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RESUMO 

 

A biossegurança configura ações que visam à proteção dos profissionais de saúde, os quais 

encontram-se expostos no seu ambiente de trabalho a riscos, como os biológicos, sendo os 

médicos avaliados como um dos grupos mais suscetíveis. Embora exista alto índice de 

conhecimento sobre o tema e seja evidente que essas medidas reduzem o risco de contaminação 

por materiais biológicos, ainda há baixa adesão a elas. A pandemia de SARS-Cov-2 

proporcionou maior atenção com medidas de proteção em locais de assistência à saúde. Esse 

trabalho objetivou descrever conhecimento, habilidade e atitude de médicos docentes com 

relação às práticas de biossegurança nas suas atividades nos serviços de saúde, considerando o 

atual cenário da pandemia de COVID-19. Trata-se de estudo transversal, observacional e 

descritivo, realizado em um curso de medicina de João Pessoa - PB. Os parâmetros estatísticos 

admitidos foram margem de erro de 5% e nível de confiança de 95% para população de 84 

médicos, resultando amostra de 70 participantes. O estudo seguiu com 51 médicos, 

selecionados de forma não probabilística, por conveniência. Os dados foram coletados por 

questionário online, contendo questões sobre biossegurança, o impacto da Covid-19 quanto a 

essas práticas e o contato com o tema durante formação e prática médica. Dos entrevistados, 

51,9% sofreram acidente com exposição a risco biológico em algum momento da vida 

profissional. A maioria dos participantes demonstrou bom conhecimento sobre o tema, porém 

uma parcela considerável, menor atitude em alguns aspectos, como uso de adornos (43,14% os 

mantém nas práticas em hospital); 45,1% responderam que a falta de insumos é o que mais 

impede o uso adequado de EPIs e higienização das mãos; 38,2% não receberam treinamento 

antes e após a pandemia de Covid-19, mas 84,3% consideraram que ela impactou positivamente 

em suas práticas em biossegurança. Os médicos possuem conhecimento adequado sobre o 

assunto, mas algumas atitudes precisam ser melhoradas. Há concordância com os dados 

apresentados na literatura, sendo necessárias ações que proporcionem maior adesão às práticas 

em biossegurança, na graduação e durante a vida profissional dos médicos. Essas medidas não 

devem ser intensificadas apenas com o surgimento de pandemias por agentes infecciosos, mas 

diariamente, visto que são essenciais para a proteção dos trabalhadores, bem como dos usuários 

dos diversos serviços de saúde. 

 

Palavras-chave: Biossegurança. Equipamentos de Proteção Individual. Profissionais de saúde. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Biosafety represents actions aimed at protecting health professionals, who are exposed in their 

work environment to risks, such as biological ones, and doctors are evaluated as one of the most 

susceptible groups. Although there is a high level of knowledge on the subject and it is evident 

that these measures reduce the risk of contamination by biological materials, there is still low 

adherence to them. The SARS-Cov-2 pandemic provided greater attention with protective 

measures in health care settings. This study aimed to describe the knowledge, skill and attitude 

of teaching physicians regarding biosafety practices in their activities in health services, 

considering the current scenario of the COVID-19 pandemic. This is a cross-sectional, 

observational and descriptive study, carried out in a medical course in João Pessoa - PB. The 

admitted statistical parameters were a margin of error of 5% and a confidence level of 95% for 

a population of 84 doctors, resulting in a sample of 70 participants. The study followed 51 

physicians, selected in a non-probabilistic way, for convenience. Data were collected through 

an online questionnaire, containing questions about biosafety, the impact of Covid-19 regarding 

these practices and contact with the topic during medical training and practice. Of the 

respondents, 51.9% suffered an accident with exposure to biological risk at some point in their 

professional lives. Most participants demonstrated good knowledge on the subject, but a 

considerable portion, less attitude in some aspects, such as the use of ornaments (43.14% keep 

them in hospital practices); 45.1% answered that the lack of inputs is what most impedes the 

adequate use of PPE and hand hygiene; 38.2% did not receive training before and after the 

Covid-19 pandemic, but 84.3% considered that it had a positive impact on their biosafety 

practices. Doctors have adequate knowledge on the subject, but some attitudes need to be 

improved. There is agreement with the data presented in the literature, requiring actions that 

provide greater adherence to practices in biosafety, at graduation and during the professional 

life of doctors. These measures should not be intensified only with the emergence of pandemics 

by infectious agents, but daily, since they are essential for the protection of workers, as well as 

users of different health services. 

