, tempo de experiência profissional e de serviço no hospital e no 

setor específico, participação em capacitação relacionada às medidas de PP, situação 

vacinal e relacionados à ocorrência de acidentes prévios ocorridos no momento de 

administração de medicamentos. Caso o profissional tenha sofrido mais de um acidente, o 

mesmo deveria caracterizar aquele que considerasse como de maior gravidade).  

A escala foi elaborada a partir de comportamentos de risco biológico observados em 

investigação prévia, nas mesmas unidades, relacionados à equipe de enfermagem, no 

preparo e na administração de medicamentos em setores de urgência e emergência 

(MENDONÇA, 2010). Na referida pesquisa, considerou-se “comportamento de risco”, o 

não atendimento a uma medida de Precaução Padrão esperada. A escala era composta 

por 44 itens, com cinco opções de resposta (concordo em absoluto, concordo 

parcialmente, não concordo nem discordo, discordo em parte e discordo em absoluto). 

Para apresentação, os dados foram agrupados em grandes eixos: higienização das mãos, 

itens de proteção, resíduos de serviços de saúde, manutenção da cadeia asséptica e 

acidentes com material biológico. 

Ambos os instrumentos foram submetidos à avaliação por especialistas e a um teste 

piloto em uma unidade com características semelhantes aos locais da pesquisa, da rede 

privada de saúde.  

O projeto foi aprovado pelos comitês de éticas (protocolos nº 065/08 e 118/08). Os 

profissionais foram abordados individualmente para a entrega dos instrumentos e do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e orientados quanto à participação 

voluntária na pesquisa e o modo de devolução dos documentos. Com a aquiescência da 

gerente de enfermagem da unidade, foi disponibilizada uma pasta identificada com os 

dados da investigação na sua sala, onde os profissionais poderiam devolver os 

instrumentos quando fosse mais conveniente, juntamente com o TCLE assinado, em caso 

de consentimento ou em branco, em caso de recusa. A pesquisadora recolheu os 

instrumentos, em dias alternados durante, aproximadamente, dois meses.  

Para tratamento dos dados, utilizou-se o programa SPSS/IBM versão 20.0. A escala 

foi submetida à análise de confiabilidade, demonstrando um valor de Coeficiente Alfa de 

Cronbach de 0,75, o que reflete uma adequada consistência interna. Para a análise dos 

dados da escala, foi utilizada a estatística descritiva e, para os dados do questionário, 
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realizou-se análise univariada, com teste Qui-Quadrado e Teste Exato de Fisher, com 

nível de significância de p< 0,05.  

 

RESULTADOS 

No período investigado 130 trabalhadores de enfermagem atuavam nas unidades 

locais do estudo. Entre os 124 que aceitaram participar, nove não atenderam aos critérios 

de inclusão.  

Entre os 115 participantes (88,5% da população pretendida), 14 eram enfermeiros, 

90 técnicos e 11 auxiliares de enfermagem. A maioria era do sexo feminino (101; 87,8%), 

com idade entre 30-39 anos (69; 60%), 6-10 anos de formado (63; 64,8%), atuava no 

setor de urgência e emergência há 5-10 anos (72; 62,6%), com jornada de trabalho de 

12hs/dia (70; 60,9%) e tinha apenas um vínculo empregatício (66; 57,4%). Enquanto 

33,9% (39) trabalhavam na instituição entre 6-10 anos e 36,5% (42) no período noturno.  

Ter recebido capacitação para atuar em unidades de urgência e emergência não foi 

relatado pela maioria (85; 73,9%) e cursos de atualização sobre preparo e administração 

de medicamentos, PP e risco biológico, também, não foram oferecidos, conforme 58 

(50,4%) e 69 (60,0%) e 75 (65,2%) profissionais, respectivamente.   

Sobre a forma de apreensão das atividades na unidade apenas 52 (45,3%) 

responderam; desses, 31 (59,6%) afirmaram ter recebido orientações de colegas, 17 

(32,7%), da enfermeira gerente e quatro (7,7%), sozinhos. Todos (115) afirmaram 

vacinação para Hepatite B, sendo que 65 (56,5%) referiram esquema completo e 66 

(57,4%), a realização do teste anti-HBs.  

 

O reconhecimento da existência de comportamentos de risco  

A Tabela 1 apresenta a frequência na qual os profissionais da equipe de 

enfermagem reconheceram a ocorrência de comportamentos caracterizados com 

componente de risco biológico, nas etapas finais do sistema de medicação, no cotidiano 

laboral, em setores de urgência e emergência. 
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Tabela 1. Frequência de reconhecimento da ocorrência de comportamentos com risco de 

exposição a material biológico no cotidiano laboral, indicada por profissionais da equipe 

de enfermagem, em setores de urgência e emergência (N=115). Goiânia-GO, 2012 

 Comportamentos Concorda 

(n; %) 

Concorda 
parcialme

nte 

(n; %) 

Não 
concord
a nem 

discorda 

(n; %) 

Discorda 
parcialm
ente(n; 

%) 

Disco
rda 

(n; 
%) 

Higienização das mãos      

1.  Não higieniza as mãos antes de preparar 
medicamentos. 

77; 66,9  02; 1,7 03; 2,7 23; 20,0 10; 8,7 

2.  Não higieniza as mãos após preparar 
medicamentos. 

70; 60,9 20; 17,4 12; 10,4 12; 10,4    01; 0,9 

3.  Não higieniza as mãos antes de administrar 
medicamentos. 

51; 44,3 22; 19,2 - 08; 6,9 34; 29,6 

4.  Não higieniza as mãos após administrar 
medicamentos. 

14; 12,1     09; 7,8 01; 0,9 03; 2,6 88; 76,6 

5.  Não higieniza as mãos, após retirar luvas de 
procedimento. 

49; 42,7 34; 29,6 16; 13,9 03; 2,7 13; 11,3 

6.  Não higieniza as mãos, antes de calçar luvas. 79; 68,7 12; 10,5 06; 5,2 05; 4,4 13; 11,3 

7.  Não retira o relógio ao higienizar as mãos 62; 53,9 33; 28,7 - 07; 6,1 13; 11,3 

8.  Não segue uma técnica para a higienização das 
mãos. 

42; 36,5 29; 25,2 01; 0,8 21; 18,3 22; 19,1 

9.  Faz uso de anéis durante a higienização das 
mãos. 

69; 60,0 30; 26,1 08; 6,9 07; 6,1 01; 0,8 

10.  Higieniza as mãos com álcool a 70% na 
presença de sujidade visível. 

101; 87,8 03; 2,7 02; 1,7 05; 4,4 04; 3,5 

11.  Manter as unhas longas é comum entre os 
profissionais da unidade  

56; 48,7 03; 2,7 03; 2,7 18; 15,6 35; 30,4 

12.  A higienização das mãos é realizada em menos 
de 10 segundos. 

  38; 33,0  02; 1,7   23; 20,0 51; 44,3                   01; 0,8              

Itens de proteção      

13.  Não faz uso de avental/jaleco durante o 
atendimento. 

- 05; 4,4 04; 3,5 04; 3,5 102; 88,7 

14.  Mantém cabelos soltos durante o atendimento. 02; 1,7 08; 6,9 01; 0,8 07; 6,1 97; 84,4 

15.  Usa uma mesma máscara durante o plantão de 
6 horas. 

60; 52,2 18; 15,6 15; 13,1 03; 2,7 19; 16,5 

16.  Usa sapatos abertos no hospital. 87; 75,6 07; 6,1 - 08; 6,9 13; 11,3 

17.  Não usa óculos protetores ao realizar uma 
punção venosa. 

109; 94,8 03; 2,7 01; 0,8 - 02; 1,7 

18.  Não usa luvas ao administrar medicamentos por 
via intravenosa. 

56; 48,7 20; 17,4 01; 0,8 06; 5,2 32; 27,8 

19.  Não calça luvas quando a punção venosa é em 
criança. 

43; 37,4 61; 53,1 02; 1,7 03; 2,7 06; 5,2 

Resíduos de serviços de saúde      

20.  Deixa resíduos perfurocortantes em bandejas. 57; 49,6 21; 18,3 19; 16,5 10; 8,7 08; 6,9 

21.  Deixa resíduos perfurocortantes no leito do 
paciente. 

02; 1,7 04; 3,5 - 40; 34,8 69; 60,0 

22.  Despreza resíduo comum (como papel toalha, 
embalagens de seringas e soros, papel) em 
sacos brancos. 

             
78; 67,8 

                   
13; 11,3 

                                 
- 

                 
10; 8,7 

             
14; 12,2 

23.  Descarta resíduos infectantes e resíduos 
comuns no mesmo recipiente. 

05; 4,4 22; 19,1 55; 47,8 19; 16,5 14 12,2 

24.  Despreza ampola quebrada no recipiente 
destinado a resíduo comum. 

87; 75,6 05; 4,4 12; 10,4 10; 8,7 01; 0,8 

25.  Não sabe montar caixas para descarte de 
perfurocortantes. 

01; 0,8 08; 6,9 03; 2,7 12; 10,5 91; 79,2 

26.  Descarta seringas e agulhas em saco preto. 01; 0,8 02; 1,7 02; 1,7 02; 1,7 108; 93,9 
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27.  Descarta seringas e agulhas em saco branco. 04; 3,5 - - 03; 2,7 108; 93,9 

 Comportamentos Concorda 

(n; %) 

Concorda 
parcialme

nte 

(n; %) 

Não 
concord
a nem 

discorda 

(n; %) 

Discorda 
parcialm
ente(n; 

%) 

Discorda 

(n; %) 

28.  Desconecta a seringa da agulha, após a 
administração de medicamentos, para descarte 
em recipiente separado. 

              
04; 3,5 

                  
14; 12,2 

                     
35; 30,4 

                  
37; 32,2 

            
25; 21,7 

29.  Reencapa as agulhas para o transporte até o 
recipiente de descarte. 

66; 57,4             23; 20,0                   04; 3,5                       17; 14,8                   05; 4,4                

30.  Transporta a seringa com a agulha após o uso, 
manualmente (sem bandeja).  

74; 64,4                     02; 1,7                    -                                 03; 2,7                     36; 31,3              

Manutenção da cadeia asséptica      

31.  Não faz desinfecção (uso de álcool a 70%) dos 
garrotes, utilizados para realizar uma punção 
venosa.  

  

  66; 57,4 

 

16; 13,9 

 

09; 7,8 

 

21; 18,3 

 

03; 2,7 

32.  As almotolias que armazenam álcool a 70% não 
são limpas. 

86; 74,8 23; 20,0 01; 0,8 04; 3,5 01; 0,8 

33.  Faz antissepsia da pele em menos de 30 
segundos. 

75; 65,2 20; 17,4 10; 8,7 05; 4,4 05; 4,4 

34.  Realiza punção venosa sem a antissepsia da 
pele com álcool a 70%. 

58; 50,5 04; 3,5 02; 1,7 08; 6,9 43; 37,4 

35.  Não realiza a limpeza da bancada de preparo de 
medicamentos. 

92; 80,0 03; 2,7 01; 0,8 01; 0,8 18; 15,6 

36.  Não faz desinfecção de ampolas (fricção com 
álcool a 70%), antes de abrir. 

80; 69,6              03; 2,7                    06; 5,2                       19; 16,5                  07; 6,1               

37.  Após realizar a antissepsia com álcool a 70%, 
toca o local da punção. 

44; 38,3 12; 10,5 08; 6,9 10; 8,7 41; 35,7 

38.  Não realiza a desinfecção da conexão do 
equipo, antes de administrar medicamentos por 
via intravenosa.  

              
84; 73,1 

                       
09; 7,8 

                                 
- 

                   
02; 1,7 

              
20; 17,4 

39.  Usa grande quantidade de álcool a 70% para 
fazer antissepsia da pele. 

01; 0,8 22; 19,1 21; 18,3 53; 46,1 18; 15,6 

40.  Não realiza a antissepsia da pele em sentido 
unidirecional. 

87; 75,6 05; 4,4 03; 2,7 18; 15,6 02; 1,7 

Acidentes com material biológico      

41.  É possível que o profissional não lave 
imediatamente o local. 

04; 3,5 53; 46,1 26; 22,7 - 32; 27,8 

42.  Não notifica casos de acidentes com material 
biológico.  

52; 45,2 29; 25,2 02; 1,7 07; 6,1 25; 21,7 

43.  Não há preocupação quanto à ocorrência de 
exposição a sangue durante uma punção 
venosa  

                    
06; 5,2 

                      
01; 0,8 

                                 
- 

                   
59; 51,3 

                    
49; 42,7 

44.  Não avisa o gerente da unidade em caso de 
acidente com material biológico. 

  56; 48,7 04; 3,5                    20; 17,4                     35; 30,4                        -                         

 

Os comportamentos de risco mais ratificados pelos PAS, como frequentes na 

unidade, relacionam-se à prática de HM e à adesão aos itens de proteção.  

 

Acidente com material biológico entre a equipe de enfermagem: uma possibilidade 

de mensurar o risco biológico 

Dentre os 115 sujeitos, 48 (41,7%) relataram acidentes com material biológico 

durante a administração de medicamentos: três enfermeiros, 39 técnicos e seis auxiliares. 

As vítimas apresentavam, na maioria, idade entre 30-39 anos (56,2%); trabalhavam no 
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setor entre um e cinco anos (52,1%); tinham outros empregos (56,2%); faziam plantões 

de 12hs/dia (64,6%) e atuavam no período noturno (56,2%). 

Os acidentes ocorreram predominantemente quando o profissional estava sozinho 

(41; 85,4%), em sete casos (14,6%) auxiliava o colega. Todos os acidentes estavam 

relacionados ao procedimento de punção venosa periférica. Ocorreram durante a inserção 

de dispositivos intravasculares em adultos (30; 62,5%), a fixação do cateter pós-punção 

(02; 4,2%), a retirada do cateter (03; 6,2%), o reencape de agulhas (07; 14,6%) e o 

descarte de perfurocortantes utilizados nas punções (06; 12,5%). A maioria envolveu 

sangue (44; 91,6%), vômito (13; 27,1%) e secreção pulmonar (expectoração) (01; 2,0%).   

A tabela 2 apresenta os equipamentos de proteção que os profissionais referiram 

utilizar no momento dos acidentes, de acordo com o tipo de exposição.  

 

Tabela 2. Distribuição dos equipamentos de proteção utilizados pelos trabalhadores 

(n=48) no momento do acidente, conforme o tipo de acidente relatado. Goiânia-GO, 2012 

             Tipo de acidente 
  
Equipamento  
de proteção 

Mucosa 
 

(n=06) 

Percutâneo 
 

(n=29) 

Mucosa+pele 
não-íntegra 

(03) 

Percutâneo+pele
-não íntegra 

(n=10) 

  n % n % n % n % 
Jaleco  - - 04 13,8 - - 04 40,0 
         

Sapato fechado - - 07 24,1 01 33,4 01 10,0 
         

Luvas 01 16,6 - - - - - - 
         

Óculos de proteção - - 02 6,9 - - - - 
         

Jaleco+ 
sapato fechado 

 
02 

 
33,4 

 
15 

 
51,7 

 
02 

 
66,6 

 
04 

 
40,0 

         

Luvas+sapato 
fechado+jaleco 

 
03 

 
50,0 

 
01 

 
3,5 

 
- 

 
- 

 
01 

 
10,0 

 

Entre os acidentados, 29 (60,4%) afirmaram ter recebido as três doses da vacina e 

25 (52,1%) imunidade confirmada pelo teste anti-HBs. A conduta mais frequente após o 

acidente foi a limpeza local referida por todos, seguida da antissepsia com álcool a 70% 

(44; 91,6%) e compressão (31; 64,6%). Sete acidentados receberam indicação de 

quimioprofilaxia para HIV e dois concluíram 28 dias de tratamento.  

A notificação não ocorreu na maioria dos casos (32; 66,7%). As justificativas para 

essa negligência foram que “a notificação causaria mais transtorno que benefícios” (21; 

65,6%), “não considerei grave o suficiente para fazer a notificação” (9; 28,1%), “meu risco 

era baixo” (8; 25%) e/ou “não acho importante notificar um acidente” (2; 6,2%). 
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A tabela 3 mostra a análise univariada dos potenciais fatores associados aos 

acidentes.  

 

Tabela 3. Distribuição dos potenciais fatores associados à ocorrência de acidentes com 

material biológico entre a equipe de enfermagem de setores de urgência e emergência 

(n=115). Goiânia-GO, 2012  

Variável Total Acidente X
2
 P 

Sim (%) Não (%) 

Categoria profissional 
Enfermeiro 
Técnico de enfermagem 
Auxiliar de enfermagem 

  
14 
90 
11 

  
03 
39 
06 

  
(21,4) 
(43,4) 
(54,5) 

  
11 
51 
05 

  
(78,6) 
(56,6) 
(45,6) 

  
3,21 

  
0,2 

        

Tempo de atuação na unidade 
Até 1 ano 
1 a 5 anos 
6 a 10 anos 
11 a 15 anos 
Acima de 21 anos 

  
12 
60 
39 
03 
01 

  
07 
25 
14 
01 
01 

  
(58,3) 
(41,6) 
(35,9) 
(33,3) 
(100,0) 

  
05 
35 
25 
02 
- 

  
(41,7) 
(58,4) 
(64,1) 
(66,7) 
- 

  
3,34 

  
0,45 

        

Outro vínculo empregatício 
Sim 
Não 

  
66 
49 

  
21 
27 

  
(31,8) 
(55,1) 

  
45 
22 

  
(68,2) 
(44,9) 

  
6,27 

  
0,01 

        

Jornada de trabalho  
6 hs/dia 
12 hs/dia 
18 hs/dia ou mais 

  
36 
70 
09 

  
17 
31 
- 

  
(47,3) 
(44,3) 

- 

  
19 
39 
09 

  
(52,7) 
(55,7) 
(100,0) 

  
7,08 

  
0,03 

        

Participação em capacitação sobre preparo 
e administração de medicamentos 
Sim 
Não 

  
  
57 
58 

  
   
19 
29 

  
  
(33,4)  
(50,0) 

  
   
38 
29 

  
  
(66,6)  
(50,0) 

  
  
 
3,29 

  
  
 
0,05 

        

Participação em capacitação sobre risco 
biológico 
Sim 
Não 

  
 
40 
73 

  
 
14 
34 

  
  
(35,0) 
(46,6) 

  
  
26 
39 

  
  
(65,0)  
(53,4) 

  
  
 
1,14 

  
  
 
0,19 

        

Participação em capacitação sobre 
medidas de precaução padrão 
Sim 
Não 

 
 
46 
69 

 
 
18 
30 

 
 
(39,1) 
(43,5) 

 
 
28 
39 

 
 
(60,8) 
(56,5) 

 
 
 
0,70 

 
 
 
0,3 

        

Conhecimento sobre condutas na 
ocorrência de novo acidente 
Não 
Sim 
Em parte 

  
  
30 
21 
61 

  
  
06 
16 
25 

  
  
(20,0) 
(76,2) 
(40,9) 

  
  
24 
05 
36 

  
  
(80,0) 
(23,8) 
(59,1) 

  
  
16,19 

  
  
0,000 

 

Houve associação estatisticamente significativa para a ocorrência de acidentes das 

variáveis: possuir mais de um vínculo empregatício, jornada de trabalho na urgência e 

emergência, não participar de capacitação sobre preparo e administração de 
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medicamentos e não conhecer as condutas a serem tomadas frente à ocorrência de novo 

acidente. 

Na tabela 4, são apresentadas as situações que contribuíram para a ocorrência dos 

acidentes, na opinião dos acidentados e suas reações frente ao acidente. 

 

Tabela 4. Situações favorecedoras para ocorrência dos acidentes e reações pós-

acidente, sob a ótica dos profissionais de enfermagem, vítimas de acidentes com material 

biológico em setores de urgência e emergência (n=48). Goiânia-GO, 2012  

Situações favorecedoras para ocorrência dos acidentes n % 

Situações de emergência, propriamente ditas 37 77,1 

Pressa 35 72,9 

Sobrecarga de trabalho 23 48,0 

Superlotação dos recipientes para descarte de resíduos perfurocortantes 10 20,8 

Estresse 08 16,7 

Distração 06 12,5 

Agitação do paciente 06 12,5 

Inexperiência 02   4,2 
 

Reações pós-acidente 
  

Ficou muito preocupado nos dias/meses seguintes  30 62,5 

Teve medo 24 50,0 

Continuou o atendimento 18 37,5 

Não comentou sobre o assunto 16 33,4 

Interrompeu o atendimento 11 22,9 

Manteve a calma 11 22,9 

Procurou ajuda imediata 06 12,5 

Teve raiva do paciente 05 10,4 

Chorou 05 10,4 

Não deu importância ao fato 05 10,4 

Ficou desorientado 02   4,2 

 

Os profissionais elencaram medidas individuais e de cunho organizacional que 

poderiam contribuir para a redução de casos de acidentes e/ou agravos durante o preparo 

e a administração de medicamentos. Os comportamentos individuais foram: uso correto 

de equipamentos de proteção; manter a calma; ter atenção; participar de cursos de 

atualização e de palestras oferecidos pela instituição e trabalhar em equipe.  

Quanto às questões organizacionais foram indicadas questões sobre estrutura física 

(espaço organizado, maior, exclusivo e melhor iluminado para o preparo e administração 

de medicamentos), sobre recursos humanos (maior quantitativo de profissionais de 

enfermagem no setor; redução do número de alunos/estagiários no setor; cursos de 
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capacitação com temáticas selecionadas pelos trabalhadores) e sobre materiais (maior 

quantitativo de caixas para descarte de perfurocortantes com disposição estratégica pelo 

setor). 

 

DISCUSSÃO 

Os dados de caracterização dos sujeitos refletem o perfil histórico da enfermagem, 

com a maior prevalência do sexo feminino (87,8%), além desse achado, dados sobre 

idade (60% entre 30-39 anos) e tempo de atuação no setor (62,6% entre 5-10 anos) são 

corroborados pela literatura que abordou unidades de urgências e emergências 

(AZEVEDO FILHO et al., 2012).  

Evidenciou-se que, dentre os 44 comportamentos descritos na escala (tabela 1), 

apenas, doze (itens 4, 12, 13, 14, 21, 25, 26, 27, 28, 34, 39 e 43) não foram ratificados 

pela maioria dos profissionais. O reconhecimento da existência de comportamentos com 

componentes de risco biológico, na unidade, mostra que os comportamentos previamente 

observados (MENDONÇA, 2010) foram reconhecidos, pela maioria dos sujeitos, como de 

alta frequência nas unidades de urgência e emergência. 

Considerando os grandes eixos (tabela 1), as questões relativas à prática de HM 

foram as mais reconhecidas e revelaram negligência a um princípio básico para a 

segurança biológica. A literatura (BORGES et al., 2012) mostra baixo índice de HM em 

atendimentos emergenciais e aponta como solução, a disponibilidade de preparações 

alcoólicas, que demanda menor tempo de execução e são eficazes. No entanto, 

diferentemente, do encontrado nesse estudo (item 10), não podem ser utilizadas quando 

há sujidade visível nas mãos. Conduta contraindicada (WHO, 2010) e polemizada na 

literatura (PICKERING et al., 2011). 

Outro grande eixo (tabela 1) foi sobre os itens de proteção. A maioria concordou 

(item 17) que, na unidade, não se utilizam óculos protetores para realizar punções 

venosas que de fato, não são, oficialmente, recomendados para essa atividade (WHO, 

2010), mesmo com registros de casos de acidentes ocupacionais (MBAISI et al., 2013). 

Sabe-se que a indicação desse equipamento de proteção, assim como de máscara, é 

feita de forma genérica para casos em que o procedimento envolver risco de respingos de 

secreções orgânicas (WHO, 2010), o que é plausível de acontecer durante uma punção. 

Questiona-se, assim, a probabilidade de a decisão pelo uso desses insumos, a depender 

do procedimento, ficar sob a responsabilidade do profissional, especialmente, nas 
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unidades de urgência e emergência onde a demanda exige processos decisórios 

imediatos.  

No que se refere aos resíduos de serviços de saúde, não houve predomínio do 

reconhecimento dos comportamentos, entretanto três itens, ratificados pela maioria (20, 

22 e 24), refletiram comportamentos inadequados na primeira etapa do gerenciamento, 

que é a segregação. Legislação nacional determina a responsabilidade dessa etapa ao 

gerador do resíduo e a considera como fundamental para o sucesso das demais fases 

(MS, 2004). A magnitude do tema também se justifica pelos possíveis danos ao meio 

ambiente, aos profissionais da equipe de higienização e limpeza e/ou da coleta externa 

(ANAGAW et al., 2012).  

No eixo sobre manutenção da cadeia asséptica, a maioria dos participantes 

concordou com a existência de comportamentos inadequados referentes ao cuidado com 

superfícies, na unidade de urgência de emergência em que trabalham (itens 31, 32, 35, 

36 e 38). Um dos itens mais ratificados foi a negligência quanto à limpeza de almotolias 

que armazenam álcool a 70%. Diferentes tipos de micro-organismos já foram encontrados 

nesse tipo de recipiente e que também já foi apontado como potencial fômite em serviços 

de saúde (EIREF et al., 2012). 

Quanto ao reconhecimento da existência de comportamentos relativos às falhas no 

cuidado com o sítio de administração de medicamentos, destacou-se a omissão da 

desinfecção do injetor lateral do equipo (item 38), ratificada pela maioria. Conduta que 

pode ser influenciada pela dinâmica organizacional no atendimento às emergências e 

pela sobrecarga de trabalho, além disso, pode estar associada aos casos de infecção de 

corrente sanguínea (O´GRADY et al., 2011). A hipótese de existir uma subestimação 

quanto à importância desse procedimento, que merece ser investigada.   

No eixo referente aos acidentes com material biológico (tabela 1), os trabalhadores 

reconheceram a omissão de informar o acidente ao gerente da unidade e a sua 

notificação formal. Não foi investigada a causa dessa omissão, entretanto é confirmada na  

literatura (VALIM, MARZIALE, 2011). Compreende-se que deve haver uma política de 

gestão de risco biológico voltada para essa questão, em especial porque os acidentes 

com material biológico compõem a lista dos eventos de notificação compulsória no país 

(MS, 2011a) e que, somente a partir dessa conduta, medidas protetoras poderão ser 

adotadas, tanto referente à redução do risco quanto aos aspectos trabalhistas envolvidos.   

Observando o perfil dos acidentes com material biológico relatado, foi possível 

verificar que comportamentos reconhecidos como frequentes, nas unidades de urgência e 
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emergência (tabela 1), estiveram envolvidos nesse agravo cuja taxa encontrada nesse 

estudo (41,7%) foi menor que em achado em investigação internacional e que também 

envolveu a equipe de enfermagem, durante punção venosa, em setores de urgência e 

emergência (GOURNI et al., 2012). A escassez de dados atuais no cenário nacional 

impossibilitou ampliar essa comparação. 

Acredita-se numa redução da ocorrência de acidentes durante a realização de 

punções venosas periféricas, visto as iniciativas para implantação de dispositivos de 

segurança (MS, 2011b). Porém, enquanto não se torna realidade, nos serviços de saúde, 

a discussão deve continuar, em especial devido aos casos de soroconversão pós-

acidentes (MEDEIROS et al., 2012).  

No Brasil há uma normativa, específica para unidades de emergência que 

recomenda a qualificação dos trabalhadores ao serem admitidos (MS, 2011c), no entanto, 

a maioria das vítimas de acidentes (38; 79,2%) negou essa informação. Nesse sentido, 

pesquisa identificou entre profissionais de saúde, vítimas de acidentes com material 

biológico, em unidades de urgência e emergência que o caminho para prevenir esses 

agravos era implementar programas de educação permanente (GOURNI et al., 2012).  

Acidentes, durante a atividade de auxiliar um colega, foram referidos por sete 

vítimas (14,6%), sendo que essa situação já foi encontrada em outro estudo, em unidades 

de urgência e emergência (BUTSASHVILI et al., 2012), mas é uma questão ainda pouco 

discutida e que pode ser uma característica particular do trabalho nessas unidades, local 

onde a gravidade do paciente pode requerer cuidados multiprofissional, 

concomitantemente, em espaços reduzidos. Fato que exige investimento organizacional e 

qualificação profissional. 

No presente estudo, nenhum item de proteção foi utilizado por todas as vítimas no 

momento do acidente. Índice maior que encontrado em pesquisa (74,6% de não adesão), 

durante atendimentos emergenciais (KEVORKYAN et al., 2012). Negligência que tem 

responsabilidades institucionais e individuais, cabendo aos serviços disponibilizar os 

equipamentos de proteção e aos trabalhadores, uso adequado e conservação dos 

mesmos (MS, 2005).  

Dentre esses itens, os jalecos vêm sendo amplamente discutidos no cenário 

nacional, devido à publicação de leis proibindo seu uso em locais públicos (SECRETARIA 

MUNICIPAL DE GOIÂNIA, 2011d; SECRETARIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2012) 

levando à reflexão do seu papel na prática assistencial e no aspecto ético correlacionado, 



88 
 

Artigo 1  
 

já que algo que deveria ser inerente ao profissional passa a necessitar de leis que 

garantam a ação na prática.  

Quanto ao uso de luvas, sabe-se que é expressamente recomendado durante o 

procedimento de punção venosa. O reconhecimento da não adoção desse item (tabela 1, 

item 18) e o relato de acidentes, nesse estudo, reforçam a necessidade de intervenção 

sob duas perspectivas, a de percepção, pelo trabalhador, do risco real que há nesse 

procedimento e a de conhecimento sobre as medidas de proteção imprescindíveis no 

contexto da universalidade do risco, em destaque nas urgências e emergências. 

Investigação sobre as atitudes dos profissionais de saúde nesses setores encontrou 

relatos de que, em casos de atendimentos emergenciais, nos quais não houvera tempo 

para calçar as luvas, o trabalhador preferia não utilizá-las, desconsiderando sua proteção 

em prol do cuidado do outro (EFSTATHIOU et al., 2011). 

Sabe-se que as luvas não são capazes de impedir um acidente percutâneo, 

entretanto podem contribuir reduzindo a gravidade do mesmo, ao diminuir o inóculo 

(SIEGEL et al., 2007). 

O sapato fechado, embora não integre as medidas de PP, é recomendado, no Brasil, 

para todos os profissionais da saúde (MS, 2005), apesar disso a utilização de sapatos 

abertos foi altamente reconhecida (75,6%), nesse estudo (tabela 1, item 16).  

A importância do uso de óculos de proteção para a realização de punções venosas é 

imprescindível, como citado anteriormente. Revisão sistemática não encontrou estudos, 

nas bases de dados selecionadas, envolvendo exposição de mucosas durante inserção, 

uso e remoção de catéteres periféricos e concluiu ressaltando a importância da 

notificação e das publicações sobre o tema (HADAWAY, 2012). Contrariando esses 

achados, no presente estudo, nove casos de acidentes envolveram mucosas durante 

punções venosas periféricas. Outra investigação identificou 32 casos (mucosa ocular, 

nasal e oral) (JAGGER et al., 2011). Esses dados reforçam que a indicação dos óculos 

para punções merece ser mais bem investigada, embora os dados sinalizem que esses 

insumos podem ser incluídos entre as precauções básicas.   

Aparentemente, na exposição de mucosas, no caso de punções venosas, o risco de 

acidentes é subestimado se comparado a uma lesão percutânea. Exemplo disso foi o 

encontrado em estudo entre graduandos da área da saúde que alcançou taxa zero de 

acidentes percutâneos pós-intervenção [8/48 (16.7%) para 0/19 (0.0%), p = 0.07] e que 

não mostrou alteração significativa no caso de acidentes que envolveram mucosas (6/48 

[12.5%) para 3/19 (15.8%), p=>0.99] (MERLIN et al., 2011).  



89 
 

Artigo 1  
 

Vinte e nove (60,4%), das 48 vítimas de acidentes, afirmaram ter recebido as três 

doses da vacina e 25 (52,1%), submetidos ao anti-HBs. Apesar da adesão pela maioria, 

esperava-se adesão ao esquema vacinal por todos, visto que a vacina é distribuída, 

gratuitamente, pelo governo brasileiro aos profissionais de saúde. Estudos nacionais 

recentes mostraram maior adesão ao esquema vacinal completo para Hepatite B entre 

profissionais de atendimento pré-hospitalar móvel, com taxa de 73,5% (TIPPLE et al., 

2013) e de não urgências, com 74,9% (ASSUNÇÃO et al., 2012).   

As situações de emergência, propriamente ditas, foram consideradas, como 

favorecedoras para a ocorrência dos acidentes relatados nesse estudo o que revela  

desconsideração à essência das PP. Outro estudo mostrou a influência do trabalho em 

unidades de urgência e emergência na decisão de uso de equipamentos de proteção, 

onde os sujeitos relataram dispensar esses itens, caso o atendimento envolvesse risco de 

morte imediato do paciente (EFSTATHIOU et al., 2011). Entretanto, já foi identificado na 

literatura que trabalhar nessas unidades foi fator de risco para acidentes ocupacionais 

(OR= 4,05; p= 0,03). Os autores inferiram que os atendimentos de emergência que 

envolvem grande quantidade de respingos foram os grandes responsáveis para que isso 

ocorresse (MBAISI et al., 2013). 

As undiades de urgência e emergência se apresentam como unidades singulares 

para a aplicação do princípio da universalidade do risco proposto pelas PP, são porta de 

entrada de pacientes graves, muitas vezes, com sangue visível e todos devem ser 

tratados com fontes potenciais de micro-organismos infecciosos, portanto conhecer o 

status sorológico do paciente não pode estar associado à adesão às medidas de PP, 

como já foi encontrado na literatura (MAGAGNINI et al., 2011).  

Quanto aos cuidados pós-acidente, todos realizaram a limpeza imediata do local 

atingido, porém a minoria procedeu à notificação. Apesar de campanhas e diferentes 

estratégias junto aos profissionais, a notificação ainda é um desafio no Brasil (VALIM, 

MARZIALE, 2011) e no mundo (BUTSASHVILI et al., 2012). Nesse estudo, a 

preocupação aumenta na medida em que as justificativas são avaliadas. A burocracia 

parece ainda permear essa realidade (“a notificação causaria mais transtorno que 

benefícios”), assim como a subestimação do risco (“não considerei grave o suficiente para 

fazer a notificação”, “meu risco era baixo”) e a invisibilidade das consequências – pontuais 

e abrangentes – dessa ação (“não acho importante notificar um acidente”).  

“A preocupação durante dias e meses pós-acidente” e o “medo” foram as reações 

mais relatadas pelas vítimas após os acidentes. Sentimento compartilhado por 
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profissionais que já passaram pela mesma situação (MAGAGNINI et al., 2011). No 

entanto, o fato de continuar o atendimento e não dar importância ao ocorrido denota 

subestimação do risco e/ou desconhecimento das consequências. 

A indicação de profilaxia pós-exposição para sete vítimas de acidentes, no presente 

estudo, reforça a necessidade de continuar os esforços em prol da notificação. A temática 

deve ser incorporada aos programas de educação permanente, de modo que todos 

saibam lidar com esses casos e também no intuito de desmitificar questões sobre as 

reações pós-acidentes e as justificativas para não notificação que surgiram no estudo. 

A análise univariada possibilitou evidenciar uma importante inquietação que o 

conhecimento das condutas pós-exposição não pode limitar-se àqueles que já 

experienciaram os acidentes e aprenderam a teoria na prática. Nesse estudo, 17/48 

(35,4%) profissionais acidentados afirmaram ter esse conhecimento em casos de novo 

acidente, em detrimento de 06/67 (8,9%) que não se acidentaram e relataram 

desconhecer essas condutas.  

Os demais fatores associados à ocorrência de acidentes nessa investigação 

relacionam-se com questões pessoais, como possuir outro vínculo empregatício e com 

aspectos gerenciais e organizacionais, como a necessidade de capacitação e a de 

delimitação de jornada de trabalho. Apesar de todos esses aspectos já terem sido 

associados à ocorrência de acidentes, em outros setores deve existir um olhar 

diferenciado ao se tratar de setores de urgência e emergência. A necessidade de 

decisões imediatas e ações rápidas exigem do profissional o conhecimento atualizado 

para ser aplicado na prática, maior agilidade e atenção nos atendimentos. 

As medidas de caráter individual e organizacional relatadas pelos sujeitos do 

presente estudo como efetivas para reduzir casos de acidentes com material biológico 

podem ser implementadas, primeiramente por meio da elaboração conjunta (entre 

profissionais e gerência) de um cronograma, estabelecendo ações a curto, a médio e a 

longo prazos. São caminhos apontados pelos sujeitos e retratam um diagnóstico 

situacional sob a ótica deles, o qual deve ser considerado no momento de elaborar e 

implementar estratégias de intervenção. 

Recente revisão da literatura sobre prática segura de injetáveis destacou a 

necessidade de publicações sobre experiências exitosas de intervenções sobre o tema e 

a importância de elaborar ações, aliando gerência, profissionais e usuários. Os autores 

levantaram questões sobre os grandes eixos: higienização das mãos, itens de proteção, 
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resíduos de serviços de saúde e manutenção da cadeia asséptica e exposição a material 

biológico (GYAWALI et al., 2013), aqui reconhecidos como comportamentos de risco. 

A comunidade científica tem desenvolvido estudos de intervenções, pautadas num 

diagnóstico situacional e vêm apresentando resultados positivos em relação às mudanças 

da prática assistencial (CHOO et al., 2012). Acredita-se que o amplo diagnóstico 

situacional realizado no presente estudo servirá de base para elaboração de efetivas 

estratégias destinadas às especificidades do setor e à realidade laboral dos profissionais.   

 

CONCLUSÃO 

O estudo mostrou que os profissionais que atuavam em unidades de urgência e 

emergência reconheceram a existência de comportamentos previamente observados 

nessas unidades e caracterizados com potencial de risco biológico. Foram 

comportamentos relacionados à HM, EP, manutenção da cadeia asséptica, acidentes 

ocupacionais e manejo de resíduos. Apesar de reconhecerem esses comportamentos de 

risco, negligenciaram a utilização de medidas preventivas recomendadas, o que pode ter 

contribuído para os casos de acidentes durante a administração de medicamentos. Esses 

comportamentos de risco biológico se relacionaram aos casos de acidentes relatados. 

A taxa (41,7%) de acidentes mostrou-se associada às questões pessoais, como 

possuir outro vínculo empregatício e aos aspectos gerenciais e organizacionais para a 

capacitação sobre o preparo e administração de medicamentos e de delimitação de 

jornada de trabalho.  