 

Keywords: Biosafety. Personal protective equipment. Health professionals. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A biossegurança configura um conjunto de ações que objetivam reduzir, controlar e, 

sobretudo, prevenir os riscos presentes nas atividades, os quais podem comprometer a qualidade 

de vida do trabalhador, bem como a sua saúde, sendo, por isso, essencial na promoção e 

prevenção de saúde (BRASIL, 2010). 

 Abordada pela Norma Regulamentadora (NR) 32, atualmente, a biossegurança traz 

também em sua essência a aplicação de precauções padrão, as quais visam à proteção dos 

profissionais de saúde, e considera que todos eles estão sujeitos em seu ambiente de trabalho a 

riscos, como os biológicos, ou seja, à exposição ocupacional a agentes biológicos (BRASIL, 

2005). 

 A precaução padrão disposta na NR 32 pode ser traduzida nos ambientes de trabalho 

por meio do uso de equipamentos de proteção individual (EPI), descarte adequado de resíduos 

perfurocortantes, lavagem das mãos, imunização para proteção dos profissionais, como também 

dos pacientes, contra os agentes etiológicos associados a exposições aos fluidos biológicos. 

Reforçando a importância das medidas preventivas para os profissionais de saúde, a literatura 

demonstra que a maior parte dos acidentes com exposição aos agentes biológicos ocorreu com 

profissionais que não estavam utilizando o EPI completo (CORRÊA et al., 2017; SANTOS 

JUNIOR et al., 2014; NOVAK; KARPIUCK, 2015). 

 Além disso, segundo Verbeek et al. (2019), a aplicação de tais medidas, como uso de 

equipamentos de proteção individual - que inclui roupas de proteção, luvas, máscaras, óculos 

de proteção, por exemplo - é eficaz em reduzir o risco de contaminação desses profissionais.  

 Todavia, Asmr (2019) mostrou que, embora exista alto índice de conhecimento sobre as 

precauções padrão, há baixa adesão de práticas como higienização das mãos, uso de luvas em 

determinados procedimentos, manipulação de recipientes para descarte de materiais 

perfurocortantes, entre outros. E Corrêa et al. (2017) sugerem que o maior número de acidentes 

de trabalho com exposição a materiais biológicos está relacionado com a baixa adesão dos 

profissionais ao uso do EPI.  

 Convém lembrar que, no mundo, as preocupações com os riscos biológicos, 

aumentaram na década de 80, com a epidemia de HIV, a qual levou à elaboração de normas em 

segurança no ambiente de trabalho, visto que os profissionais da saúde passaram a ser 

considerados uma categoria de alto risco para acidentes do trabalho (NISHIDE; BENATTI; 

ALEXANDRE, 2004). 
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 Atualmente, vê-se uma reprodução desse cenário de preocupações com a pandemia 

provocada pelo SARS-Cov2. Identificou-se que o vírus é transmitido através do contato 

próximo de pessoas, por gotículas eliminadas na fala, tosse ou espirros ou por aerossóis gerados 

por procedimentos como nebulização, intubação orotraqueal ou reanimação cardiopulmonar. 

Dessa maneira, o maior risco de infecção se dá sobretudo entre profissionais de saúde. Assim, 

a preocupação com as medidas de proteção em locais de assistência à saúde tornou-se evidente, 

de maneira que, no início da pandemia, os países foram orientados a fazerem uso racional dos 

EPIs, visto que os estoques globais seriam insuficientes, principalmente no que se refere às 

máscaras cirúrgicas, N95, PFF2, entre outros (OMS, 2020; OPAS, 2020). 

 Os profissionais de saúde são expostos à material biológico em suas práticas rotineiras, 

mas a adesão às medidas de precaução padrão e/ou específicas reduz o risco de contaminação 

por materiais biológicos. Pode-se perceber, como afirmam Reis et al. (2019), que apesar de 

existirem normas para a garantia da segurança aos profissionais de saúde (como a NR-32), os 

acidentes com exposição a materiais biológicos são mais frequentes no Brasil do que em outros 

países, configurando-se um problema de saúde pública. Além disso, Ruiz et al. (2017) 

avaliaram os médicos como o grupo com maior risco de exposição à biológicos. Ressaltando a 

necessidade de mais trabalhos nesse âmbito, Hessels e Larson (2016) afirmam que mesmo 

sabendo-se que há um desacordo entre as normas e a prática das precauções padrão, pouca 

atenção tem sido dada a esse problema.  