A maioria das vítimas apresentava idade entre 30-39 anos (56,2%) e atuava no 

período noturno (56,2%). O esquema completo para hepatite B foi referido por 60,4%. A 

preocupação e o medo foram as principais reações relatadas no momento dos acidentes, 

que foram favorecidos, primordialmente, pelo atendimento às situações de emergência. 

A minoria realizou a notificação alegando que “a notificação causaria mais transtorno 

que benefícios”, em contrapartida, a maioria procedeu aos cuidados locais imediatos, 

como a limpeza do local e afirmou que, em caso de novo acidente saberia (tudo ou 

parcialmente) as condutas a serem adotadas. 

Os caminhos apresentados pelos profissionais para reduzir os casos de acidentes, 

durante a administração de medicamentos, nesses setores, incluíram questões 

comportamentais individuais e de cunho organizacional. Reconhece-se que o processo de 

trabalho nesses setores exige um plano de intervenção que considere suas 

especificidades de modo a implantar uma cultura de segurança frente ao risco biológico.  
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O uso da Metodologia da Problematização com o Arco de Maguerez para o 

controle do risco biológico em um setor de urgência e emergência 

 

Objetivo: descrever o processo de implementação de uma intervenção educativa 
sobre o risco biológico no preparo e na administração de medicamentos 
fundamentada na Metodologia da Problematização com o Arco de Maguerez. 
Metodologia: trata-se de um estudo descritivo, do tipo estudo de caso, de 
abordagem qualitativa. Os dados foram coletados no transcorrer das etapas do Arco 
de Maguerez, por meio de discussão em grupo, com notas de campo e registro das 
falas em cartazes e, analisados e apresentados segundo Bogdan e Biklen (2010). O 
estudo foi aprovado por comitê de ética (protocolo nº118/08). Resultados: A 
dinâmica do setor exigiu adaptações da Metodologia, como o trabalho em pequenos 
grupos. Foram realizados 44 encontros com a participação de 34 profissionais 
(87,2% da população), sendo seis enfermeiros e 28 técnicos de enfermagem, 
divididos em pequenos grupos, no período de agosto a dezembro/2012. Todos 
percorreram todas as etapas do Arco (observação da realidade, definição do 
problema, pontos-chave, teorização, hipóteses de solução e aplicação à realidade). 
A partir da proposta de discussão do problema relacionado à prática de preparo e 
administração de medicamentos na unidade de urgência e emergência, os pontos-
chave priorizados contemplaram estrutura física, recursos humanos e materiais e 
qualificação da equipe. A teorização complementou a etapa da busca por hipóteses 
de solução, dentre as quais poderiam ser implementadas a curto, médio e longo 
prazos. A avaliação da aplicação dessa estratégia evidenciou o compromisso dos 
profissionais com o campo e a experiência exitosa da Metodologia. Conclusão: Foi 
possível implementar a estratégia de intervenção educativa pautada na Metodologia 
da Problematização com o Arco de Maguerez, no setor de urgência e emergência. A 
metodologia utilizada mostrou-se como ferramenta que viabiliza intervenções nesses 
locais. Representou além de ser uma possibilidade de método de pesquisa, de 
intervenção e de ensino, um caminho de aproximação da equipe e mobilização para 
a aprendizagem de forma dinâmica e coletiva.  
Descritores: enfermagem; estudos de intervenção; exposição a agentes biológicos.  

 

INTRODUÇÃO 

O risco biológico é caracterizado pela possibilidade de contato com material 

biológico, potencialmente, capaz de transmitir agentes biológicos patogênicos 

causadores de danos à saúde (BRASIL, 2010). O setor de urgência e emergência 

possui características que podem contribuir para potencialização desse risco, como 

superlotação, ritmo acelerado, sobrecarga de trabalho, estrutura física e tecnológica 

inadequada, recursos humanos limitados e outras (AZEVEDO et al., 2010; 

SAWATZKY, ENNS, 2012; SILVA et al., 2012). 

Algumas atividades são historicamente associadas ao elevado risco 

biológico e, consequentemente, à maior frequência de acidentes ocupacionais. Na 

prática de profissionais da equipe de enfermagem, a administração de 
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medicamentos, última etapa do sistema de medicação, é a atividade que mais está 

envolvida nesses casos (RAPPARINI, 2012; SHOKUHI et al., 2012).  

A literatura vem apresentando o paradoxo percebido na prática de priorizar o 

próximo, em detrimento da saúde própria, em especial em situações que envolvem 

urgência e emergência (EFSTATHIOU et al., 2011), nas quais as necessidades de 

atendimento podem ser tão imediatas que a preocupação do profissional com a 

própria segurança parece assumir uma perspectiva distante e conflitante. Esse fato 

pode resultar em negligência da adesão às medidas preventivas e omissão da 

essência das Precauções Padrão de considerar a universalidade do risco.  

A não adesão às condutas adequadas para controle do risco biológico e os 

danos para o trabalhador de saúde geram consequências, para os usuários dos 

estabelecimentos assistenciais de saúde, o que pode ser potencializado em 

unidades de urgência e emergência que não tenham estrutura organizacional, de 

recursos humanos e materiais em quantidade e qualidade suficientes.  

A equipe de enfermagem se destaca por realizar diversas atividades, de 

modo especial, no preparo e na administração de medicamentos, etapas finais do 

sistema de medicação e momentos de elevada exposição ao risco biológico, tanto 

para profissionais quanto para usuários, o que requer desses profissionais a adesão 

às medidas preventivas, para a proteção individual e coletiva (REHAN et al., 2012)  

A partir da consideração de que, independente do tipo e grau de intervenção 

é imprescindível que seja pautada em bases teórico-científicas consistentes, a 

recente revisão da literatura (SOBRAL, CAMPOS, 2012) identificou a carência de 

referenciais teóricos no desenvolvimento de estudos de intervenção educativa. 

Ainda, diante do risco biológico a que estão expostos os usuários e os profissionais 

de enfermagem, nas últimas etapas do sistema de medicação, em setores de 

urgência e emergência é que se busca intervir nesses cenários, utilizando uma 

estratégia educativa.  

Nesse sentido, optou-se por utilizar a Metodologia da Problematização (MP) 

com o Arco de Charles Maguerez que se apresenta como importante caminho, por 

possibilitar que o profissional, como protagonista de todo o processo, possa 

repensar sua prática, identificar e tomar consciência da realidade vivenciada, para, 

posteriormente, transformá-la (BERBEL, 1998). 
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Para Berbel (2012), essa Metodologia dá sua contribuição à educação, ao 

possibilitar a aplicação à realidade, pois desencadeia uma transformação do real, 

acentuando o caráter pedagógico na construção de profissionais críticos. No 

presente estudo, a metodologia poderá contribuir para propor um novo caminho de 

intervenção para a área do risco biológico, expor aspectos percebidos pelos 

profissionais sobre a realidade deles e exercitar o trabalho de reflexão teórico-prática 

em equipe, como forma de se trabalhar nos programas de educação em saúde.  

O estudo teve como objetivo descrever o processo de implementação de 

uma intervenção educativa sobre o risco biológico no preparo e na administração de 

medicamentos fundamentada na Metodologia da Problematização com o Arco de 

Maguerez.  
 

PERCURSO METODOLÓGICO 

Trata-se de uma pesquisa descritiva do tipo estudo de caso, de abordagem 

qualitativa, subsidiada pela Metodologia da Problematização com o Arco de 

Maguerez (BERBEL, 1995; BORDENAVE, PEREIRA, 1982) e nas diretrizes de 

Bogdan e Biklen (2010).  

Optou-se pela modalidade de estudo de caso, por ser um tipo de estudo 

investiga um fenômeno atual dentro de seu contexto real, quando as fronteiras entre 

o fenômeno e este contexto não estão claramente definidas. Possibilita ainda, 

estudar de forma aprofundada e exaustiva um ou poucos casos (uma pessoa, um 

grupo, uma comunidade), permitindo o seu conhecimento amplo e detalhado 

(POLIT, HUNGLER, 2008). A preocupação central desse tipo de pesquisa é a 

compreensão do caso, que pode ser simples ou complexo, individual ou coletivo, 

pois constitui uma representação singular da realidade que é multidimensional e 

historicamente situada (LUDKE, ANDRÉ, 2004). 

A intervenção educativa proposta nesse estudo utilizou os pressupostos 

teóricos e metodológicos da Metodologia da Problematização com o Arco de 

Maguerez, apresentados por Berbel (1995, 1996, 1998, 1999, 2004, 2005, 2012). 

Essa autora considera que, por objetivar um ensino que busca, em atividades 

conjuntas entre os envolvidos, problemas a serem identificados, conhecidos e 

resolvidos, tendo em vista a transformação da realidade, os pesquisados e 

pesquisadores vão-se constituindo como sujeitos da práxis. Apresenta que o 

problema advém da própria realidade e que o intuito é levar o sujeito a tomar 
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consciência de seu mundo e agir intencionalmente para transformá-lo (1996). Essa 

reflexão culminará na definição dos pontos-chave (BERBEL, 2005). Já, a teorização 

é o momento em que serão construídas respostas elaboradas para o problema, 

pautadas na literatura (COLOMBO, BERBEL, 2007).  

A análise e a apresentação dos dados foram baseadas nas diretrizes de 

Bogdan e Biklen (2010) destinadas às investigações qualitativas em educação.  

Foram convidados todos os profissionais da equipe de enfermagem que 

atuavam no turno diurno, de um setor de urgência e emergência, de um dos 

hospitais públicos, de grande porte, da cidade de Goiânia-GO. Participar de todos os 

encontros propostos e atuar no turno diurno foram critérios de inclusão 

estabelecidos para os trabalhadores e, para a instituição, ser de grande porte e ter o 

maior quantitativo de profissionais de enfermagem, no setor de urgência e 

emergência, em comparação com as demais instituições.  

O Arco de Maguerez é composto por cinco etapas (Figura 1), que foram 

percorridas em três encontros. No encontro 1 realizaram-se a observação da 

realidade, a definição do problema e o levantamento dos pontos-chave, no 2, a 

teorização e no 3, as hipóteses de solução e os caminhos para aplicação à 

realidade. 

Figura 4. Arco de Maguerez, conforme apresentação de Neusi Aparecida Navas Berbel 

(1995), adaptado de Bordenave; Pereira (1982) 

Fonte: Berbel (1995), adaptado de Bordenave; Pereira (1982). 

Antecedendo a data dos encontros, a pesquisadora realizou uma reunião, 

como momento de entrada no campo e apresentou um feedback com apresentação 

do diagnóstico situacional sobre o risco biológico realizado durante um estudo 

anterior do qual o hospital fez parte (MENDONÇA, 2010) e exposição do referencial 

teórico-metodológico proposto para a fase de intervenção, propriamente dita. Para 

isso confeccionou-se um banner com o feedback e com o Arco de Maguerez. 
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 Todos os participantes foram abordados, previamente, e lembrados da data 

e horário do próximo encontro. Caso houvesse alguma intercorrência no horário 

marcado, como uma situação de emergência ou caso algum profissional integrante 

do grupo faltasse, era feito novo agendamento, conforme a escala de trabalho e 

todos do grupo eram contactados (pessoalmente ou via telefone).  

Os intervalos entre os encontros foram aleatórios e dependeram da escala 

laboral dos participantes de  cada grupo. Apenas entre as etapas de pontos-chave e 

a teorização esperou-se um intervalo maior, conforme preconizado pelo referencial 

teórico utilizado que, nesse estudo, estabeleceu-se um período de sete dias.  

Os encontros aconteceram ora na sala da gerência de enfermagem, ora na 

área da copa do setor, visto que a unidade não possuía sala para reuniões. A 

proposta era realizar a intervenção durante o período laboral e nesse sentido, a 

colaboração da gerente de enfermagem do hospital e do setor de urgência e 

emergência foi muito importante por organizarem a escala de trabalho e cederem o 

espaço físico na unidade.   

A intervenção foi realizada de agosto a dezembro de 2012 e contou com a 

participação de duas enfermeiras como auxiliares de pesquisa e que foram 

previamente qualificadas, Como fontes de informações foram utilizados registro das 

falas em cartazes, notas de campo e gravações de áudio das discussões em grupo 

em cada encontro. Para a análise das gravações, dos registros em notas de campo 

e dos cartazes foram realizadas sínteses do conteúdo e transcrições das falas, 

organizadas conforme as etapas do Arco de Maguerez. As sínteses eram 

apresentadas para a apreciação dos profissionais no encontro seguinte.  

 A apresentação e análise seguiram as etapas do Arco de Maguerez o que 

vai ao encontro dos pressupostos de Bogdan e Biklen (2010) que indicam o uso de 

sistemas de codificação pré-estabelecidos no desenvolvimento de pesquisas 

qualitativas em educação.  

Atendendo aos critérios éticos e legais, o estudo foi aprovado por Comitê de 

Ética (protocolo nº 118/2008) e aqueles que consentiram participar assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). As falas dos sujeitos foram 

codificadas pela letra “P” seguidas pela numeração correspondente à ordem de 

citação no texto, independente da sua categoria profissional. A transcrição foi feita 

na íntegra e, quando necessária, realizada adequação à língua portuguesa. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Dos 39 profissionais da equipe de enfermagem atuantes na unidade, local 

do estudo, participaram 34, correspondendo a 87,2% da população, sendo seis 

(17,6%) enfermeiros e 28 (82,4%) técnicos de enfermagem. Houve uma recusa 

(técnico de enfermagem) e outros profissionais, apesar de consentirem, não 

compareceram em todos os encontros (três enfermeiros e um técnico).  

Foram realizados 44 encontros, todos ocorreram durante a escala laboral 

dos profissionais. A demanda de atendimento na unidade teve como consequência a 

remarcação de nove encontros. Fato, apontado por Maria et al. (2012), entre os 

fatores que restringem o desenvolvimentos de pesquisas em setores de urgência e 

emergência.  

Embora existam casos de sucesso com a MP com o Arco, como referencial 

para estratégias educativas (PRADO et al., 2012; ZUGE et al., 2012), o ambiente de 

urgência e emergência apresentou-se inédito e desafiador. Assim, para o contexto 

desse estudo, foi necessário distribuir os profissionais em pequenos grupos, 

adaptação que permitiu desenvolver a intervenção pretendida nesse local. 

 

a) Entrada no campo: o preparo para a intervenção educativa 

Realizado feedback com apresentação do diagnóstico situacional sobre o 

risco biológico (MENDONÇA, 2010) e do referencial teórico-metodológico proposto 

para os próximos encontros. Nesse momento, a maioria dos profissionais já 

reconhecia a pesquisadora, devido ao período de aproximação quando permaneceu 

no setor realizando os convites, individualmente. Perceberam-se pelas falas dos 

sujeitos, uma necessidade de modificar o local de trabalho, vontade de gerar e ver 

mudanças reais e, ainda, a preocupação quanto à segurança do paciente e do 

trabalhador, no cotidiano das emergências.  

“A proposta me parece coincidir com uma forma de educação em saúde. Eu 
desconheço quando tivemos alguma palestra sobre os riscos. Sabemos 
deles porque vimos na faculdade, mas aqui não. Precisamos de cursos 
destinados a nós, daqui, deste setor (...)”. (P1) 
 

“Nunca ouvi falar desse Arco, mas já ouvi falar em problematizar. Quero 
participar sim, mesmo achando difícil por causa do espaço e das situações 
de emergência que acontecem aqui (...)”. (P2) 
 

“É importante pesquisar questões que venham de nós, que saiam da nossa 
realidade. Só a gente sabe o que se passa aqui (...)”. (P3) 
 

“Nós temos muitos riscos aqui mesmo. Acho que temos mais risco aqui que 
se trabalhássemos em outro setor (...)”. (P4)  
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“Será bom poder estudar essas coisas de novo e atualizar o que já sei. Eu 
quero participar sim”. (P5) 

 

Foram percebidos alguns anseios e angústias da equipe de enfermagem 

que atua no setor de urgência e emergência que sinalizou reconhecer a existência 

de riscos. Além disso, o desejo em participar pareceu acompanhar a vontade de 

mudança e de dar visibilidade ao local. Dalri et al. (2010) afirmaram que o próprio 

ambiente de trabalho estressante de unidades de urgência e emergência 

potencializa o risco aos trabalhadores. Esse fato representa um importante motivo 

para qualificação desses profissionais. 

Nos três encontros seguintes foram contempladas as etapas do Arco. 

b) Encontro 1: observação da realidade e levantamento de pontos-chave 

Foi realizado com 34 profissionais distribuídos em 15 grupos. O quadro 1 

apresenta os dados da operacionalização desse encontro.  

Encontro 01 

Caracterização 

Objetivo do encontro Atividades Material Observações 

- setembro-
outubro/2012; 

- 15 grupos; 

- 34 
profissionais; 

- duração 
média de 40 
minutos. 

- identificar o recorte de realidade 
a ser observado; 

- eleger a forma de observação e 
registrar as observações; 

- analisar o registrado, em seu 
conteúdo, problematizando-o; 

- eleger o foco do estudo a partir 
de um critério estabelecido no 
grupo e pelo grupo; 

- redigir o problema; 

- identificar os possíveis fatores 
associados ao problema; 

- identificar os possíveis 
determinantes maiores do 
problema; 

- redigir essas considerações 
buscando explicações para a 
existência do problema; 

- analisar a situação captando os 
vários aspectos envolvidos ; 

- eleger, com critérios, os 
aspectos que serão estudados no 
próximo encontro; 

- redigir os pontos-chave; 

- eleger a forma de estudar cada 
ponto-chave. 

- gravação 
em áudio do 
encontro; 

- registro 
das falas em 
cartazes; 

- registro em 
notas de 
campo. 

- cartolinas; 

- pincéis; 

- gravador; 

- lanche. 

- os grupos 
compostos por 
técnicos de 
enfermagem e 
enfermeiros 
enfatizaram as 
questões 
organizacionais 
(como recurso 
físico e de 
materiais) como 
intervenientes no 
risco biológico do 
setor.  

-grupos compostos 
exclusivamente 
por técnicos 
destacaram a 
ausência do 
enfermeiro nas 
atividades 
assistenciais. 

-grupos compostos 
apenas por 
enfermeiros 
ressaltaram a falta 
de educação 
permanente. 

Quadro 1. Caracterização do encontro 1, conforme o objetivo proposto, as atividades 

realizadas e as observações. Goiânia-GO, 2012 
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Nesse encontro, os participantes foram estimulados a considerarem os 

riscos existentes na realidade laboral, nas unidades onde trabalhavam, como 

elemento essencial do estudo. Esse foi o momento de registrar as observações e 

analisar o conteúdo, problematizando-o, visando eleger e justificar o foco do estudo, 

o problema (COLOMBO, BERBEL, 2007).  

Como forma de identificar o recorte de realidade a ser observado, foi 

apresentado aos profissionais, em cada grupo, um cartaz com a seguinte questão 

norteadora: “Qual é o maior problema relacionado aos riscos ocupacionais, nesse 

setor de urgência e emergência?”. Cada profissional apresentou sua opinião sobre o 

assunto o que culminava em discussões em grupo sobre a realidade vivenciada por 

eles. Cada situação rememorada e citada por eles era registrada em cartazes.  

“Neste setor o risco está em todo lugar e em todos os procedimentos, mas 
quando nos referimos à enfermagem, a administração de medicamentos é 
nossa mais complexa atividade que pode ser decisiva durante uma 
emergência, mas quando me lembro que eu já vi colegas se acidentando 
durante esse procedimento e justificando que o acidente foi por causa da 
pressa em atender a emergência, eu me pergunto sobre a capacitação dele 
para trabalhar aqui e não sei o que fazer”. (P6) 
 

“Já orientei alguns profissionais do meu plantão a sempre utilizarem luvas e 
óculos de proteção durante uma punção, mas a maioria não me escuta (...)”. 
(P1) 
 

“A enfermagem desse setor faz tudo que pode para cuidar bem e chega a 
abrir mão da sua segurança para atender rapidamente um paciente que 
precisa de atendimento. Acho isso bonito, mas não apoio (...)”. (P2) 
 

“Preparar medicamentos em meio a uma situação de emergência já é 
complicado e quando não temos espaço e iluminação suficientes torna-se 
uma situação de grande risco para todos (...)”. (P7) 
 
“Aqui têm muitos problemas. Os piores são a falta de espaço pra gente 
trabalhar e o despreparo de colegas. Tem gente aqui que não tem preparo 
para estar nesse setor e acaba colocando a sua saúde e a do paciente em 
risco, especialmente quando o assunto é administração de medicamento, 
que é nossa total responsabilidade”. (P8) 
 

“Vejo que tem que mudar muitas coisas nesse setor. Esse espaço é 
pequeno demais para atender tantos casos. Eu mesmo já quase furei meu 
dedo porque o maqueiro me empurrou enquanto eu fazia uma medicação 
no corredor(...)”. (P9) 
 

“Quando chega um paciente grave e precisa de cuidado imediato e o 
médico pede para administrar um medicamento eu nem me lembro dessas 
coisas de luvas, eu faço logo, pois sei que o paciente pode morrer. Depois 
eu sempre lavo minhas mãos com água e sabão”. (P10) 

 

Questões relacionadas à estrutura física e aspectos organizacionais foram 

explicitadas nesse momento. Destacam-se ainda, a ênfase à qualificação 

profissional para atuar no setor e o reconhecimento da existência do risco. Acredita-
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se que esse reconhecimento e da percepção das consequências do risco à saúde 

do trabalhador podem ser um caminho para práticas mais seguras. 

Estudos já analisaram alguns fatores relacionados ao risco biológico no 

contexto de urgência e emergência, em serviços pré-hospitalar e hospitalar fixo, 

como a baixa adesão aos equipamentos de proteção e os acidentes com material 

biológico (PAIVA, OLIVEIRA, 2011; FUSCO, PURO, 2012; GOURNI et al., 2012; 

TIPPLE et al., 2013; CHAGAS et al., 2013).  

No entanto, questões de investigação sobre o risco biológico que partem da 

realidade dos profissionais, ainda, são pouco encontradas na literatura. De modo 

geral, os pesquisadores apresentam hipóteses prontas não integrando o trabalhador 

nesse processo. Por outro lado, investigações enfatizam a necessidade dessa 

integralização e mostram que dessa forma, o interesse e o compromisso do grupo 

podem ser reforçados e consequentemente, os resultados podem ser mais 

facilmente alcançáveis (SARRETA, 2009).  Paim (2007) afirmou que na prática, o 

planejamento não admite metodologias fechadas, haja vista que cada local tem uma 

dinâmica própria e a experiência dos sujeitos envolvidos deve ser contemplada, 

permitindo adequações. 

O foco estabelecido por todos os grupos foi “o risco que envolve os 

momentos de preparo e de administração de medicamentos no ambiente de 

urgência e emergência”. O que pode ter sido influenciado pela apresentação do 

diagnóstico situacional feito no encontro anterior.  

Definido o problema a investigar, esse será o objeto central de todo o 

processo (BERBEL, 1998). Dessa forma foi confeccionado um banner contendo o 

problema elencado que foi levado em todos os encontros para definição do foco.  

O próximo momento foi o de identificar pontos-chave, no qual espera-se que 

o sujeito perceba todos os aspectos envolvidos, inclusive os de ordem social e a 

complexidade dos mesmos, os quais, geralmente, são multideterminados (BERBEL, 

1996). Esses pontos-chave podem ser expressos por meio de questões básicas, um 

conjunto de tópicos ou qualquer outro meio que permita desenvolver a criatividade e 

flexibilidade do problema pelo grupo (BERBEL, 1995; COLOMBO, BERBEL, 2007). 

Os profissionais foram estimulados a identificar os possíveis fatores pela 

apresentação de questões diretamente relacionadas ao problema selecionado: que 
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possíveis fatores estão influenciando o problema? Quais determinantes maiores 

estão associados ao problema? 

“Não sei se existe, mas se existir algum protocolo sobre o risco no preparo e 
na administração de medicamentos, específico aqui para este setor, todos 
deveriam conhecê-lo. De que resolve eu saber o correto, ensinar o certo 
para minha equipe, mas não há padronização? Nem existe estrutura para 
fazer o certo aqui”. (P11) 
 
“A emergência, em si, influencia as nossas condutas. Um exemplo eu já 
deixei de lavar as mãos com água e sabão e só passei o álcool para 
atender uma emergência”. (P2) 
 
“A falta e as várias licenças médicas que meus colegas pegam, além dos 
poucos colegas que preparam e administram medicamentos. Muitos falam 
que não fazem por causa das condições ruins, como espaço e iluminação, 
outros falam que têm alergia e outros falam que não têm habilidade”. (P7) 
 
“Todo mundo sabe que trabalhar num setor de emergência tem mais riscos 
que trabalhar em outro setor. Então por que não investem mais na gente? 
Por que não recebemos mais cursos e palestras sobre como prevenir danos 
à nossa saúde? (...). Preparamos vários antibióticos aqui, numa sala 
minúscula (...).” (P12) 
 
“Concordo com minha colega, aqui nós preparamos todos os medicamentos 
e administramos tudo; não atendemos só emergências, que deveria ser 
nosso trabalho (...). Têm pacientes que ficam meses aqui” (P13) 
 
“Aqui falta muita gente, em quase todo plantão. Quase sempre trabalhamos 
sobrecarregados, pela superlotação do setor e pela falta de funcionários. 
Assim fica difícil pensar em prevenir riscos ou qualquer outra coisa (...). 
Falta material e temos pouco espaço (...)”. (P14) 

 

As questões que nortearam a discussão sobre os determinantes maiores 

foram “o que está atrás desses fatores que determinam e explicam o problema 

elencado” e “quais valores que estão presentes na sociedade, podem explicar essas 

situações?” Verificou-se que as falas dos sujeitos abrangeram subcategorias - 

estrutura física, recursos humanos, materiais e questões organizacionais.  

“A inexistência de protocolos com a padronização de procedimentos é 
preocupante, sem falar da falta de cursos no momento da admissão para 
trabalhar neste setor”. (P11) 
 
“O modelo assistencial adotado pela instituição, ou mesmo, por nós 
enquanto supervisores pode não contribuir”. (P6) 
 
“A crença de que tudo pode acontecer com o outro, exceto comigo (...). A 
falta de educação no serviço, especialmente, nesse serviço (...)”. (P1) 
 
“O próprio setor já diferenciado e deve ser tratado diferente, mais espaço, 
mais pias e os leitos melhor distribuídos já ia resolver muita coisa”. (P2) 
“A forma como entendemos e percebemos o risco que existe para nós, 
enquanto profissionais (...)”. (P15) 
 
“As questões da ética na profissão são sempre esquecidas na prática, ainda 
mais aqui que tudo acontece rápido demais (...)”. (P16) 
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“Sem dúvidas que o maior obstáculo aqui é lidar com colegas que não 
aceitam mudanças. Alguns se acham os donos da verdade (...)”. (P17) 
 

As considerações feitas pelos sujeitos foram sendo redigidas ao passo que 

se buscavam possíveis explicações para a existência do problema desencadeando 

uma ampla discussão e após, aproximadamente 40 minutos, foram selecionados os 

pontos-chave a serem estudados no próximo encontro, foram eles: estrutura física 

para um setor de urgência e emergência; caminhos para redução do risco no 

preparo e na administração de medicamentos, nesses setores e educação 

permanente para trabalhadores que atuam na urgência e emergência. 

 Segundo Colombo e Berbel (2007) os pontos chaves podem ser expressos 

por meio de questões básicas, afirmações fundamentais sobre aspectos do 

problema, um conjunto de tópicos a serem investigados ou outras formas.  

Cada registro era submetido à apreciação pelo grupo, caso, em consenso, 

não concordasse com algum ponto-chave, o mesmo era excluído. Esses pontos-

chaves coincidem com a literatura científica nacional (MARIA et al., 2012; SILVA et 

al., 2012) e internacional (SAWATZKY, ENNS, 2012) ao investigar setores de 

urgência e emergência e em especial, ao associarem essas questões como 

intervenientes na prevenção e controle de infecções (EFSTATHIOU et al., 2011; 

GOURNI et al., 2012).  

Ao final do encontro 1, realizaram-se uma síntese das informações e um 

acordo de intervalo de tempo, com duração de uma semana para o próximo. Tempo 

considerado apropriado para a busca de conteúdos.  

Quanto ao encontro 2, a estratégia escolhida por onze grupos foi de que 

cada profissional seria o responsável pela busca de um estudo/artigo sobre algum 

ponto-chave elencado. Quatro grupos preferiram buscar anotações da época em 

que eram estudantes. Ficou estabelecido que cada profissional apresentaria o 

conteúdo encontrado, pautando-se em questões norteadoras e, na sequência, seria 

feita a discussão. As questões norteadoras, elaboradas de forma conjunta e que 

atuaram como ferramentas para a busca de dados, estão apresentadas no quadro 2. 
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OBJETIVOS QUESTÕES 

Avaliar a estrutura física do 
setor de urgência e emergência. 

- a estrutura física do setor é adequada? 

- a estrutura física do setor está em conformidade com a 
literatura vigente? 

Identificar as medidas para 
redução do risco no preparo e 
na administração de 
medicamentos, em setores de 
urgência e emergência. 

- quais caminhos existem para reduzir o meu risco e o risco do 
paciente no trabalho em setores de emergência? 

- quais medidas eu devo adotar para reduzir o meu risco e o 
risco do paciente no preparo e na administração de 
medicamentos, em setores de urgência e emergência? 

Identificar os programas de 
educação em saúde para 
trabalhadores de setores de 
urgência e emergência. 

- os programas de educação permanente devem existir em 
setores de urgência e emergência? 

- quais os temas devem ser abordados nesses programas? 

Quadro 2. Questões norteadoras que integraram o instrumento para a coleta dos 

dados a serem utilizados no encontro 2, o da teorização. 2012  
 

c) Encontro 2: Teorização  

Foi realizado com os mesmos 34 profissionais distribuídos em 15 grupos e 

teve início, em cada subgrupo, com a retomada dos pontos-chave. Discutiram-se as 

questões apresentadas no quadro 2, confrontando a prática com a teoria.  

O quadro 3 mostra o compilado das principais características desse encontro. 

Essa etapa proporcionou aprofundar os saberes prévios do(s) participante(s) sobre o 

problema, apresentados como pontos-chave, no encontro anterior.   

Encontro 02 

Caracterização 

Objetivo do 
encontro 

Atividades Material Observações 

Grupo 01 ao 15. 

- outubro-
novembro/2012; 

- 15 grupos; 

- 34 profissionais; 

- duração média: 40 
minutos.  

- tratar as 
informações; 

- analisar e discutir 
as informações; 

- estabelecer as 
relações entre as 
diferentes 
informações; 

- registrar. 

- gravação em 
áudio do 
encontro; 

- registro das 
falas em 
cartazes; 

- registro em 
notas de 
campo. 

- cartolinas; 

- pincéis; 

- gravador; 

- lanche. 

 

- os grupos que 
apresentavam 
enfermeiros com 
tempo de 
formação mais 
recente foram os 
únicos a 
referenciar 
normativas 
atualizadas.  

Quadro 3. Caracterização do encontro 2, conforme o objetivo proposto, as atividades 

realizadas e as observações. Goiânia-GO, 2012 

Foram apresentados textos de periódicos nacionais e disponíveis online, 

todos  no idioma português. Alguns desatualizados e pertencentes a endereços 

eletrônicos com conteúdos não científicos. Normativas nacionais, também foram 

apresentadas. As informações obtidas nesse encontro serão apresentadas em 

conformidade com cada ponto-chave.  
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I) A estrutura física adequada para um setor de urgência e emergência 

Muitos profissionais apresentaram a Resolução de Diretoria Colegiada 

(RDC) nº 50, de 21 de fevereiro de 2002 (BRASIL, 2002) que dispõe sobre o 

Regulamento Técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de 

projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde para responder às 

questões dessa etapa do Arco. Seguiu-se uma ampla discussão sobre o risco que 

os profissionais se expõem devido ao ambiente pequeno, mal ventilado e pouco 

iluminado, características do local do estudo. Profissionais alegaram que o espaço 

reduzido e o elevado número de pacientes já foram causas de acidentes com 

material biológico (P9 e P16). 

“Eu espero que assim como os demais setores que estão em reforma, a 
emergência também seja reformada e fique dentro dessa norma. Ia ser bom 
se perguntassem para nós o que queríamos que fosse reformado ou 
ajustado, afinal nós que trabalhamos aqui”. (P2) 
 
“Não tive tempo para ler tudo, mas vi que não está em conformidade com a 
lei e isso pode colocar nossa segurança em risco”. (P12) 
 
“(...) Mesmo usando todos os equipamentos de proteção o risco ainda é 
grande porque essa estrutura não ajuda (...)” (P18) 
 

De fato, a literatura confirma a influência da estrutura física na segurança 

ocupacional (JOINT COMMISSION, 2012) e casos de acidentes, com ênfase 

àqueles envolvendo material biológico (GHOLAMZADEH et al., 2011). O setor de 

urgência e emergência, local do estudo, não se adequa aos critérios de estrutura 

física estabelecidos por essa normativa (BRASIL, 2002), apesar de integrar um 

hospital da rede sentinela, ser de ensino e de referência na Região Centro-Oeste.  

Um profissional detalhou por meio da apresentação da RDC nº 307, de 14 

de novembro de 2002 e a RDC n°189, de 18 de julho de 2003 as dimensões físicas 

para unidades de pronto atendimento. 

“Vi nessas RDC que estamos muito longe da teoria. É difícil trabalhar assim 
e a população não entende disso (...). Com a estrutura que temos ficamos 
com maior risco de sofrer acidentes (...)”. (P19) 

 

Outro profissional apresentou a RDC nº 63, de 25 de novembro de 2011, que 

dispõe sobre os requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de 

Saúde (BRASIL, 2011). Essa resolução relaciona a necessidade de investimento em 

estrutura para reduzir e controlar riscos aos usuários, ambiente e trabalhadores e 

apresenta importantes aspectos para a segurança do paciente e do trabalhador.  
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Nove trabalhadores levaram a RDC n° 45, de 12 de março de 2003 (BRASIL, 

2003), que é uma normativa mais específica que trata do regulamento técnico de 

boas práticas de utilização das soluções parenterais em serviços de saúde. Essa 

resolução prevê a restrição de acesso ao ambiente de preparo dos medicamentos, 

detalha a estrutura física para esses locais, como iluminação, ventilação, 

temperatura e umidade. Aborda ainda, os insumos e a estrutura para higienização 

das mãos (HM), além da necessidade de protocolos que devem ser elaborados em 

conjunto com a comissão de controle de infecção da instituição.  

A falta de pias distribuídas pelo setor foi amplamente discutida, como fator 

desmotivador à adesão, também apoiada na RDC 45 (BRASIL, 2003), além da 

necessidade de previsão e provisão dos insumos necessários para prática de HM 

(ANVISA, 2009; WHO, 2010).  

“Quando chega alguém grave eu nem lembro de lavar as mãos (...). Eu sei 
que não pode, tem na lei, mas trabalhar aqui é diferente (...)” (P20) 
 
“Eu já fui a uma palestra aqui no hospital que falaram sobre a importância 
de lavar as mãos, mas ninguém tem a noção do que passamos aqui no 
setor (...). Dependendo da minha escala eu fico sem tempo até para o 
almoço (...). Não é porque não queremos, é porque não dá tempo mesmo 
(...)” (P16) 
 
“Fala-se tanto em lavar as mãos, mas falta material e pia, acho que a teoria 
está bem longe da nossa realidade (...). Fiquei triste ao ler essa lei (...)” 
(P21) 
 

No cenário internacional, pesquisadores têm se esforçado para identificar e 

analisar sentimentos compartilhados entre os profissionais da equipe de 

enfermagem nesses setores. Estudo buscou verificar fontes de estresse ocupacional 

e estratégias de enfrentamento entre os enfermeiros que trabalham nessas unidades 

e encontrou, como os maiores fatores relacionados, o ambiente físico e a 

sobrecarga de trabalho. Os autores associaram esses aspectos com a maior 

probabilidade de exposição aos riscos, à saúde e à segurança ocupacional 

(GHOLAMZADEH et al., 2011). Questões intervenientes no trabalho, em unidades 

de emergência, como espaço físico inadequado, quantidade excessiva de pacientes, 

fragilidade no trabalho em equipe, também, foram encontradas em estudo de Healy 

e Tyrrell (2011).  

 

II) Caminhos para redução do risco no preparo e na administração de 

medicamentos, em setores de urgência e emergência 
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As questões de segurança do paciente e do profissional foram discutidas em 

todos os grupos, pautando-se na Norma Regulamentadora (NR) nº 32, que 

estabelece as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à 

segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles 

que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral (BRASIL, 

2005).  

A NR 32 aponta que entre 60% e 80% das exposições ocorrem após a 

realização do procedimento e podem ser evitadas com a adesão às medidas de 

Precauções Padrão e com o uso sistemático de dispositivos de segurança. A 

literatura mostra esse cenário de negligência em setores de urgência e emergência 

e em situações emergenciais (BREVIDELLI, CIANCIARULLO, 2009; RIBEIRO et al., 

2009; PARMEGGIANI et al., 2010; EFSTATHIOU et al., 2011; TIPPLE et al., 2013). 

Nesse contexto, o tema de acidentes com material biológico foi o mais 

discutido em todos os grupos, sendo os equipamentos de proteção e os resíduos 

perfurocortantes, os itens relacionados mais citados. Profissionais relataram 

conhecer algum colega do setor que já tenha sido vítima de acidente (P9 e P16).  

“Como nunca vi protocolos daqui, eu nem sei o que eu faria aqui no setor, 
caso eu sofresse algum acidente (...)” (P11)  

 

Casos de acidente com material biológico já foram documentados em 

situações de urgência e emergência (FARSI et al., 2012; MBAISI et al., 2013; 

TIPPLE et al., 2013) e são corroborados nesse estudo, por meio de relato dos 

profissionais.  

Houve muito interesse nos grupos para discutirem a respeito de 

equipamentos de proteção apresentados pela NR 32. Diferentemente do encontrado 

em estudo desenvolvido por Guimarães et al. (2011) que ao entrevistar técnicos de 

enfermagem que atuavam em urgências e questionar essa normativa, os sujeitos 

responderam que não a conheciam ou que, para eles, de nada servia.   