 Contudo, é evidente que a adesão a essas medidas pode sofrer impacto em épocas de 

pandemia por agentes infecciosos, despertando o profissional de saúde para a adoção das 

medidas já conhecidas, porém, potencialmente negligenciadas diariamente, nas atividades nos 

serviços de saúde. Nesse contexto, este trabalho tem como objetivo descrever o conhecimento, 

a habilidade e a atitude dos médicos com relação às práticas em biossegurança no dia a dia de 

suas atividades nos serviços de saúde. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

 Descrever o conhecimento, a habilidade e atitude dos médicos docentes de um curso de 

Medicina em João Pessoa (PB) em relação a biossegurança. 

 

2.2 Objetivo Específico 

 

 Descrever o conhecimento dos médicos quanto às medidas de biossegurança nas suas 

atividades do dia a dia nos serviços de saúde. 

 

 Descrever a habilidade dos médicos quanto às medidas de biossegurança nas suas 

atividades do dia a dia nos serviços de saúde. 

 

 Descrever as atitudes dos médicos quanto às medidas de biossegurança nas suas 

atividades do dia a dia nos serviços de saúde. 

 

 Descrever o impacto que a atual pandemia pelo SARS-Cov2 causou quanto à prática de 

medidas de biossegurança nas suas atividades do dia a dia nos serviços de saúde. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Desenho do estudo 

 

 Trata-se de estudo transversal, observacional e descritivo, com coleta e análise de dados 

quantitativos.  

 

3.2 Local e período do estudo 

 

 O estudo foi realizado no Centro Universitário de João Pessoa (UNIPÊ). A coleta de 

dados foi efetivada nos meses de agosto a outubro de 2020. 

 

3.3 População e amostra 

 

 A população era constituída de 84 médicos professores do curso de Medicina do UNIPÊ, 

que atuam entre o primeiro e décimo segundo período do curso e são profissionais atuantes na 

medicina. Para o cálculo amostral foi utilizada a fórmula n= N.Z2.p.(1-p) / Z2.p.(1-p) + e2.N-

1 (n: amostra calculada, N: população, Z: variável normal, p: real probabilidade do evento, e: 

erro amostral), de acordo com a calculadora Prática Clínica. Os parâmetros estatísticos 

admitidos foram margem de erro de 5% e nível de confiança de 95%, resultando em uma 

amostra de 70 médicos. Porém, não foi possível alcançar o n estimado e o estudo seguiu com 

uma amostra de 51 médicos, a qual foi selecionada de forma não probabilística, por 

conveniência.  

 

3.4 Critérios de inclusão e exclusão 

 

 Critérios de inclusão: Ser médico e professor do curso de Medicina da UNIPÊ. 

 

 Critérios de exclusão: Não responder os questionários completamente; não atuar na 

medicina atualmente. 

 

3.5 Variáveis 

  

 As variáveis analisadas foram dispostas em quatro domínios:  
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1. Características dos participantes: Idade; gênero; especialidade; tempo de formação; se 

alguma vez sofreu acidente ocupacional. 

 

2. Contato com o tema biossegurança na formação e na prática médica: se houve 

abordagem do tema durante graduação; se recebeu treinamento nos serviços de saúde 

que trabalha antes da pandemia e após a pandemia; se considera haver impacto da 

pandemia de Covid-19 nas práticas de biossegurança. 

 

3. Conhecimentos e habilidades: uso apropriado de máscara cirúrgica; uso de máscara 

N95; higiene das mãos; utilização de luvas; uso de EPI adequado; placas de orientação 

sobre precauções padrão e específicas; vacinas. 

 

4. Atitudes: uso de EPI do dia-a-dia profissional; orientações aos discentes sobre o uso dos 

EPIs apropriados para cada situação; checagem de vacinas; uso de adornos; descarte 

adequado de perfurocortantes; fatores que impedem o uso de EPIs e higiene das mãos 

no dia-a-dia. 

 

3.6 Instrumento de coleta de dados 

 

 Os dados deste estudo foram coletados por meio de um questionário elaborado pelos 

pesquisadores, criado no aplicativo online Google Forms, o qual, como afirma Mota (2019), 

possibilita fácil acesso do pesquisador aos dados, rapidez na coleta e análise dos resultados.  