“Achei interessante essa lei falar da necessidade de usar sapato fechado 
(...)”. (P6) 
 
“Aqui tudo acontece rápido demais, talvez por isso, a gente coloca nossa 
saúde em risco mais que em outros locais do hospital. A gente tem pressa 
em atender, não dá tempo de ir atrás de óculos para colocar e nem de lavar 
a mão(...). Eu uso luvas porque ficam aqui, perto de nós (...)”. (P22) 
 
“Eu acho que se eu usar EPI e lavar as mãos, eu consigo me proteger mais 
(...). Mas eu queria tanto que fossem oferecidas roupas pra gente usar aqui 
e deixar aqui (...). Alguns colegas colocam unissex [vestimenta privativa de 
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alguns setores da instituição em questão, como na Unidade de Terapia 
Intensiva], mas quase nunca tem (...).” (P23) 
 
“Devíamos ser mais próximos da nossa equipe (...). Há pouco tempo 
descobri que uma colega se acidentou aqui (...). Ela foi atender um paciente 
que chegou aqui muito agitado e ao fazer uma medicação intramuscular o 
paciente virou-se bruscamente e ela furou a mão (...). Era meu plantão e 
ninguém me falou nada (...). Só fiquei sabendo depois (...). A sorte é que ela 
estava de luva (...)”. (P1) 
 

O uso de luvas pelos profissionais de saúde é indicado para o procedimento 

de administração de medicações intravenosas, o que não acontece com os óculos 

protetores e as máscaras, indicados, apenas, quando respingos de sangue sejam 

esperados, a depender do procedimento (WHO, 2010). Estudos mostram que a 

necessidade imediata no atendimento às emergências faz com que o profissional 

negligencie medidas de proteção para sua segurança em prol do cuidado ao 

paciente (EFSTATHIOU et al., 2011). E, também, apontam justificativas dos 

profissionais, como "tempo insuficiente", "esquecimento", “pressa” e "precauções 

não são práticas", para não aderirem às medidas preventivas nesses setores 

(RIBEIRO et al., 2009; PARMEGGIANI et al., 2010; EFSTATHIOU et al., 2011). 

Como caminhos específicos para redução de risco, alguns grupos 

apresentaram documentos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, alguns 

atualizados e outros não, mas a maioria abordava o tema de HM. Os manuais de 

2007 e de 2008 foram os mais citados (ANVISA, 2007, 2008). Apenas dois 

enfermeiros apresentaram a Campanha dos Cinco Momentos (WHO, 2009).  

Essa discussão reforçou dados encontrados na literatura (COELHO et al., 

2011; MATHAI et al., 2011) que mostram que apesar de os profissionais terem 

conhecimento sobre o tema HM, agem de modo diferente no cotidiano laboral. Fato 

desafiador para os pesquisadores na área de risco biológico  

“Não fico à vontade ter que falar para minha equipe lavar as mãos ou usar 
EPI. Cada um deveria saber isso (...). Acho que é papel da gerência 
proporcionar atualizações para nós todos (...). E também não resolve só 
falar o jeito que devemos fazer, tem que dar condições (...). Aqui, várias 
vezes não temos papel toalha e já chegou a faltar até sabão (...)” (P3) 
 

“Acho que todos nós aqui sabemos lavar as mãos. Sabemos que temos que 
lavar, mas às vezes não temos é tempo mesmo (...)” (P19) 

 

Baixos índices de adesão à HM, entre profissionais de saúde, utilizando 

água e sabão ou álcool a 70% podem ser encontrados na literatura, no contexto de 

atendimentos de urgência e emergência (BUKHARI et al., 2011; CHAU et al., 2011; 

PAIVA, OLIVEIRA, 2011). Estudo com o objetivo de identificar os fatores preditores 
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para adesão à HM em setores de urgência e emergência encontrou que o 

atendimento em corredores e o uso de luvas pelo profissional influenciavam na 

prática de HM (VENKATESH et al., 2011).  

Quanto ao cuidado com superfícies e o ambiente, apesar de nenhum 

participante ter apresentado textos, a temática foi abordada pela maioria dos grupos. 

“Sempre vejo a bancada cheia de gente, médico prescrevendo, todas as 
papeletas espalhadas e até com material para exames, ao mesmo tempo, 
vejo um colega preparando uma medicação nessa mesma bancada, é muito 
estranho isso, é muito perigoso (...). Sem falar que com essa bagunça, não 
tem tempo nem para limpar ali (...). Às vezes eu passo álcool, mas logo já 
está cheia de novo (...). ”. (P24) 

 
“Aqui fica tão cheio de pacientes que nem tem jeito de limpar o chão quem 
dirá os leitos, as cadeiras, as bancadas (...)” (P19) 
 
“Quando cai sangue no chão, as meninas da limpeza demoram para chegar 
aqui e nem conseguem limpar direito porque tem gente demais – pacientes, 
acompanhantes, estudantes e profissionais (...)” (P25) 

 

Sugere-se que devido à alta rotatividade de pacientes num ambiente de 

atendimento à emergência e à elevada possibilidade de contato com material 

biológico nesses atendimentos, haja um fluxograma de cuidados com o ambiente 

específico para esses setores a ser estabelecido, em conjunto, com a equipe de 

limpeza (BAGGIO et al., 2009). 

O cuidado da bancada de preparo de medicamentos foi o item mais citado. 

Ela é considerada como superfície, assim como mobiliários, portas e maçanetas, 

pias, macas, suporte para soro e outros (ANVISA, 2010). Recomenda-se a limpeza 

com água e sabão, enxágue, secagem e fricção com álcool a 70% ou outro 

desinfetante definido pelo Serviço de Controle de Infecção, no mínimo, uma vez ao 

dia (ANVISA, 2010). Estudo encontrou que, apesar da disponibilidade de recursos 

materiais, a limpeza das bancadas de salas de preparo e administração de 

medicamentos não eram limpas regularmente. Os autores concluíram que melhorias 

nas instituições não podem ser isoladas, questões organizacionais devem 

acompanhar o envolvimento da equipe (ROZENBAUM et al., 2013). 

Vale lembrar que a limpeza e a organização do local de preparo de 

medicamentos fazem parte das recomendações para a prática segura de injetáveis 

(WHO, 2010), cuja responsabilidade, quanto à elaboração de protocolos, é da 

Comissão de Controle de Infecção de cada Serviço de Saúde (BRASIL, 2003).  
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Um enfermeiro apresentou a Portaria 2616/98, que regulamenta as ações de 

prevenção e controle de infecções em serviços de saúde no Brasil e que, apesar de 

antiga, ainda está vigente no país (BRASIL, 1998). 

“Percebi que, apesar da Portaria grifar o papel do enfermeiro em comissão 
de controle de infecção hospitalar, eu não percebo a atividade desse serviço 
aqui no setor (...). Estamos esquecidos sim, em todos os sentidos (...). 
Como falar do nosso paciente, se a nossa saúde aqui está em risco (...)?” 
(P15) 

 

Nessa fala destacam-se as questões organizacionais da instituição. Fator que 

vai além da responsabilidade do profissional que atua na assistência, mas que 

influencia no desenvolvimento do seu trabalho (FUSCO, PURO, 2012). Brouqui et al. 

(2009) afirmaram que a qualificação dos profissionais de uma instituição deve iniciar 

nos setores de urgência e emergência, porta de entrada para o estabelecimento de 

saúde e momento em que a prevenção e o controle de infecção devem acontecer de 

modo mais efetivo possível. 

Talvez, esse achado possa ser o alicerce para o início de mudança na 

realidade, ao passo que o profissional reconhece a necessidade de aprender e 

reaprender o que pode ser obtido por meio da educação permanente. Ceccim 

(2005a) afirma que esse processo educativo deve contemplar o cotidiano do 

trabalho e possibilitar a construção de espaços coletivos para a reflexão e avaliação 

das ações laborais. Ao mesmo tempo em que disputa pela atualização cotidiana das 

práticas segundo os mais recentes aportes teóricos, metodológicos, científicos e 

tecnológicos disponíveis, insere-se em uma necessária construção de relações e 

processos que vão do interior das equipes em atuação conjunta até as práticas 

organizacionais. 

Quanto aos resíduos, todos os aspectos abordados pelos grupos foram 

subsidiados pela apresentação da RDC nº 306 (BRASIL, 2004) que trata do Plano 

de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde e por um artigo sobre 

acidentes ocupacionais no momento do descarte (SILVA et al., 2009). 

Apesar de todos os detalhes fornecidos por essa legislação, quanto aos 

cuidados a serem tomados devido aos riscos inerentes, em destaque o biológico, em 

todas as etapas de manejo dos resíduos, estudos apontam alta taxa de acidentes, 

durante o manuseio, em unidades de urgência e emergência (ARAÚJO et al., 2012; 

MBAISI et al., 2013). O que coincide com os relatos dos participantes que já 
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sofreram acidentes no manejo de resíduos ou já vivenciaram essa experiência com 

algum colega.   

“Tem uma colega aqui, que na primeira semana que ela começou a 
trabalhar no setor, eu a vi furando o dedo duas vezes, durante um 
atendimento de PCR [parada cardiorrespiratória] e, nas duas vezes, ela ia 
desprezar as agulhas no descarpack®, ela acha que eu não vi, mas eu vi 
(...).” (P16) 

 

Esse fato foi evidenciado por Paiva e Oliveira (2011) que encontraram um 

índice de conhecimento inferior a 75% acerca de segregação e acondicionamento 

adequado do resíduo produzido nesses setores. Nesse sentido, os profissionais 

sinalizaram caminhos para resolver fragilidades ao manusear resíduos 

perfurocortantes nas unidades onde trabalham.  

“Essa lei é engraçada porque ela coloca todos os setores como se fossem 
iguais (...). Aqui é diferente e acho que os descarpack® deveriam ser 
maiores e com a boca mais larga para facilitar nosso trabalho (...)” (P3) 
 

“Eu já tentei espalhar um maior número de descartex® aqui no setor por 
que aqui na entrada da emergência, onde fazemos o maior número de 
administração de medicação, nos atendimentos emergenciais, existe 
apenas um (...).” (P26) 
 

“Eu fico com medo por causa do pessoal da limpeza que fica escalado 
nesse setor (...). Uma senhora balançou o descarpack® com o pé, para 
acomodar as seringas já que a caixa estava superlotada, mas como o chão 
estava molhado, a caixa abriu (...). Fui ajudá-la, mas fiquei com muito medo 
(...)”. (P27) 
 

A NR 32 (BRASIL, 2005) esclarece que é dever dos trabalhadores que geram 

os resíduos perfurocortantes descartá-los corretamente; estando, portanto, os 

profissionais de limpeza e desinfecção, isentos dessa responsabilidade. No entanto, 

acidentes envolvendo a equipe de limpeza nesses momentos ainda são 

documentados (SILVA et al., 2009; LAKBALA et al., 2012).  

Esperava-se uma discussão sobre os dispositivos de segurança, no entanto, 

esse tema não foi abordado. Frente a esse fato e considerando a atualidade da 

temática, a pesquisadora apresentou a trajetória das normativas sobre a substituição 

de materiais perfurocortantes por novas apresentações com dispositivos de 

segurança (ANVISA, 2008; 2011).  

“Os treinamentos para o uso desses dispositivos de segurança não foram 
feitos aqui no setor. Nós aprendemos a usar e tem gente que ainda nem 
sabe (...)”. (P29) 
 
“Nós da enfermagem é quem mais ganharíamos, caso diminuísse o número 
de materiais perfurocortantes (...). Quando esse dispositivo de segurança 
para agulhas foi disponibilizado no setor, nós descobrimos como fazer e 
fomos repassando a informação, mas não houve treinamento algum (...).” 
(P15) 
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Percebeu-se que a unidade já utilizava alguns itens de segurança. Havia 

certa angústia em relação ao distanciamento entre a teoria e prática. Estudo 

encontrou que o sucesso na introdução de novas tecnologias em saúde somente 

será alcançado quando a avaliação desses materiais for realizada pelos 

profissionais da prática clínica que devem se envolver em todo o processo de 

aquisição (DE VEER et al., 2011). 

 

III) Educação permanente para trabalhadores de urgência e emergência 

A construção desta subcategoria foi muito valiosa de modo a reforçar a 

vontade do grupo, participante do estudo, em aprimorar suas competências técnicas 

e teóricas. Essa oportunidade deve ser aproveitada porque esse reconhecimento, 

quanto à necessidade de aprender e aperfeiçoar o saber e o fazer, pode ser o 

primeiro passo para a mudança, ao mesmo tempo, é indicada como desafiadora 

para gerentes de saúde e pesquisadores. Ricaldoni e Sena (2006) apontaram como 

o principal desafio da educação permanente o de estimular o desenvolvimento da 

consciência nos profissionais sobre seu contexto, pela sua responsabilidade no 

processo permanente de capacitação. Essa consciência surge, ao considerar a 

educação permanente em saúde uma estratégia fundamental às transformações do 

trabalho no setor, para que venha a ser lugar de atuação crítica, reflexiva, 

compromissada e tecnicamente competente (CECCIM, 2005b). 

Com a apresentação da Política Nacional de Educação Permanente em 

Saúde (BRASIL, 2009) e com a Política Nacional de Atenção às Urgências (BRASIL, 

2011), os profissionais ressaltaram a necessidade, estabelecida por essas 

normativas, de oportunidade de cursos de atualização oferecidos pela instituição.  

Esse documento relacionado à educação permanente em saúde é conhecido 

por representar uma nova forma de se pensar a educação profissional e ter, como 

principais resultados esperados, a criação de espaços para a reflexão sobre o 

trabalho e a maior participação e responsabilização dos trabalhadores (CAROTTA et 

al., 2009). A política de educação permanente está diretamente relacionada com a 

Política Nacional de Atenção às Urgências que, após reformulação, instituiu a Rede 

de Atenção às Urgências que tem como diretriz, a qualificação da assistência por 

meio da educação permanente das equipes que atuam nas urgências (BRASIL, 

2011). 
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Foi de grande valia a apresentação desse documento pelos grupos. 

Percebeu-se a vontade de aprender, por meio da participação em programas da 

instituição. Além disso, os seis grupos que discutiram esse aspecto apresentaram 

sugestões de temas a serem trabalhados no serviço.  

“Eu achei essa teoria [Política Nacional de Educação Permanente e a 
Política Nacional de Atenção às Urgências] muito interessante, porém 
distante demais da nossa realidade. Eu nunca trabalhei em outro hospital, 
não sei como é, mas aqui eu posso afirmar que tem muita coisa na prática 
que é diferente da teoria, infelizmente (...)”. (P30) 

 

Os temas sugeridos nesses grupos foram “prevenção de acidente biológico 

para profissionais que atuam na emergência”, “resíduos de serviços de saúde”, 

“cálculo de medicação”, “uso do álcool a 70%”, “atualização sobre administração de 

medicamentos” e “medidas de proteção para profissionais da enfermagem e para o 

paciente no ambiente das emergências”. Todos esses temas foram apreciados pelos 

participantes e aqueles que os profissionais não concordavam foram excluídos.  

Os demais nove grupos, apesar de não terem apresentado documento sobre 

esse tema, também apontaram sugestões para atualizações, sugeriram “medidas 

pós-exposição a material biológico”, “técnicas para aspiração endotraqueal”, 

“introdução à farmacologia” e o “processamento dos artigos mais utilizados no setor 

de emergência”. Algumas temáticas coincidem com o encontrado numa revisão 

integrativa da literatura acerca das competências do profissional enfermeiro para 

atuar no sistema de medicação (SULOSAARI et al., 2010). 

Esse interesse por qualificação está em sintonia com a literatura que reforça 

a necessidade de profissionais experientes e capacitados permanecerem no setor 

de urgência e de emergência, em especial, devido à maior probabilidade de atender 

diferentes perfis de usuários e à necessidade de tomada de decisões rápidas e 

execução imediata (SILVA et al., 2012). Recente investigação nessas unidades 

mostrou que a escassez de conhecimento atualizado acarreta em despreparo da 

equipe e desenvolvimento insatisfatório de suas atribuições (MARIA et al., 2012).  

Nesse contexto, a ANVISA publicou há mais de uma década, o último 

documento sobre educação em saúde e apontou a fragmentação desse ensino aos 

trabalhadores de unidades de urgência e emergência e ao baixo aproveitamento, 

associando-os ao processo educativo tradicional e à insuficiência dos conteúdos 

curriculares nos cursos de formação (ANVISA, 2002). 
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Atualmente, a necessidade de qualificação ainda é notória e é subsidiada 

pela Política Nacional de Educação Permanente. A educação permanente pode 

abranger diversas ações específicas de capacitação e não o inverso e para 

acontecer, deve partir de uma análise estratégica, utilizando novas formas de 

abordagem e avaliando a cultura institucional em questão (BRASIL, 2009). Esse 

discurso vem ao encontro do presente estudo, pois essa política sugere a abolição 

de capacitações baseadas na transmissão de conhecimentos e que isolam os 

sujeitos do contexto real de trabalho (BRASIL, 2009). 

Ressalta-se, portanto, a metodologia selecionada, nesse estudo, para a 

abordagem de profissionais, mesmo em meio a um ambiente que, a priori, apresenta 

uma dinâmica que inviabilizaria sua aplicação, mas adaptada e considerando as 

especificidades, pôde-se abordar a maioria dos trabalhadores. 

Finalizando o encontro 2, de teorização, perceberam-se os anseios e os 

caminhos que os próprios profissionais buscam para aprimorar a qualidade da 

assistência. 

“Neste setor, o risco está em todo lugar e em todos os procedimentos, mas 
quando nos referimos à enfermagem, a administração de medicamentos é 
nossa mais complexa atividade que pode ser decisiva durante uma 
emergência, mas quando me lembro que eu já vi colegas se acidentando 
durante esse procedimento e justificando que o acidente foi por causa da 
pressa em atender a emergência, eu me pergunto sobre a capacitação dele 
para trabalhar aqui e não sei o que fazer”. (P6) 
 

“Já orientei alguns profissionais do meu plantão a sempre utilizarem luvas e 
óculos de proteção durante uma punção, mas a maioria não me escuta. Eu 
acho que é porque nunca trabalharam numa emergência para saberem que 
podemos encontrar de tudo aqui (...). Não entendo como vêm trabalhar num 
setor como este sem receber alguma capacitação (...)”. (P28) 

 

Em cada grupo a discussão seguiu um caminho convergente para 

elaboração de medidas a serem aplicadas na prática e de um dos grupos surgiu a 

ideia de elaboração de um protocolo destinado ao controle do risco biológico para 

segurança de profissionais e usuários de estabelecimentos assistenciais de saúde. 

Evidenciando que a MP valoriza o poder da reflexão sobre possíveis causas e 

determinantes do problema para que os sujeitos criem, coletivamente, hipóteses de 

solução e de intervenção na realidade (FREITAS, 2012). 

Nesse sentido, Silva et al. (2012), em unidades de urgência e emergência 

destacaram a necessidade do planejamento de ações a serem executadas e do 

envolvimento de todos para sua operacionalização, desde aqueles que atuam na 

admissão até a alta do paciente, exigindo-se a criação de espaços para discussão. 
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d) Encontro 3: hipóteses de solução e aplicação à realidade 

Os pequenos grupos foram reunidos em grupos maiores para que, 

coletivamente, os profissionais pudessem verificar os pontos-chave apresentados 

pelos demais grupos. Foi realizado com os mesmos 34 trabalhadores e distribuídos 

em 07 grupos. O quadro 4 mostra o compilado das características desse encontro. 

 

Encontro 03 

Caracterização 

Objetivo do encontro Atividades Material Observações 

Grupo 01 ao 
07; 

- novembro-
dezembro/ 

2012; 

- duração 
média de 50 
minutos. 

-identificar alternativas de 
solução; 

-instigar a criatividade; 

-rememorar os encontros 
passados; 

-elaborar hipóteses de 
solução; 

-considerar o papel como 
profissional de saúde atuante 
no setor como protagonista 
na transformação da 
realidade.  

- discussão 
em grupo; 

- registro das 
falas em 
cartazes e 
apreciação do 
grupo. 

 

 

-cartolinas; 

-pincéis; 

-lanche. 

- todos os grupos 
destacaram a 
importância de 
iniciar a educação 
permanente no 
momento de 
admissão do 
profissional no 
setor de urgência e 
emergência, devido 
às peculiaridades 
existentes.  

Quadro 4. Caracterização do encontro 3, conforme o objetivo proposto, as atividades 

realizadas e as observações. Goiânia-GO, 2012 

 

Pela possibilidade de enriquecimento da intervenção e pautada pelas 

gravações e registros, a pesquisadora reuniu todas as apresentações dos grupos e 

elaborou um esboço de protocolo voltado para o risco biológico, no preparo e na 

administração de medicamentos, em setores de urgência e emergência, 

corroborando com Colombo e Berbel (2007) que reforçam que essas ações devem 

colaborar com a resolução total ou parcial do problema, ainda que não estejam 

acessíveis diretamente à intervenção do sujeito que está utilizando a MP, por 

dependerem de outras pessoas, instâncias, níveis ou hierarquias. O esboço do 

protocolo foi apreciado pelos grupos e, após os ajustes (Apêndice E), apresentado à 

gerência de enfermagem.  

As demais hipóteses de solução apontadas pelos participantes desse 

estudo, quando contrastadas com a literatura atual, mostram que aspectos básicos, 

exaustivamente discutidos na literatura mundial, ainda são lacunas importantes e 

que os profissionais sentem necessidade, como a atuação de programas de 
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educação permanente de modo a oferecer atualizações (GUIMARÃES et al., 2011). 

A seguir estão as falas dos sujeitos nesse momento do estudo:  

“Tínhamos todos que fazer uma reciclagem para trabalhar aqui, mesmo os 
meus colegas antigos na profissão (...)”. (P31) 
 
“Eu não vou orientar minha equipe se nem eu recebi treinamento para 
entrar aqui (...). Tinham que nos orientar como trabalhar aqui com uma 
equipe tão reduzida e com tantos pacientes num só plantão (...)” (P2) 
 
“Nós falamos em risco, e eu acho que a diretoria deveria ver que temos 
muitos riscos aqui, riscos de nos acidentarmos com agulhas, riscos de 
doenças infecciosas (...). Aqui precisa urgentemente de uma reforma e de 
mais profissionais que saibam trabalhar na emergência, que saibam se 
proteger desses riscos” (P32) 

 

As propostas priorizadas pelos participantes foram classificadas como ações 

a serem implementadas a curto, médio e longo prazo, conforme a realidade 

observada e estão no quadro 5. 

 Propostas 

Curto 
prazo 

Objetivo: promover maior adesão à prática de higienização das mãos entre os 
profissionais e estudantes que atuam no setor. 

Atividade: realizar campanhas e ter mais lembretes para realização de uma técnica 
adequada, tanto com uso de água e sabão como para preparações alcoólicas. 

Objetivo: proporcionar a elaboração conjunta de programas de educação permanente 
destinados, especificamente, para profissionais do setor. 

Atividade: encontros durante o período laboral para discutirmos temas do interesse da 
equipe de enfermagem do setor de emergência. Divulgação de protocolos existentes. 

Objetivo: proporcionar maior quantidade de luvas, máscaras e óculos de proteção.  

Atividade: distribuir óculos de proteção e caixas com máscaras e luvas pelo setor, em 
diferentes locais, assim como cartazes sobre momentos, recomendações para uso. 

Objetivo: proporcionar maior quantidade de recipientes para descarte de 
perfurocortantes pelo setor. 

Atividade: distribuir recipientes maiores, em que a abertura para o descarte também seja 
aumentada, para descarte de perfurocortantes pelo setor, em diferentes locais, assim 
como disponibilizar recipientes montados para uso imediato. 

Médio 
prazo 

Objetivo: reduzir o índice de absenteísmo da equipe de enfermagem no setor. 

Atividade: o enfermeiro gerente buscará as maiores justificativas de faltas e se 
necessário, intervir em conjunto com o serviço de psicologia da Universidade. Os colegas 
buscarão maior aproximação entre eles visando melhorar o ambiente laboral e fortalecer 
o trabalho em equipe. 

Longo 
prazo 

Objetivo: melhorar a estrutura física do setor. 

Atividade: reunir com a gerente e com a diretora de enfermagem para discussão sobre a 
área física do setor, mostrando nosso ponto de vista e nossas condições reais para 
trabalhar. 

Quadro 5. Apresentação das propostas dos sujeitos - objetivo e atividades -, 

conforme tempo estimado, pelos grupos, para implementação. Goiânia-GO, 2012 
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Percebe-se com o uso da MP com o Arco de Maguerez (BORDENAVE, 

PEREIRA, 1982; BERBEL, 1995) que hipóteses apontadas pelos participantes, 

passíveis de implementação imediata, não necessitavam aguardar o término do 

estudo para resultar em mudanças e, foram implementadas, como a provisão de 

insumos para HM, o aumento do quantitativo de luvas, máscaras, óculos de 

proteção e recipientes para descarte de perfurocortantes. O que contribui para 

valorizar o método de intervenção e para o entendimento do caminho para intervir.  

Não foi possível implementar todas as hipóteses de solução devido ao 

tempo de desenvolvimento do estudo, no entanto, as hipóteses não implementadas 

foram discutidas com a gerente de enfermagem da unidade que obteve subsídio 

para avançar na busca por soluções. Por outro lado acredita-se que, a partir de uma 

mudança dos trabalhadores, os mesmos poderão atuar como multiplicadores em 

seus espaços de trabalho. 

A abordagem dos sujeitos sobre o problema, ainda que em uma pequena 

dimensão, é importante para torná-los participantes da construção histórica da 

realidade, num exercício de práxis e possibilidade de formação da consciência da 

práxis (BERBEL, 1996). Ao elaborar os itens que poderiam compor um protocolo, os 

participantes tiveram a oportunidade de apontar o que era exequível no setor. 

Além disso, o processo foi um momento ímpar de aproximação entre os 

profissionais da equipe. Eles tiveram oportunidade de compartilhar angústias, medos 

e soluções. Assim, na experiência vivenciada, que a implementação da MP 

oportunizou maior integração do grupo. A pesquisadora atuou como moderadora e, 

por não integrar a equipe de trabalho, pode ter favorecido maior discussão e 

liberdade nas falas dos sujeitos. 

Nos grupos em que havia um profissional enfermeiro junto aos técnicos de 

enfermagem, a relação sobre trabalho em equipe foi evidenciada e a discussão 

sobre a necessidade de atuar de forma conjunta, em especial, nos setores de 

urgência e emergência foi ressaltada, assim como em outra investigação (MARIA et 

al., 2012).  

Observou-se nesse estudo, o mesmo identificado por Borille et al. (2012) 

que utilizando a mesma metodologia implementaram uma intervenção educativa 

junto a uma equipe multidisciplinar de um hospital psiquiátrico, no qual o diálogo 

estabelecido nos encontros mostrou a reflexão da equipe sobre o contexto em que 



121 
 

Artigo 2  
 

ela estava inserida, da relação da pessoa com o usuário do serviço de saúde, com 

os colegas e consigo próprio. De forma semelhante, no contexto escolar, Rocha 

(2008), ao pesquisar sobre prevenção às drogas na escola e combate à violência 

identificou o envolvimento e interesse dos alunos em todas as etapas. 

 

e) Avaliação 

Percebe-se maturidade dos grupos na realização desse momento, 

procurando ter um comportamento crítico em relação às suas próprias ações e às 

mediações da pesquisadora.  

“Eu pensei que seriam palestras(...). Gostei desse jeito, pois pude entender 
melhor meu colega e entender por que alguns ficam mais expostos ao risco 
que os outros(...). Acho que nós, enfermeiros, temos que cuidar mais da 
nossa equipe, dos ensinamentos e não deixando faltar materiais(...)”. (P11) 
 

“Vejo que o nosso problema é bem maior, que o risco na medicação não vai 
diminuir se os profissionais não foram capacitados nessa realidade, dentro 
da nossa prática, e também que eles devem estudar sobre esse risco (...). 
Vejo que o enfermeiro, mesmo da assistência, ele não trabalha junto com a 
equipe escalada e eu me incluo nisso. (...). Acho que agora isso ficou mais 
claro e mais fácil para todos nós, conhecendo a visão do outro aqui dentro 
(...)” (P33)   
 

“Fiquei assustada quando minha colega disse que se acidentou aqui (...). Eu 
nem me lembro disso, fui embora com a consciência pesada e com medo 
de que tivesse sido no meu plantão (...). A outra colega falou que quase 
trocou medicação por causa da bagunça da bancada (...). Sei que isso pode 
acontecer com todo mundo, mas nós, enfermeiros, temos o dever de cuidar 
disso (...). Só em momentos assim é que conseguimos entender o outro 
(...)”. (P1) 
 

“Eu não sabia que problematizar sobre um assunto podia ser assim, numa 
copa e de um jeito simples e informal (...). Vou levar isso para o meu outro 
serviço, sou nova lá e desse jeito conseguirei conhecer minha equipe 
melhor.”. (P34) 
 

Predominantemente, houve a sinalização para a viabilidade do método e da 

operacionalização do mesmo no cotidiano laboral de trabalhadores em unidades de 

urgência e emergência e revelaram que os atores das ações são indispensáveis 

para elaborar estratégias de solução de problemas. Foi possível apreender a visão 

de que a percepção do risco se consolida com o reconhecimento da prática e o 

aprofundamento na teoria. Essa busca pela compreensão do risco é desafiadora e 

pode desvelar novos caminhos para se trabalhar com segurança em serviços de 

saúde (NAVARRO, CARDOSO, 2005).  
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Apesar de prevalecer uma avaliação positiva, refletindo a necessidade de 

mudança individual, alguns conseguiram vislumbrar o todo, a necessidade de 

interferência da gestão superior para modificação da realidade. 

“O que eu acho é que o maior problema está fora do nosso alcance, que é a 
necessidade de reformar esse setor (...). De que adianta falarmos sobre 
nosso ponto de vista, sendo que os nossos superiores não se importam? 
(...)”. (P12) 
 

“A gente falou dos nossos riscos e de que temos que usar EPI para nos 
proteger, mas isso eu já sabia. O que eu queria saber era como que a gente 
podia fazer isso nessa unidade que não nos oferece uma boa qualidade 
para trabalhar? Aqui é estressante demais, não dá vontade de mudar 
muitas coisas, mesmo a gente tendo estudado que não é certo (...). Como 
que eu uso óculos de proteção para puncionar veias nesse lugar abafado 
como é aqui? (...)”. (T22) 
 

Nesse sentido, as pesquisadoras colocaram-se à disposição da gerência de 

enfermagem para atuação em conjunto no setor, em prol de modificações frente aos 

anseios apresentados pelos profissionais ao longo do estudo.  

 

CONCLUSÃO 

Foi possível implementar a estratégia de intervenção educativa pautada na 

MP com o Arco de Maguerez proposta por Berbel (1995), no setor de urgência e 

emergência de um hospital público de grande porte. A dinâmica de trabalho e 

demais peculiaridades do cotidiano laboral, nesses locais, exigiram adaptações da 

metodologia, como o trabalho em pequenos grupos e a união dos mesmos para 

discutir as hipóteses de solução. 

Os 44 encontros envolveram a mobilização dos profissionais da equipe de 

enfermagem participantes, mesmo em meio à agitação do cotidiano laboral do setor. 

O processo foi permeado por discussões sobre o problema, definido como o 

risco no preparo e na administração de medicamentos. Os pontos-chave priorizados 

(estrutura física inadequada; falta de educação permanente e deficiência de 

recursos humanos e materiais) estão inter-relacionados e culminaram em 

discussões na etapa de teorização. As hipóteses de solução podem ser classificadas 

em medidas a serem implementadas a curto, a médio e a longo prazos. Ações a 

curto prazo foram aplicadas na prática e as demais foram propostas para a gerência 

de enfermagem da unidade e da instituição. 

A implementação dessa metodologia foi um momento de integração da 

equipe, de atualização do saber e que se considera possível mudança do fazer. 



123 
 

Artigo 2  
 

Entretanto, como não foram identificados estudos que utilizaram metodologias 

problematizadoras para ações educativas em setores de urgência e emergência, 

outros estudos são necessários para consolidar essa aplicabilidade. Ainda, 

considera-se que, são necessários estudos que avancem, no aspecto da avaliação 

do impacto da intervenção na adesão dos profissionais ao proposto na ação 

educativa e que foi uma limitação desse estudo.  

Vivenciar essa experiência permitiu-nos, entretanto, fazer inferências acerca 

da implementação dessa metodologia em unidades de urgência e emergência e 

considera-se oportuno citar algumas: um planejamento criterioso deve anteceder o 

início das atividades e é necessário flexibilidade de horários para reunir os grupos; o 

coordenador das atividades deve ter conhecimento da metodologia adotada, 

conhecimento técnico sobre a temática que pretende trabalhar e, ainda, ter 

aproximação com a unidade, local de desenvolvimento da estratégia; a atividade 

demanda muito tempo do coordenador que idealmente deve se dedicar a ela. 

Aspectos que podem ser limitadores à sua aplicação. 

 

REFERÊNCIAS 

1. Araújo TM, Caetano JA, Barros LM, Lima ACF, Costa RM, Monteiro VA. Acidentes 
de trabalho com exposição a material biológico entre os profissionais de 
Enfermagem. Rev. Enf. Ref. 2012; serIII(7):7-14. 

2. Azevedo ALCS, Ana Paula Pereira AP, Lemos C, Coelho MF, Chaves LDP. 
Organização de serviços de emergência hospitalar: uma revisão integrativa de 
pesquisas. Rev. Eletr. Enf. [Internet]. 2010 out/dez;12(4):736-45. Available from: 
http://www.fen.ufg.br/revista/v12/n4/v12n4a20.htm.  

3. Baggio MA, Callegaro GD, Erdmann AL. Compreendendo as dimensões de 
cuidado em uma unidade de emergência hospitalar. Rev. bras. enferm. 
2009;62(3):381-6. 

4. Berbel NAN. A metodologia da problematização com o Arco de Maguerez. Uma 
reflexão teórico-epistemológica. Londrina: EDUEL, 2012. 202p.  

5. Berbel NAN. A pesquisa didática e prática de ensino através da metodologia da 
problematização. In: Romanowski JP, Martins PLO, Junqueira SRA. Conhecimento 
local e conhecimento universal: pesquisa, diática e ação docente. Curitiba: 
Champagnat, 2004, p. 231-42.  

6. Berbel NAN. Metodologia da Problematização no Ensino Superior e sua 
contribuição para o plano da práxis.  Semina: Ci. Soc./Hum., Londrina. 1996;17:7-17.  

7. Berbel NAN. Metodologia da problematização: experiências com questões de 
ensino superior. Londrina: EDUEL, 1998. 282p.  

http://www.fen.ufg.br/revista/v12/n4/v12n4a20.htm


124 
 

Artigo 2  
 

8. Berbel NAN. Metodologia da problematização: fundamentos e aplicações. 
Londrina: EDUEL, 1999. 196p.  

9. Berbel NAN. Metodologia da Problematização: uma alternativa metodológica 
apropriada para o Ensino Superior. Semina: Ci. Soc./Hum., Londrina. 1995;16(2):9-
19.  

10. Berbel NAN. O problema de estudo na metodologia da problematização. In: 
Gomes DFM. Exercitando a reflexão com conversas de professores. Londrina: 
Grafcel, 2005, p. 125-8. 

11. Bogdan R, Biklen S. Investigação qualitativa em educação. Porto: Porto Editora, 
2010. 

12. Bordenave JD, Pereira AM. Estratégias de ensino aprendizagem. 4. Ed., 
Petrópolis: Vozes, 1982.  

13. Borille DC, Brusamarello T, Paes MR, Mazza VA, Lacerda MR, Maftum MA. A 
aplicação do método do arco da problematização na coleta de dados em pesquisa 
de enfermagem: relato de experiência. Texto contexto - enferm. 2012;21(1):209-16.  

14. Brevidelli MM, Cianciarullo  TI. Fatores psicossociais e organizacionais na 
adesão às precauções-padrão. Rev. Saúde Pública. 2009;43(6):907-16. 

15. Brouqui P, Puro V, Fusco FM, Bannister B, Schilling S, Follin P, et al. The Lancet 
Infectious Diseases. 2009;9(5):301-11. 

16. Bukhari SZ, Hussain WM, Banjar A, Almaimani WH, Karima TM, Fatani MI. Hand 
hygiene compliance rate among healthcare professionals. Saudi Med J. 
2011;32(5):515-9. 

17. Carotta F, Kawamura D, Salazar J. Educação permanente em saúde: uma 
estratégia de gestão para pensar, refletir e construir práticas educativas e processos 
de trabalhos. Saúde Soc. 2009;18(1):48-51.  

18. Carvalho JFS, Chaves LDP. Supervisão de enfermagem no contexto hospitalar: 
uma revisão integrativa. Rev. Eletr. Enf. [Internet]. 2011 jul/set;13(3):546-53. 
Available from: http://www.fen.ufg.br/revista/v13/n3/v13n3a21.htm 

19. Chagas MCS, Barbosa MCN, Behling A, Gomes C, Xavier DM. Risco 
ocupacional na emergência: uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) por 
profissionais de enfermagem. Rev enferm UFPE. 2013;7(2):337-44. 

20. Chau JP, Thompson DR, Twinn S, Lee DT, Pang SW. An evaluation of hospital 
hand hygiene practice and glove use in Hong Kong. J Clin Nurs. 2011;20(9-10):1319-
28. 

21. Coelho MS, Silva Arruda C, Faria Simões SM. Higienização das mãos como 
estratégia fundamental no controle de infecção hospitalar: um estudo quantitativo. 
Enfermería glogal. 2011;21:1-12. 

22. Colombo AA, Berbel NAN. Metodologia da Problematização com o Arco de 
Maguerez e sua relação com os saberes de professores. Semina: Ciências Sociais e 
Humanas, Londrina, 2007;28(2):121-46.  

23. De Veer AJ, Fleuren MA, Bekkema N, Francke AL.Successful implementation of 
new technologies in nursing care: a questionnaire survey of nurse-users. BMC Med 
Inform Decis Mak. 2011; 27;11:67.  

http://www.fen.ufg.br/revista/v13/n3/v13n3a21.htm


125 
 

Artigo 2  
 

24. Dyc NG, Pena ME, Shemes SP, Rey JE, Szpunar SM, Fakih MG. The effect of 
resident peer-to-peer education on compliance with urinary catheter placement 
indications in the emergency department. Postgrad Med J. 2011;87(1034):814-8.  

25. Efstathiou G, Papastavrou E, Raftopoulos V, Merkouris A. Factors influencing 
nurses' compliance with Standard Precautions in order to avoid occupational 
exposure to microorganisms: A focus group study. BMC Nursing. 2011;10:1 

26. Farsi D, Zare MA, Hassani SA, Abbasi S, Emaminaini A, Hafezimoghadam P, et 
al. Prevalence of occupational exposure to blood and body secretions and its related 
effective factors among health care workers of three Emergency Departments in 
Tehran. J Res Med Sci. 2012;17(7):656-61 

27. Ferreira AM, Bertolo D, Andrade MR, Andrade D. Conhecimento da equipe de 
enfermagem acerca do uso de luvas no contexto hospitalar. Rev. Eletr. Enf. 
[Internet]. 2009;11(3):628-34. Available from: 
http://www.fen.ufg.br/revista/v11/n3/v11n3a21.htm. 