 O instrumento contou com 25 perguntas sobre o participante e sobre biossegurança, 

dispostas em quatro domínios: o primeiro em relação às características dos participantes, 

abordando idade, gênero, especialidade médica, tempo de formação e se alguma vez sofreu 

acidente ocupacional com exposição a risco biológico; o segundo, questões sobre o tema 

biossegurança durante a formação profissional e prática médica, englobando aspectos do atual 

contexto da pandemia de Covid-19; o terceiro, acerca dos conhecimentos e habilidades; o 

quarto, sobre as atitudes dos participantes em relação ao tema no dia a dia e também pautando-

as na situação da atual pandemia (APÊNDICE A).  
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3.7 Procedimentos de coleta de dados 

     

 Após aprovação do estudo pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) os médicos 

docentes do curso de medicina foram convidados para fazer parte da pesquisa voluntariamente 

por um aplicativo de mensagens instantâneas. Esses, após concordarem em participar da 

pesquisa por meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), tiveram acesso ao 

questionário por um link desenvolvido na ferramenta Google Forms. Os dados coletados foram 

acessados exclusivamente pelos autores da pesquisa.  

 

3.8 Análise de dados 

 

       Os dados coletados foram organizados em planilhas do Microsoft Excel 365 e codificados 

para realização da análise estatística. Os dados foram analisados utilizando estatística 

descritiva, calculando frequências absolutas e frequências relativas. Para análise, foi utilizado 

o programa STATA 12.0. Além disso, foram dispostas frequências relativas fornecidas pela 

ferramenta Google Forms.  

 

3.9 Aspectos éticos 

 

 A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Centro 

Universitário de João Pessoa (UNIPÊ), Certificado de Apresentação para Apreciação Ética 

(CAAE): 35136720.0.0000.5176. A coleta de dados foi iniciada após aprovação e o 

questionário online respondido após aceitação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

– TCLE, ficando assegurado, portanto, que o participante compreendeu que sua participação 

foi voluntária. Os participantes tiveram acesso à uma via do Termo de Consentimento assinada 

pelos pesquisadores ao finalizarem o questionário. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 Dos questionários enviados aos médicos participantes foram respondidos 51. Todas as 

respostas puderam ser utilizadas para análise dos dados, já que atenderam aos critérios 

previamente estabelecidos. 

 No que se refere às características dos participantes, 54,9% encontravam-se na faixa 

etária de 41 a 53 anos e 31,37%, na faixa de 28 a 40 anos. Houve predomínio do gênero 

masculino (56,8%) em relação ao feminino (43,1%). Entre as especialidades dos participantes, 

prevaleceram as clínicas (56,87%) em relação às cirúrgicas e clínica-cirúrgicas (29,41% e 

13,72%, respectivamente). Sobre o tempo de formação, 41,18% tinham 11 a 20 anos de 

formados, enquanto 27,45%, 21 a 30 anos (FIGURA 1). 

 

Figura 1 – Características dos participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados do autor (2020) 

 

 Quando questionados se alguma vez sofreram acidente de trabalho com exposição a 

risco biológico, 52,94% médicos responderam que sim (FIGURA 1 e FIGURA 2). Esse 

panorama pode ser identificado em outras regiões do Brasil e do mundo. Soares et al. (2019) 

identificaram que, em um município do Rio Grande do Sul, no ano de 2017, foram notificados 

121 acidentes de trabalho com exposição a material biológico envolvendo médicos, enfermeiros 

e técnicos de enfermagem.  

 Outro estudo, em um hospital em Barcelona, realizou um levantamento da incidência de 

exposições acidentais a sangue e a outros fluidos biológicos nos anos de 2005 a 2014. 
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47,06%52,94%

Não Sim

Observou-se que, dos 318 casos registrados 36,1% envolveram enfermeiros e 27%, médicos, 

sendo esses últimos avaliados como o grupo com maior risco de exposição (RUIZ et al., 2017). 

 Reis et al. (2019) avaliaram incidência e prevalência de acidentes envolvendo exposição 

à material biológico. A pesquisa contou com 628 participantes (médicos, dentistas, enfermeiros 

e estudantes dessas áreas). Dos profissionais que se acidentaram, identificou-se que 65,6% 

tiveram um acidente durante a vida profissional ou no período do estudo, 34,4% sofreram mais 

de dois acidentes e 45,5%, mais de três acidentes. Pôde-se observar em seus dados que os 

médicos foram o grupo de profissionais que mais relataram acidente, representando 20,6% do 

total no ano anterior ao estudo e 10,4% durante o estudo.  

 

Figura 2 – Percentual de profissionais que sofreram acidente de trabalho com exposição a risco 

biológico.  