28. Freitas RAMM. Ensino por problemas: uma abordagem para o desenvolvimento 
do aluno. Educ. Pesqui. 2012;38(2):403-18.  

29. Fusco FM, Puro V. Infection control in the emergency department. CMAJ. 
2012;184(9):1065. 

30. Gholamzadeh S, Sharif F, Rad FD. Sources of occupational stress and coping 
strategies among nurses who work in admission and Emergency Departments of 
Hospitals related to Shiraz University of Medical Sciences. Iran J Nurs Midwifery Res. 
2011;16(1):41-6.  

31. Gourni P, Polikandrioti M, Vasilopoulos G, Mpaltzi E, Gourni M. Occupational 
Exposure to blood and body fluids of nurses at Emergency department. Health 
Science Journal. 2012;6(1):60-8. 

32. Guimarães EAA, Araújo GD, Bezerra R, Silveira RC, Oliveira VC. Percepção de 
técnicos de enfermagem sobre o uso de equipamentos de proteção individual em um 
serviço de urgência. Ciencia y Enfermería. 2011;XVII(3):113-23.  

33. Healy S, Tyrrell M. Stress in emergency departments: experiences of nurses and 
doctors. Emerg Nurse. 2011;19(4):31-7. 

34. Joint Commission. Improving Patient and Worker Safety: Opportunities for 
Synergy, Collaboration and Innovation. Oakbrook Terrace, IL: The Joint Commission, 
Nov 2012. http://www.jointcommission.org/ 

35. Lakbala P, Azar FE, Kamali H. Needlestick and sharps injuries among 
housekeeping workers in hospitals of Shiraz, Iran. BMC Res Notes. 2012;5:276. 

36. Ludke M, André MEDA. Pesquisa em educação: abordagem qualitativa. São 

Paulo (SP): EPU; 2004. 

37. Maguerez C. La promotion technique du travailleur analphabete. Paris:Editions 
Eyrolles, 1966.  

38. Maria MA, Quadros FAA, Grassi MFO. Sistematização da assistência de 
enfermagem em serviços de urgência e emergência: viabilidade de implantação. 
Rev. bras. enferm. 2012;65(2):297-303. 

http://www.fen.ufg.br/revista/v11/n3/v11n3a21.htm
http://www.jointcommission.org/


126 
 

Artigo 2  
 

39. Mathai AS, George SE, Abraham J. Efficacy of a multimodal intervention strategy 
in improving hand hygiene compliance in a tertiary level intensive care unit. Indian J 
Crit Care Med. 2011;15(1):6-15. 

40. Mbaisi EM, Ng´ang´a Z, Wanzala P, Omolo J. Prevalence and factors associated 
with percutaneous injuries and splash exposures among health-care workers in a 
provincial hospital, Kenya, 2010. The Pan African Medical Journal. 2013;14:10. 

41. Mendonça KM. Risco biológico em unidades de preparo e administração de 
medicamentos de serviços de urgência e emergência da cidade de Goiânia-GO. 
2010. 186. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Enfermagem, Universidade 
Federal de Goiás, Goiânia, 2010.  

42. Minayo MC. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 9ª ed. 
Rio de Janeiro: Abrasco; 2007. 

43. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 
Resolução RDC nº 50, de 21 de fevereiro de 2002. "Dispõe sobre o Regulamento 
Técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos 
de estabelecimentos assistenciais de saúde". 2002. 

44. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Manual 
de segurança do paciente: Higienização das Mãos. Brasília(DF): Ministério da 
Saúde; 2009. 

45. Ministério da Saúde. Portaria n° 1.600, de 07 de julho de 2011. Reformula a 
Política Nacional de Atenção às Urgências e institui a Rede de Atenção às 
Urgências no Sistema Único de Saúde (SUS). D.O.U. Brasília(DF): Ministério da 
Saúde; 2011. 

46. Ministério da Saúde. Recomendações para abordagem da exposição 
ocupacional a materiais biológicos: HIV e hepatites B e C. Brasília(DF):Ministério da 
Saúde; 2010. 

47. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na 
Saúde. Departamento de Gestão da Educação em Saúde Política Nacional de 
Educação Permanente em Saúde. 2009. 63 p. 

48. Ministério do Trabalho e Emprego. Portaria nº 485/GM de 11 de novembro de 
2005. Aprova a Norma Regulamentadora nº 32 - Segurança e Saúde no Trabalho 
em Estabelecimentos de Saúde. Diário Oficial da União. Brasília(DF):Ministério da 
Saúde; 2005;131(94):6.  

49. Mitre SM, Siqueira-Batista R, Girardi-de-Mendonça JM, Morais-Pinto NM, 
Meirelles CAB, Pinto-Porto C, et al. Metodologias ativas de ensino-aprendizagem na 
formação profissional em saúde: debates atuais. Ciênc Saúde Coletiva. 2008;13 
Suppl 2:2133-44. 

50. Montanha D, Peduzzi M. Educação permanente em enfermagem: levantamento 
de necessidades e resultados esperados segundo a concepção dos trabalhadores. 
Rev. esc. enferm. USP. 2010,44(3):597-604.  

51. Navarro MBMA, Cardoso TAO. Percepções de risco e cognição: reflexão sobre a 
sociedade de risco. Ciências & Cognição. 2005;6:67-72.  



127 
 

Artigo 2  
 

52. Paim JS. Planejamento em saúde para não especialistas. In:Campos GWS, 

Minayo MCS, Akerman M, Drumond Júnior M, Carvalho YM [org]. Tratado de saúde 

coletiva. São Paulo – Rio de janeiro: Hucitec - Fiocruz; 2007. p. 767-82. 

53. Paiva MHRS, Oliveira AC. Conhecimento e atitudes de trabalhadores de um 
serviço público de emergência sobre adoção de precauções padrão. Rev. bras. 
enferm. 2011;64(4):704-10. 

54. Parmeggiani C, Abbate R, Marinelli P, Angelillo IF. Healthcare workers and 
health care-associated infections: knowledge, attitudes, and behavior in emergency 
departments in Italy. BMC Infectious Diseases 2010;10:35. 

55. Pickering AJ, Davis J, Boehm AB. Efficacy of alcohol-based hand sanitizer on 
hands soiled with dirt and cooking oil. J Water Health. 2011;9(3):429-33.  

56. Polit D, Hungler B. Fundamentos de pesquisa em enfermagem: métodos, 
avaliação e utilização. 5ª ed. Porto Alegre (RS): Artmed; 2004. 

57. Prado ML, Velho MB, Espíndola DS, Sobrinho SH, Backes VMS. Arco de 
Charles Maguerez: refletindo estratégias de metodologia ativa na formação de 
profissionais de saúde. Esc Anna Nery. 2012;16(1):172-7.  

58. Rapparini C., Fernandes GC, Saraceni V, Machado AA. Características das 
exposições a material biológico. 2012. Available from: 
http://www.riscobiologico.org/psbio/psbio_201207.pdf 

59. Ribeiro AS, Gabatz RIB, Neves ET, Padoin SMM. Caracterização de acidente 
com material perfurocortante e a percepção da equipe de enfermagem. Cogitare 
Enferm. 2009;14(4):660-6. 

60. Rocha R. O Método da Problematização: Prevenção às Drogas na Escola e o 
Combate a Violência. (Programa de Desenvolvimento Educacional da Secretaria 
Estadual de Educação) – Universidade Estadual de Londrina. 2008 

61. Rozenbaum H, Gordon L, Brezis M, Porat N. The use of a standard design 
medication room to promote medication safety: organizational implications. Int J Qual 
Health Care. 2013;25(2):188-96. 

62. Sarreta FO. Educação permanente em saúde para os trabalhadores do SUS 

[online]. São Paulo: Editora UNESP; São Paulo: Cultura Acadêmica, 2009. 248 p. 

ISBN 978-85-7983-009-9. Available from: http://books.scielo.org 

63. Sawatzky JA, Enns CL. Exploring the key predictors of retention in emergency 
nurses. J Nurs Manag. 2012;20(5):696-707.  

64. Shokuhi S, Gachkar L, Alavi-Darazam I, Yuhanaee P, Sajadi M. Occupational 
Exposure to Blood and Body Fluids among Health Care Workers in Teaching 
Hospitals in Tehran, Iran. Iran Red Crescent Med J. 2012;14(7):402-7. 

65. Silva JA, Paula VS, Almeida AJ, Villar LM. Investigação de acidentes biológicos 
entre profissionais de saúde. Esc. Anna Nery. 2009;13(3):508-16.     

66. Silva LG, Matsuda LM, Waidman MAP. A estrutura de um serviço de urgência 
público, na ótica dos trabalhadores: perspectivas da qualidade. Texto Contexto 
Enferm, 2012;21(2):320-8.  

http://www.riscobiologico.org/psbio/psbio_201207.pdf
http://books.scielo.org/


128 
 

Artigo 2  
 

67. Sobral FR, Campos CJG. Utilização de metodologia ativa no ensino e 
assistência de enfermagem na produção nacional: revisão integrativa. Rev. esc. 
enferm. USP. 2012;46(1):208-18.  

68. Sulosaari V, Suhonen R, KilpiH L. An integrative review ofthe literature on 
registered nurses medication competence.Journal of Clinical. Nursing. 

2010;20(3‐4):464‐78. 

69. Tipple AFV, Silva EAC, Teles SA, Mendonça KM,  Souza ACS, Melo DS. 
Acidente com material biológico no atendimento pré-hospitalar móvel: realidade para 
trabalhadores da saúde e não saúde. Rev. bras. enferm. 2013;66(3):378-84. 

70. Venkatesh AK, Pallin DJ, Kayden S, Schuur JD. Predictors of hand hygiene in 
the emergency department. Infect Control Hosp Epidemiol. 2011;32(11):1120-3. 

71. World Health Organization. Guidelines on Hand Hygiene in Health Care. First 
Global Patient Safety Challenge Clean Care is Safer Care. WWMR. 2009. 

72. World Health Organization. WHO Best practices for injections and related 
procedures for toolkit. 2010. p. 69. 

73. Zhang H, Hsu LL. The effectiveness of an education program on nurses' 
knowledge of electrocardiogram interpretation. Int Emerg Nurs. 2012.  

74. Zuge SS, Padoin SMM, Brum CN, Tronco CS. A metodologia problematizadora 
na prevenção de acidentes em central de material e esterilização. Cogitare Enferm. 
2012;17(1):162-5.  



 
 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 
 



130 
 

Conclusão  
 

6 CONCLUSÃO  

 

A primeira etapa do estudo foi realizada em duas unidades de urgência e 

emergência e contou com a participação de 115 profissionais de enfermagem que 

reconheceram a existência de comportamentos, previamente observados e 

caracterizados com potencial de risco biológico. Esse risco configurou-se em 

acidentes com material biológico, tendo sido associados às questões pessoais, 

como possuir outro vínculo empregatício e aos aspectos gerenciais e 

organizacionais para a capacitação sobre o preparo e administração de 

medicamentos e de delimitação da jornada de trabalho.  

Desse grupo de trabalhadores 48 (41,7%) sofreram acidente com material 

biológico durante o preparo e administração de medicamentos em suas unidades. A 

maioria das vítimas apresentava idade entre 30-39 anos, atuava no período noturno, 

referiu esquema completo para hepatite e apontou a preocupação e o medo como 

as principais reações no momento dos acidentes. Predominaram acidentes 

percutâneos, envolvendo sangue em membros superiores. Além disso, houve 

negligência aos itens de proteção.  

A minoria realizou a notificação alegando que “a notificação causaria mais 

transtorno que benefícios”, em contrapartida, a maioria procedeu aos cuidados 

locais imediatos e afirmou que, em caso de novo acidente, saberia as condutas que 

deveriam ser adotadas. 

Os participantes sinalizaram caminhos para reduzir os casos desse tipo de 

acidente, durante a administração de medicamentos em setores de urgência e 

emergência, incluindo questões comportamentais individuais e de cunho 

organizacional. 

Diante do amplo diagnóstico situacional e considerando os escassos 

estudos na área do risco biológico que abordaram profissionais no contexto desses 

setores, viu-se a necessidade de buscar caminhos para intervir, utilizando uma 

metodologia ativa, a Metodologia da Problematização.  

Essa intervenção foi consolidada na segunda etapa do estudo, em um dos 

hospitais participantes da primeira etapa, tendo sido escolhido o que possuía o 

maior número de profissionais da equipe de enfermagem. Participaram 34  

profissionais (87,2% da população) em que se verifique a viabilidade de 
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implementação da estratégia de intervenção educativa pautada na Metodologia da 

Problematização com o Arco de Maguerez proposta por Berbel (1995). 

Foram realizados 44 encontros que contemplaram as etapas do Arco de 

Maguerez. O processo foi permeado por discussões sobre o problema, definido 

como o risco no preparo e na administração de medicamentos. Os pontos-chave 

priorizados (estrutura física inadequada; falta de educação permanente e deficiência 

de recursos humanos e materiais) estão inter-relacionados e culminaram em 

discussões na etapa de teorização. As hipóteses de solução podem ser classificadas 

em medidas a serem implementadas a curto, a médio e a longo prazos. As ações a 

curto prazo foram realizadas e as demais foram propostas para a gerência da 

unidade e da instituição. A dinâmica de trabalho e demais peculiaridades que 

envolvem o cotidiano laboral nesses locais exigiram adaptações da Metodologia, 

como o trabalho em pequenos grupos e a união dos mesmos para discutir as 

hipóteses de solução.  

A Metodologia Problematizadora sustentou a construção de um processo 

educativo-reflexivo e resultou em um momento de integração da equipe, de 

atualização do saber e de provável mudança da realidade.  

A avaliação dos profissionais sobre a utilização dessa metodologia, no 

cenário laboral em unidades de urgência e emergência, refletiu na potencialidade do 

método enquanto problematizadora e mobilizadora para a transformação da 

realidade. A avaliação positiva dos participantes e a colaboração de todos, nos 

encontros, instigam o desenvolvimento desse percurso metodológico em demais 

áreas em estabelecimentos de saúde e apontam o caminho que pode ser adotado 

por coordenadores de programas de educação permanente e demais profissionais. 

E por acreditar na potencialidade dessa Metodologia sob a perspectiva de 

intervenções de cunho educativo e por encontrar nesse percurso metodológico um 

caminho para intervir em realidades ímpares, como de urgência e emergência é que 

se espera que mais pesquisas, envolvendo cenários de prática semelhantes, sejam 

desenvolvidas. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O desenvolvimento desse estudo possibilitou percorrer um caminho de 

pesquisa amplo, com início no diagnóstico situacional do risco biológico e 

naidentificação de comportamentos que envolvem esse risco, por profissionais da 

equipe de enfermagem, durante preparo e administração de medicamentos, de um 

setor de urgência e emergência.  

O elevado reconhecimento, pelos profissionais, da existência de 

comportamentos que envolviam o risco biológico, no cotidiano laboral, e a 

consolidação desse risco, na ocorrência de acidentes, com material biológico 

despertou para a necessidade de intervir. Encontra-se, na Metodologia da 

Problematização, uma proposta de intervenção educativa referente ao risco 

biológico no contexto do trabalho, em unidades de urgência e emergência. 

Apesar da constatação da necessidade eminente de ações educativas 

voltadas para o risco biológico, a dinâmica de trabalho nessas unidades era, a priori, 

um fator dificultador para a realização de intervenções educativas. No entanto, a 

realização da primeira etapa do estudo contribuiu para idealizar uma estratégia de 

intervenção aplicada à realidade vivenciada. 

A escolha da Metodologia da Problematização com o Arco de Maguerez veio 

ao encontro da necessidade de colocar o trabalhador desses setores como 

protagonistas das ações de mudanças. Desse modo, os próprios profissionais, 

pautados pela realidade que vivenciam, selecionaram um problema, levantaram 

pontos-chave, aprofundaram na teoria atualizada, vislumbraram hipóteses de 

soluções e, munidos de evidências científicas, priorizaram as ações e abraçaram o 

compromisso de modificar a realidade, em prol da sua segurança e dos usuários.  

A vivência desse processo possibilitou, ainda, conhecer essa metodologia 

tanto em seus preceitos teóricos quanto na sua operacionalização, em uma unidade  

de urgência e emergência. E os resultados mostraram a viabilidade da sua  

aplicação e sinalizaram os ajustes necessários.   

A escassez de estudos que contempla esse percurso de investigação 

dificultou comparações. A literatura aponta a importância de se conhecer a realidade 

para, depois, planejar ações de intervenção, o que pôde-se vivenciar nesse estudo. 

Compreender a prática na qual ela se dá, com os próprios olhos, com os olhos do 

outro e juntos buscarem um caminho.  
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INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 
Abaixo estão listadas possíveis situações que podem ocorrer durante o preparo e a 

administração de medicamentos, marque com um X como você considera que elas acontecem nesta 
unidade. Para cada situação são disponibilizadas alternativas, indicando se você concorda em absoluto, 
parcialmente, não concorda nem discorda, discorda em parte ou discorda em absoluto, do 
comportamento a ser observado na prática dos profissionais da equipe de enfermagem.   
Item QUESTÃO 
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1.  Não higieniza as mãos antes de preparar medicamentos.      

2.  Deixa resíduos perfurocortantes em bandejas.      

3.  Mantém os cabelos soltos durante o atendimento.      

4.  Manter as unhas longas é comum entre os profissionais da unidade.      

5.  Não notifica casos de acidentes com material biológico.      

6.  Reencapa as agulhas para o transporte até o recipiente de descarte.      

7.  Não segue uma técnica para a higienização das mãos.      

8.  Despreza resíduo comum (como papel toalha, embalagens de seringas e 
soros, papel) em sacos brancos. 

     

9.  Não retira o relógio para higienizar as mãos.      

10.  Usa uma mesma máscara durante o plantão de 6 horas.      

11.  Usa sapatos abertos no hospital.      

12.  Higieniza as mãos com álcool a 70% na presença de sujidade visível.      

13.  Não faz desinfecção (uso de álcool a 70%) dos garrotes, utilizados para 
realizar uma punção venosa. 

     

14.  As almotolias que armazenam álcool a 70% não são limpas.      

15. N Não sabe montar caixas para descarte de perfurocortantes.      

16.  Não higieniza as mãos após retirar luvas de procedimento.      

17.  Após o uso, transporta seringa com agulha, manualmente (sem bandeja).      

18.  Faz uso de anéis durante a higienização das mãos.      

19.  Não usa óculos protetores ao realizar uma punção venosa.      

20.  Deixa resíduos perfurocortantes no leito do paciente.      

21.  Realiza punção venosa sem a antissepsia da pele com álcool a 70%.      

22.  Não realiza a higienização das mãos antes de calçar luvas.      

23.  Descarta seringas e agulhas em saco branco.      

24.  Não higieniza as mãos após preparar medicamentos.      

25.  A higienização das mãos é realizada em menos de 10 segundos.      

26.  Descarta resíduos infectantes e comuns no mesmo recipiente.      

27.  Não usa luvas ao administrar medicamentos por via intravenosa.      

28.  No caso de exposição a sangue é possível que o profissional não lave 
imediatamente o local. 

     

29.  Não faz uso de avental/jaleco durante o atendimento.      

30.  Faz antissepsia da pele em menos de 30 segundos.      

31.  Não higieniza as mãos antes de administrar medicamentos.      

32.  Não realiza a limpeza da bancada de preparo de medicamentos.      

33.  Não faz desinfecção de ampolas (fricção com álcool a 70%), antes de abrir.      

34.  Não há preocupação quanto à ocorrência de exposição a sangue durante 
uma punção venosa. 

     

35.  Despreza ampola quebrada no recipiente destinado a resíduo comum.      

36.  Após realizar a antissepsia com álcool a 70%, toca o local da punção.      

37.  Não higieniza as mãos após administrar medicamentos.      

38.  Não realiza a desinfecção da conexão do equipo, antes de administrar 
medicamentos por via intravenosa. 
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Item QUESTÃO 
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39.  Não avisa o supervisor do setor em caso de acidente com material 
biológico. 