 

 

 

 

  

 

 

Fonte: Dados do autor (2020) 

 

 No presente estudo, observou-se ainda que os homens se acidentaram duas vezes mais 

que as mulheres, correspondendo a um percentual de 66,67% (18/27) e 33,33% (9/27) 

respectivamente. O contrário foi encontrado por outras pesquisas, nas quais as mulheres 

sofreram mais acidentes com exposição a materiais biológicos do que os homens (SOARES et 

al., 2019; RUIZ et al., 2017; CORRÊA et al., 2017). 

 Considerando o tempo de formação, o maior número de relatos de acidente ocupacional 

ocorreu na faixa de 11 a 20 anos, seguido da faixa de 21 a 30 anos e menos de 10 anos. Por 

outro lado, os médicos na faixa de 11 a 20 anos de formação, relataram mais contato com o 

tema biossegurança durante a graduação (FIGURA 3). Corrêa et al. (2017) relataram que o 

maior número de acidentes de trabalho com exposição a materiais biológicos estava relacionado 

com a baixa adesão dos profissionais ao uso do EPI.  
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Figura 3 – Frequência de profissionais que tiveram contato com tema biossegurança durante a 

graduação e tempo de formação dos médicos.  

 

 

 

   

   

  

 

 

 

  

 

 

 

Fonte: Dados do autor (2020) 

  

 No que tange o impacto da pandemia de Covid-19 nas práticas diárias de biossegurança 

dos médicos, 84,3% consideraram que essa impactou positivamente em suas atitudes (como 

higiene das mãos e uso de EPI) e 13,7%, que houve impacto parcial (FIGURA 4). Contudo, 

apenas 27,4% dos professores receberam treinamentos sobre biossegurança nos serviços que 

trabalham antes e após a pandemia, 25,4% somente antes da pandemia, 7,8% unicamente após 

a pandemia e 39,2% não receberam treinamento em nenhum momento.  

 

Figura 4 – Percepção do impacto da pandemia de Covid-19 nas ações de biossegurança 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados do autor (2020) 
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 Liu et al. (2020) estudaram profissionais de saúde que cuidaram de hospitalizados com 

Covid-19 grave, com os quais foram protocoladas medidas rigorosas de proteção, como uso da 

máscara N95 e treinamentos sobre higiene das mãos, paramentação e desparamentação. Ao 

final da pesquisa, os profissionais foram devidamente testados e constatou-se que nenhum deles 

foi infectado e nem desenvolveram anticorpos IgM e IgG contra a doença. Dessa forma, 

alertaram sobre a importância de esses trabalhadores serem devidamente protegidos e que os 

serviços de saúde devem priorizar o fornecimento dos equipamentos de proteção, bem como de 

treinamento para os profissionais em seu uso. 

 Vale salientar que, segundo a Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba, até o mês de 

novembro de 2020 foram notificados mais de 8 mil casos de Covid-19 entre profissionais de 

saúde, dentre os quais 10% eram médicos. Esse panorama também é observado a nível nacional. 

Segundo Ministério da Saúde (2020), os médicos ocupam a terceira posição (10%) entre os 

casos de Covid-19 em trabalhadores da saúde (PARAÍBA, 2020; BRASIL, 2020). 

 No tocante aos conhecimentos e habilidades dos médicos sobre biossegurança, foram 

realizadas 10 questões (Apêndice A). Houve um bom percentual de acertos em todas as 

alternativas, variando de 100% a 68,6%. Duas questões obtiveram 100% de acertos e a que 

apresentou menor quantidade de acertos referia-se ao uso de máscara cirúrgica no paciente com 

tuberculose para evitar transmissão em ambiente hospitalar (TABELA1).  

 A partir desses dados é possível compreender que os participantes apresentam bom 

conhecimento sobre o tema e possuem adequadas habilidades. Um estudo realizado com 783 

médicos (residentes e não residentes) do Hospital das Clínicas da UFMG, demonstrou 

resultados semelhantes. Avaliou conhecimento dos profissionais sobre a NR-32, atividades de 

trabalho que abrangessem conhecimento em relação aos riscos biológicos, biossegurança e 

vacinas; cumprimento da precaução padrão, esquemas de vacinação e os aspectos que eles 

consideraram facilitar ou prejudicar a conformidade com o padrão. Também foram 

questionados sobre onde eles receberam treinamento em biossegurança, sua percepção de 

suscetibilidade e se eles sofreram algum acidente em sua vida profissional. Verificou-se que 

30,3% do grupo estudado relatou conhecimento da NR-32. A totalidade dos médicos residentes 

conheciam as precauções para manuseio de material contaminado, enquanto 89,6% e 92% dos 

médicos sabiam sobre essas questões. (LA-ROTTA et al., 2013). 
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Tabela 1 – Questões sobre conhecimentos e habilidades sobre biossegurança, percentual de 

acertos e suas respectivas respostas corretas.  

Questão abordada  
Percentual de 

acertos 

a) A máscara cirúrgica protege o profissional de saúde de patógenos 

transmitidos por gotículas. (Verdadeiro) 

 

b) A máscara N95 protege o profissional de saúde de patógenos 

transmitidos por aerossóis. (Verdadeiro) 

 

c) Para evitar a transmissão de tuberculose no ambiente hospitalar, o 

paciente com tuberculose deve usar máscara cirúrgica. 

(Verdadeiro) 

 

d) Para examinar vários pacientes, basta trocar as luvas de procedimento 

entre cada paciente, pois as luvas substituem a higiene das mãos. (Falso) 

 

e) Tocar as superfícies como maçanetas de portas, telefones e teclados 

com luvas de procedimento não traz nenhum risco aos 

profissionais de saúde e pacientes. (Falso) 

 

f) Não há indicação de uso de avental descartável para examinar 

pacientes com bactéria resistente como Pseudomonas multirresistente. 

(Falso) 

 

g) Compreendo as placas de orientação sobre precaução padrão, 

respiratório (gotículas e aerossóis) e contato existentes nos serviços de 

saúde. (Sim) 

 

h) Conheço as vacinas que são obrigatórias para os profissionais de 

saúde. (Sim) 

 

i) Ao colocar uma máscara cirúrgica por baixo de uma N95 aumento a 

proteção contra aerossóis. (Falso) 

 

j) Em quais dessas situações não é necessário higienizar as mãos  

(Em todas as situações acima é necessário higienizar as mãos) 

 

80,4 

 

 

90,2 

 

 

68,6 

 

 

 

96,1 

 

 

100 

 

 

 

98 

 

 

 

76,5 

 

 

 

80,4 

 

 

88,2 

 

 

100 

Fonte: Dados do autor (2020) 

  

 Quanto às atitudes dos médicos em biossegurança, 37,3% referiram utilizar EPI 

adequadamente sempre, enquanto 51%, frequentemente e 11,8%, às vezes. Dos docentes, 

60,8% avaliaram que conseguem orientar os discentes sobre os EPIs que devem usar em cada 

tipo de precaução e 39,2%, que são capazes de fazê-lo parcialmente; a maioria (86,3%) descarta 

os perfurocortantes após procedimentos na caixa adequada para evitar acidentes de outros 

profissionais de saúde. 
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 Sobre conhecer as vacinas necessárias e ter atitude de manter o cartão vacinal atualizado, 

49% (25/51) dos médicos sabem as vacinas necessárias para profissionais de saúde e buscam 

checar e atualizar o cartão vacinal. Apenas 1,9% (1/51) tem conhecimento parcial sobre as 

vacinas que são necessárias, mas busca checar e atualizar o cartão vacinal; 23,5% (12/51) 

informaram que sabem as vacinas que são necessárias, mas responderam como parcial a busca 

por checar o cartão de vacina e mantê-lo atualizado; 11,7% (6/51) consideram o conhecimento 

sobre vacinas e a checagem do próprio cartão e sua atualização como parcial; 7,8% (4/51) 

sabem quais são as vacinas necessárias, porém não checam o cartão vacinal e não buscam 

atualiza-lo; 3,9% (2/51) afirmaram que o conhecimento sobre as vacinas necessárias para 

profissionais de saúde é parcial e não buscam checar e atualizar o cartão vacinal; 1,9% (1/51) 

não sabe quais são as vacinas necessárias e não busca atualizar o cartão vacinal. 

 Em relação ao uso de adornos, 43,14% (22) mantem adornos em ambiente hospitalar 

frequentemente ou às vezes ou sempre (FIGURA 5). Desses, 50% eram homens e 50%, 

mulheres, não havendo diferença entre os gêneros nesse aspecto. 

 

Figura 5 – Percentual de utilização de adornos em ambiente hospitalar. 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados do autor (2020) 

  

 Pode-se observar que os médicos participantes da pesquisa apresentaram bom 

conhecimento sobre biossegurança. Contudo, demonstraram falhas em algumas atitudes, 

sobretudo em relação ao uso de adornos e atualização do cartão vacinal.   