     

40.  Usa grande quantidade de álcool a 70% para fazer antissepsia da pele.      

41.  Desconecta a seringa da agulha, após a administração de medicamentos, 
para descarte em recipiente separados. 

     

42.  Não realiza a antissepsia da pele em sentido unidirecional.      

43.  Descarta seringas e agulhas em saco preto.      

44.  Não calça luvas quando a punção venosa é em criança.      
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DADOS DE CARACTERIZAÇÃO 

- Sexo: (     ) feminino      (     ) masculino                                    Data de nascimento: _____/______/_____. 
 
- Categoria profissional: (   ) enfermeiro  (   ) técnico em enfermagem  (   ) auxiliar em enfermagem 
 
- Tempo de formado: _____________ meses.              - Tempo de serviço na instituição: ______ meses. 
                                  ______________ anos.                                                                       ______anos.   
 
- Tempo de serviço no setor de urgência e emergência: ____________ meses. 
                                                                                          ____________ anos.   
 
- Jornada diária de trabalho: (   ) 6 hs/dia          (   ) 12 hs/dia      (   ) 18 hs/dia     (   ) 24 hs/dia      
 
- Tem outros empregos: (    ) Não    (    ) Sim: quantos:__________________________. 
 
- Estuda atualmente: (    ) Não     (    ) Sim. Curso: ______________________________. 
 
- Em qual turno trabalha no setor de emergência: (    ) matutino      (    ) vespertino      (    ) noturno 
 
- Esta instituição oferece palestras sobre: 
a) preparo e administração de medicamentos: (   ) Não   (   )Sim. Há quanto tempo?___________________ 
b) precauções padrão: (    ) Não     (    ) Sim.  Há quanto tempo?___________________________________ 
c) risco biológico: (    ) Não     (    ) Sim. Há quanto tempo?________________________________________ 
 
- Como foi sua capacitação para iniciar o seu trabalho neste setor de urgência e emergência?___________ 
______________________________________________________________________________________. 
 

SEU ESTADO VACINAL 
- Vacinado contra hepatite B:  
(   )Não  (   )Sim (  ) 1 dose (  ) 2 doses  (  ) 3 doses  (  ) + de 3 doses   (  ) não sabe informar o nº de doses 
 
- Já fez exame (anti-HBs) para verificar se houve resposta à vacina contra hepatite B? 
(   )não  (   )não sabe    (   )Sim. Se SIM: (  ) reagente  (  ) não reagente     (  ) não sabe o resultado   

 
EXPOSIÇÃO A MATERIAL BIOLÓGICO DURANTE PREPARO E ADMINISTRAÇÃO DE 

MEDICAMENTOS 
 

a) Já sofreu acidentes, envolvendo material biológico, durante preparo ou administração de medicamentos? 
(   )Não  (   )Sim 
 
b) Há quanto tempo?____________________      
 
Descreva como aconteceu o acidente envolvendo material biológico, durante preparo ou administração de 
medicamentos (caso tenha sofrido mais de um, descreva aquele que considera mais importante): 
c) Tipo: (  ) mucosa    (  ) pele não-íntegra (  ) percutâneo (   ) mordedura 
 
d) Local do corpo atingido: (   )olhos  (   )nariz  (   )mão (   )braço (   )boca  (   )dedo (   )outros____________. 
 
e) Procedimento que estava realizando no momento do acidente:__________________________________ 
 
f) Ocorreu algum tipo de lesão? (    )Não    (  ) Sim        Se SIM:(     )perfuração      (     )corte   (     )laceração  
 
g) Fazia uso de equipamentos de proteção no momento do acidente? Qual (is): 
(  ) luva procedimento        (  ) sapato fechado        (  ) óculos             (  ) propé     (  ) gorro                                         
(  ) luva cirúrgica                (  ) máscara                   (  ) capote             (  ) outro_________________ 
 

h) Material biológico envolvido: (  )sangue (  )vômito (  )expectoração  (  )urina  (   )saliva   (   )outro:_______. 
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i) Reação (ões) vivenciadas por você no momento da exposição ocupacional: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

j) Quando a exposição ocupacional ocorreu você estava: 
(   )sozinho. Atendendo o 
paciente. 

(  )atendendo o paciente com um 
auxiliar. 

(  )auxiliando em algum 
atendimento. 

 
k) Situações que julga favorecedoras ao acidente:  
(   )pressa                   (  )estresse           (   )emergência             (   )cansaço           (  )distração   
 (  )sobrecarga de trabalho  (  )pouca experiência (  )material inadequado (  )falta de equipamentos de proteção 
(  ) acondicionamento inadequado dos resíduos  (  )outro: ____________________________________. 
 
l) Condutas adotadas após o acidente: 
(  ) Lavou com água e sabão                                                                            (  ) Fez compressão local  
(  ) Realizou exames                                                                                         (  ) Identificou o paciente fonte 
(  ) Fez anti-sepsia local, qual produto? ______________________               (  ) Nenhuma conduta 
(  ) Foram realizados exames do paciente fonte. (   ) HIV     (   ) VHB             (  ) Outros: ____________ 
 
m) Notificou o acidente?  
(    )Sim    (    ) Não? Porque? 
(   )Não acho importante notificar um acidente 
(  )Não sabia que deveria ser notificado 
(  )Não considerei grave o suficiente para fazer a notificação 
(  )Meu risco era baixo 
(  )A notificação causaria mais transtornos que benefícios 
(  )Preferi correr o risco que receber as medicações preconizadas 
 
n) Foi indicada quimioprofilaxia para HIV? 
(  )não   (  )sim: foi iniciada após quantas horas após o acidente?___.  
Foi administrada por quantos dias?_____ 
 
o) Foi indicada Imunoprofilaxia para hepatite B? (   ) Sim         (   ) Não 
 
p) Fez acompanhamento sorológico nos meses seguintes ao acidente? (   )não (   )sim, por quanto tempo?___.  
 
q) Caso sofra um acidente hoje, você saberia as condutas a serem adotadas? (   )Sim    (   )Não  (   )Em parte 
 
r) Liste medidas que, em sua opinião, podem contribuir para diminuir a ocorrência de acidentes e/ou agravos 
durante o preparo e a administração de medicamentos, em setores de urgência e 
emergência:___________________________________________________________________.

(   )manteve a calma 

(  )ficou desorientado 

(  )chorou 

(  )teve medo 

(  )teve raiva do paciente 

(  )procurou ajuda imediata 

 

 

 

(  )não contou nada para ninguém 

(  )não deu importância ao fato 

(  )continuou o atendimento 

(  )interrompeu o atendimento 

(  )ficou muito preocupado nos dias/meses seguintes 

(  )não me lembro 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário(a), em uma pesquisa. 

Após ser esclarecido sobre informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, 

assine ao final deste documento. 

A presente pesquisa intitula-se RISCO BIOLÓGICO NO PREPARO E NA 

ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM SERVIÇOS DE URGÊNCIA E 

EMERGÊNCIA: CARACTERIZAÇÃO DO RISCO E AVALIAÇÃO DO IMPACTO DE UMA 

ESTRATÉGIA EDUCATIVA e está sendo desenvolvida sob orientação da Profª Drª 

Anaclara Ferreira Veiga Tipple. Tem como objetivo identificar se os profissionais da equipe 

de enfermagem, que atuam no preparo e na administração de medicamentos, reconhecem 

a ocorrência de comportamentos, que foram observados na prática laboral, como risco 

para exposição a material biológico, nos setores de urgência e emergência. Os dados 

serão obtidos por meio de uma escala tipo Likert (com cinco opções de respostas, com 

escore variando de 0 a 5, indicando se o profissional concorda em absoluto, parcialmente, 

não concorda nem discorda, discorda em parte ou discorda em absoluto, do 

comportamento de sua prática) e de um questionário, os quais serão respondidos pelo 

sujeito, em um local reservado, na própria instituição de trabalho. O tempo estimado para 

responder aos instrumentos é de 20 minutos. Ambos os instrumentos foram construídos 

considerando as Precauções Padrão previstas para prevenção e minimização do risco 

biológico envolvido nos processos de preparo e administração de medicamentos em 

setores de urgência e emergência e que se relacionam com o risco do profissional e do 

cliente. Serão aplicados, pela pesquisadora responsável (enfermeira Ms. Katiane Martins 

Mendonça) a todos os trabalhadores que atuam no preparo e administração de 

medicamentos de serviços de urgência e emergência.   

Os resultados serão utilizados sob a forma de uma Tese de Doutorado. Espera-se 

como resultados os seguintes benefícios: elaboração de um plano de medidas preventivas 

com aplicabilidade à realidade específica e assim, possa ocasionar mudanças na prática; 

atuar como incentivador ao desenvolvimento de outras pesquisas com enfoque no 

processo de medicação e a saúde dos trabalhadores e usuários; além disso, contribuir 

para o ensino da enfermagem e da prevenção e controle de infecção na área da saúde e 

para o aumento de pesquisas nos setores de urgência e emergência e o sistema de 

medicação.  
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Os riscos inerentes a esta pesquisa limitam-se aqueles referentes às respostas aos 

instrumentos. Nesse sentido ressalta-se que será garantido sigilo e anonimato dos 

participantes e da instituição de origem, não causando danos ou exposição dos mesmos. 

Os participantes tem o direito a pleitear indenização caso ocorra algum dano advindo de 

sua participação na respectiva pesquisa. 

Solicitamos a colaboração nesta pesquisa ao responder aos instrumentos, a escala e o 

questionário. Sua autorização e permissão não acarretarão ônus ou prejuízo de qualquer 

tipo. Ressaltamos que sua participação é livre e que poderá desistir a qualquer momento 

sem dano ou constrangimento. Todos os dados coletados serão armazenados durante 

cinco anos e após, incinerados, conforme orientação da Resolução do Conselho Nacional 

de Saúde (CNS), nº 196/96. 

De acordo com a Resolução supracitada nº 196, de 10 de outubro de 1996, do CNS, 

que regulamenta a realização de pesquisas, envolvendo seres humanos é que solicitamos 

sua assinatura, a qual representará estar de acordo em participar da pesquisa. O 

documento encontra-se em duas vias, uma delas é sua e a outra é do pesquisador.  

Em caso de dúvidas sobre os seus direitos como participante nesta pesquisa, você 

poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa, ou caso precise, ligar (pode 

ser a cobrar) para: (62) 9267-9557 (Katiane Martins Mendonça - pesquisadora). 

Pesquisadora:_____________________________________________                                                                                                                        

Katiane Martins Mendonça. COREN-GO: 3023 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DA PESQUISA 

Eu,______________________________________________________,RG:_______________,

CPF:_____________________,matrícula:_______________, abaixo assinado, concordo em 

participar do estudo intitulado RISCO BIOLÓGICO NO PREPARO E NA ADMINISTRAÇÃO DE 

MEDICAMENTOS, EM SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA: CARACTERIZAÇÃO DO 

RISCO E AVALIAÇÃO DO IMPACTO DE UMA ESTRATÉGIA EDUCATIVA como sujeito 

voluntário. Fui devidamente informado e esclarecido pela pesquisadora Katiane Martins 

Mendonça sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como possíveis riscos e 

benefícios decorrentes da minha participação. Foi garantido que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade ou interrupção 

de meu acompanhamento ou trabalho. 

Goiânia, ___________/___________/____________. 

Nome do sujeito ou responsável:____________________________________________. 

Assinatura: ______________________________________________________________. 

Nome do pesquisador responsável: _________________________________________. 

Assinatura: ______________________________________________________________. 
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Protocolo apreciado por todos os profissionais participantes do estudo, no encontro 3. 

Instituição A Protocolo para redução do Risco Biológico durante os procedimentos de preparo e administração de 
medicamentos em unidade de urgência e emergência   

Protocolo 
Nº 01 

Versão 
01 

Elaborado em: 
Novembro/2013 

Última Revisão: 
Dezembro/2013 

Página: 
1/2 

 

1.0 PREPARO DE MEDICAMENTOS 

Objetivo: Minimizar o risco biológico para usuários do setor de urgência e emergência 

Atribuição: Equipe de enfermagem 

Materiais 
necessários: 

- luvas de procedimentos 
- óculos de proteção 
- máscara 
- gorro 
- bandejas 
- álcool a 70% 
- sabão 
- compressas 
- recipientes para descarte de resíduos comuns, químico e infectante 
- caixas prontas/montadas para descarte de resíduos perfurocortantes 

Procedimento Justificativa 

- Limpeza da bancada de preparo com água e sabão, seguida de enxágue, 
secagem e desinfecção com álcool a 70%, ao início de cada plantão. 

A limpeza e a organização do local de preparo de 
medicamentos faz parte das recomendações para a prática 
segura de injetáveis (WHO, 2010). 

- Higienização das mãos, seguindo técnica adequada (retirar adornos e A prática de higienização das mãos é considerada a mais 
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friccionar  palmas, dorso, espaços interdigitais, dorso dos dedos, polegares, 
polpas digitais e punhos). 

a) sem sujidade visível nas mãos: uso de álcool a 70% e duração de 20 a 30 
segundos. 

b) com sujidade visível nas mãos: uso de água e sabão e duração de 40 a 60 
segundos. 

efetiva na prevenção e controle de infecções (BRASIL, 
2009; WHO, 2009). 

- Preparo dos materiais   

-  Higienização das mãos, seguindo técnica adequada. A prática de higienização das mãos é considerada a mais 
efetiva na prevenção e controle de infecções (BRASIL, 
2009; WHO, 2009). 

- Em caso de eventual preparo de antimicrobianos, usar avental, máscara, 
óculos protetores, gorro e luvas. 

Devido ao risco químico o profissional deve ser protegido 
por equipamentos de proteção individual (BRASIL, 2005).  

- Abertura, de modo asséptico, de ampolas, frascos e embalagens. Impedir contaminação no momento da abertura dos 
recipientes, e assim gerar prejuízos à saúde do cliente 
(WHO, 2010; O´GRADY et al., 2011). 

- Desinfecção, com fricção com álcool a 70%, de ampolas e frascos, 
antecedendo a abertura dos mesmos. 

É imprescindível a desinfecção devido à impossibilidade de 
assegurar a limpeza das ampolas e dos frascos, a solução 
pode ser contaminada no momento da abertura dos 
recipientes, e assim gerar prejuízos à saúde do cliente 
(WHO, 2010; O´GRADY et al., 2011). 

- Descarte de resíduos: 

a) perfurocortantes: recipientes específicos (caixas rígidas, adequadamente, 
identificadas). 

b) infectantes: saco branco leitoso, adequadamente, identificado. 

c) comum: saco preto, adequadamente, identificado. 

d) químico:  em recipiente adequado – a ser discutido com o SCIH do 

O profissional que produz o resíduo é responsável pela 
segregação correta do mesmo (BRASIL, 2004).  
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hospital. 

-  Higienização das mãos, seguindo técnica adequada. A prática de higienização das mãos é considerada a mais 
efetiva na prevenção e controle de infecções (BRASIL, 
2009; WHO, 2009). 

2.0 ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS  

Objetivo: Minimizar o risco biológico para usuários do setor de urgência e emergência 

Atribuição: Equipe de enfermagem 

Materiais 
necessários: 

- luvas de procedimentos 
- óculos de proteção 
- máscara 
- bandejas 
- álcool a 70% 
- sabão 
- garrote 
- algodão 
- esparadrapo 
- caixas prontas/montadas para descarte de resíduos perfurocortantes 
- recipientes para descarte de resíduos comuns, químico e infectante 

Procedimento Justificativa 

- Higienização das mãos, seguindo técnica adequada (retirar adornos e 
friccionar  palmas, dorso, espaços interdigitais, dorso dos dedos, polegares, 
polpas digitais e punhos). 

a) sem sujidade visível nas mãos: uso de álcool a 70% e duração de 20 a 30 
segundos. 

b) com sujidade visível nas mãos: uso de água e sabão e duração de 40 a 60 
segundos. 

A prática de higienização das mãos é considerada a mais 
efetiva na prevenção e controle de infecções (BRASIL, 
2009; WHO, 2009). 

- Organizar a seringa com a agulha em uma bandeja ou cuba. - O transporte das soluções preparadas deve ser feito até o 
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local onde se encontra o paciente com o cuidado necessário 
para manutenção da integridade físico-química e 
microbiológica do produto (BRASIL, 2003). 

-  Association for Professionals in Infection Control and 
Epidemiology (APIC) proíbe o transporte manual das 
seringas já utilizadas em veias e artérias ( DOLAN et al., 
2010). 

- Certificar-se sobre a disponibilidade de recipiente para perfurocortantes e 
para resíduo comum, próximo ao local onde será realizada a medicação. 

A segregação e o descarte são de responsabilidade de 
quem produz o resíduo (BRASIL, 2005). 

- Colocar os equipamentos de proteção:  

a) intravenosa:  luvas, óculo de proteção e máscara. 

b) intramuscular: o uso de luvas é indicado apenas em casos de precauções 
de contato. 

Para administração por via intravenosa é recomendado o 
uso de luvas. O uso de óculos de proteção, máscara e gorro 
são indicados apenas, quando respingos de sangue sejam 
esperados no procedimento (WHO, 2010). E para via 
intravenosa não é indicado o uso equipamentos de proteção 
(WHO, 2010). 

- Realizar a antissepsia da pele do paciente com álcool a 70%, com  vigorosa 
fricção do algodão, mudança da face do algodão e em sentido unidirecional 
durante cerca de 30 segundos e aguardar a completa volatilização do 
produto. 

- Realizar a desinfecção do injetor lateral com álcool a 70%, com  vigorosa 
fricção do algodão, mudança da face do algodão e em sentido unidirecional. 

- A antissepsia da pele é necessária, pois a pele abriga uma 
diversa microbiota, que pode penetrar nas camadas mais 
internas durante a administração do medicamento por via 
parenteral (WHO, 2010; O´GRADY et al., 2011) 

- O sítio de administração do medicamento, quando o 
sistema já está instalado, (conexão do equipo/injetor lateral) 
deve ser submetido à desinfecção (O´GRADY et al., 2011). 

- Acionar o dispositivo de segurança da agulha, caso disponível ou levar, em 
uma bandeja, a agulha conectada à seringa para descarte imediato, em 
recipiente próprio.  

Deve ser assegurado o uso de materiais perfuro cortantes 
com dispositivo de segurança (BRASIL, 2011). 

- Higienização das mãos, seguindo técnica adequada. A prática de higienização das mãos é considerada a mais 
efetiva na prevenção e controle de infecções (BRASIL, 
2009; WHO, 2009). 
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