 Nesse contexto, Asmr et al. (2019) observaram que médicos e enfermeiros apresentam 

bom conhecimento em relação a precauções padrão contra patógenos transmitidos pelo sangue, 

porém, os enfermeiros apresentaram maior conformidade sobre essas práticas que os médicos. 

 Em relação às vacinas, um estudo anterior evidenciou que 97,7% dos médicos tomou o 

esquema completo de vacinação contra Hepatite B, mas desses somente 41,9% preocuparam-

se em verificar o anti-HBs. Outra pesquisa demonstrou que grande parte dos profissionais 

estavam vacinados contra Hepatite B (SOARES et al., 2019; LA-ROTTA et al., 2013).  
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  Convém lembrar que, conforme concluíram Rosiński et al. (2019), a baixa adesão às 

precauções padrão, bem como a não aplicação das regras de higienização das mãos podem 

expor tanto o paciente, quanto o trabalhador a infecções. Moralejo et al. (2018) corroboram 

com essa questão, visto que, revisando a literatura, verificaram que as medidas de precaução 

são essenciais para prevenir e controlar infecções, reduzindo a transmissão de agentes 

biológicos aos pacientes, como também aos profissionais de saúde e a não adesão a essas 

práticas é preocupante.   

 No presente estudo, 45,1% dos docentes relataram que a falta de insumos impede o uso 

adequado de EPIs e higienização das mãos. A busca pelos motivos que levam esses 

profissionais a não aplicarem na prática as medidas de biossegurança não é um objetivo dessa 

pesquisa, todavia, a discussão nesse sentido ainda é válida.  

 Nesse sentido, La-Rotta et al. (2013) demonstraram possíveis fatores que prejudicam o 

cumprimento das precauções padrão, os quais incluem a falta de disponibilidade de material 

(51,4%), excesso de trabalho (18,3%), pressa (16,8%) e acesso deficiente ao EPI (13,5%). 

Kinlay et al. (2015) confirmam essas questões. Analisaram que, dentre os motivos para os 

profissionais não utilizarem equipamentos, como óculos de proteção e máscaras, destacava-se 

a falta de acesso aos equipamentos no momento da abordagem ao paciente. Além disso, quase 

metade dos entrevistados referiu que a proteção facial não era uma prioridade em emergências, 

contudo, 34% responderam ter se arrependido por não ter utilizado as proteções.  

 Lin et al. (2019) também concluíram que a grande carga de trabalho dos profissionais 

interferiu nas práticas dos protocolos de precaução e que, embora tivessem recebido 

treinamentos sobre infecção hospitalar, costumavam ignorar tais práticas. Além disso, muitos 

profissionais atribuíram a não utilização de equipamentos de proteção até mesmo a um possível 

sofrimento psicológico dos pacientes a respeito da gravidade de seus problemas. 

 A maioria dos estudos encontrados na literatura mostrou alto conhecimento dos médicos 

em relação à biossegurança, em contrapartida, pouca conformidade em suas atividades diárias. 

Os resultados desse estudo reforçam isso, uma vez que os docentes relataram falhas em algumas 

atitudes durante sua atividade profissional enfatizadas nessa pesquisa. Ainda foi evidente que a 

pandemia pelo SARS-Cov-2 impactou positivamente nas atitudes em biossegurança, porém, 

uma parte considerável dos participantes não recebeu treinamentos antes e após esse período.  

  

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rosi%26%23x00144%3Bski%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30909536
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5 CONCLUSÃO 

  

 Os médicos possuem conhecimento e habilidades adequados sobre biossegurança, mas 

algumas atitudes precisam ser melhoradas, como evitar uso de adornos e ampliar adesão à 

vacinação. Além disso, boa parte dos docentes considera que a pandemia do SARS-Cov-2 

impactou positivamente nas suas atitudes em biossegurança. O estudo apresenta limitações 

metodológicas pelo tamanho da amostra, todavia os dados corroboram com os apresentados na 

literatura. 

 Ainda são necessárias ações que proporcionem maior adesão às práticas em 

biossegurança, tanto na graduação, quanto durante a vida profissional dos médicos. Vale 

salientar ainda que essas medidas não devem ser intensificadas apenas com o surgimento de 

pandemias por agentes infecciosos, mas diariamente, por meio de treinamentos para os 

profissionais de saúde e de maior oferta de insumos, visto que são essenciais para a proteção 

dos trabalhadores, bem como dos usuários dos diversos serviços de saúde. 
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APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

1. Características dos participantes 

 

a) Idade 

____________________ 

 

b) Gênero 

____________________ 

 

c) Especialidade 

____________________ 

 

d) Tempo de formação médica em anos completos desde a graduação: 

_____________________ 

 

e) Alguma vez sofreu acidente ocupacional com exposição a risco biológico? 

1- Não    

2- Sim 

 

2. Sobre o tema biossegurança durante a formação e prática médica: 

 

a) Teve contato com esse tema durante sua graduação em sala de aula ou internato? 

1- Não    

2- Sim 

 

b) Recebeu treinamento sobre as medidas de biossegurança nos serviços de saúde que 

trabalha antes da pandemia? 

1- Não    

2- Sim 

 

c) Recebeu treinamento sobre as medidas de biossegurança nos serviços de saúde que 

trabalha após a pandemia? 

1- Não    

2- Sim 

 

d) Considera que a pandemia de Covid-19 impactou nas suas práticas de biossegurança, 

como por exemplo uso de EPI ou higiene das mãos? 

1-não 

2-sim 

3-parcialmente 

 

3. Conhecimentos e habilidades sobre biossegurança 
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k) A máscara cirúrgica protege o profissional de saúde de patógenos transmitidos por 

gotículas. 

1- Falso      

2- Verdadeiro 

 

l) A máscara N95 protege o profissional de saúde de patógenos transmitidos por aerossóis. 

1- Falso      

2- Verdadeiro 

 

m) Para evitar a transmissão de tuberculose no ambiente hospitalar, o paciente com 

tuberculose deve usar máscara cirúrgica. 

1- Falso      

2- Verdadeiro 

 

n) Para examinar vários pacientes, basta trocar as luvas de procedimento entre cada 

paciente, pois as luvas substituem a higiene das mãos. 

1- Falso    

2- Verdadeiro 

 

o) Tocar as superfícies como maçanetas de portas, telefones e teclados com luvas de 

procedimento não traz nenhum risco aos profissionais de saúde e pacientes. 

1- Falso    

2- Verdadeiro 

 

p) Não há indicação de uso de avental descartável para examinar pacientes com bactéria 

resistente como Pseudomonas multirresistente. 

1- Falso     

2- Verdadeiro 

 

q) Compreendo as placas de orientação sobre precaução padrão, respiratório (gotículas e 

aerossóis) e contato existentes nos serviços de saúde. 

1- não 

2- sim 

3- parcialmente 

 

r) Conheço as vacinas que são obrigatórias para os profissionais de saúde. 

1- não 

2- sim 

3- parcialmente 

 

s) Ao colocar uma máscara cirúrgica por baixo de uma N95 aumento a proteção contra 

aerossóis. 

1- Falso 

2- Verdadeiro 

 

t) Em quais dessas situações não é necessário higienizar as mãos: 

1- Antes de procedimentos assépticos 



27 
 

2- Após o contato com o paciente 

3- Antes do contato com o paciente 

4- Após tocar superfícies próximas ao paciente (ex: bomba de infusão) 

5- Após contato com fluidos orgânicos (urina, sangue) 

6- Em todas as situações acima é necessário higienizar as mãos. 

 

4. Atitudes 

 

a) Uso EPI adequadamente no dia-a-dia no hospital. 

1- Nunca 

2- Raramente 

3- As vezes 

4- Frequentemente 

5- Sempre 

 

b) Consigo orientar os discentes sobre os EPIs que devem ser usados em cada tipo de 

precaução (padrão, contato e respiratório) 

1- Não 

2- Sim 

3- Parcialmente 

 

c) Costumo checar as vacinas necessárias e atualizá-las? 

1- Não 

2- Sim 

3- Parcialmente 

  

 

d) Costumo manter anéis, aliança, relógio entre outros adornos durante prática médica 

em hospital 

1- Nunca 

2- Raramente 

3- Às vezes 

4- Frequentemente 

5- Sempre 

 

e) Descarto os perfurocortantes após procedimentos na caixa adequada para evitar 

acidentes de outros profissionais de saúde. 

1- Nunca 

2- Raramente 

3- Às vezes 

4- Frequentemente 

5- Sempre 

 

f) O que impede o uso adequado de EPIs e Higienização das Mãos no dia-a-dia? 

1- Falta de insumos 

2- Urgência para executar o atendimento 

3- Sobrecarga de trabalho 
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4- Esquecimento 

5- Não acho necessário 

6- Não encontro impedimentos para uso de EPI e Higienização das Mãos 


