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Introdução 

 
 

Os trabalhadores da área da saúde estão expostos diariamente a diversos 

riscos. Os profissionais possuem a ciência da importância de realizar algumas 

medidas preventivas, porém esse conhecimento nem sempre garante a adesão 

das medidas protetoras (SILVA; LIMA; MARZIALE, 2012). 

Pouco se sabe sobre o conhecimento dos profissionais de saúde acerca dos 

riscos ocupacionais e conhecimento das normas de biossegurança. Entretanto 

faz-se necessário às instituições brasileiras estabelecerem políticas de 

biossegurança (SILVA; LIMA; MARZIALE, 2012). 

Segundo Neves et al. (2017) o Brasil, em relação a outros países, possui 

recomendações e legislações relacionadas a saúde do trabalhador, no que se 

refere a legislação observa-se um distanciamento entre a lei e sua aplicação, o 

conhecimento dessas legislações é fundamental para avanços existentes na 

saúde ocupacional. 

Neste sentido, Marziale (2003) chama a atenção para os riscos que estão 

presentes em atividades diárias dos profissionais da saúde, principalmente os 

da enfermagem. A autora ressalta a falta de dados sistematizados, o que dificulta 

conhecer a realidade brasileira e a falta de cultura para notificar os acidentes de 

trabalho. 

É descrito na literatura que há a uma preocupação dos profissionais de 

enfermagem em relação ao acidente de trabalho sendo que os biológicos são os 

que mais chamam atenção, devido serem mais graves e por possibilitarem o 

desenvolvimento de doenças letais para os trabalhadores. Mesmo com essa 

preocupação os profissionais da enfermagem não notificam os acidentes de 

trabalho, e um dos motivos e o sentimento de culpa pelo fato de ter se 

acidentado, dificultando assim medidas para minimizar tais acidentes (SILVA; 

LIMA; MARZIALE,2012). 

Portanto ações baseadas em mudanças nos processos epidemiológico dos 

profissionais da enfermagem tornam um atendimento mais seguro, capacitando 

os trabalhadores quanto à percepção do risco (CARDOSO; SLOB BGME, 2015). 



 
 

Devido a esses riscos serem comuns e estarem presentes nas atividades 

diárias de profissionais da enfermagem, existem normas estabelecidas e uma 

delas é a norma regulamentadora (NR 32), que tem a finalidade de estabelecer 

diretrizes básicas para implementação de medidas de proteção e para saúde do 

trabalhador (MINISTÉRIO DO TRABALHO, 2008). 

As instituições de saúde têm como papel fundamental prevenir acidentes de 

trabalho, desempenhando programas de educação continuada, prover 

infraestrutura, materiais e equipamentos adequados (LIMA; COSTA; CUNHA, 

2007). 

Com a rotina diária os profissionais de saúde adquirem riscos maiores a 

doenças imunológicas, é de conhecimento que a enfermagem ao manipular 

materiais de riscos, está exposta a acidentes; por meio de atividades por estarem 

em contato direto com o paciente e com fluidos corpóreos (SIMÃO et al.,2010). 

É necessário despertar nos trabalhadores em geral a consciência da 

importância do uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s), 

para que eles possam desempenhar suas atividades com maior segurança e o 

seu trabalho não se torne diariamente risco para doenças ocupacionais 

(BATISTON et al.; 2011). 

Durante aulas práticas o aluno de graduação em enfermagem vivencia 

situações, preparando se para o mercado de trabalho, iniciando suas atividades por 

meio de situações e procedimentos vivenciados com um professor e bonecos que 

representam os pacientes tornando a aula mais realista dando continuidade à aula 

teórica estudada em sala de aula, desenvolvendo já neste momento suas 

habilidades como futuro enfermeiro. 

Essas práticas levam os alunos a situações que exigem um conhecimento sobre 

quais equipamentos de segurança utilizar na realização de procedimentos, mostra 

se neste momento a importância de aulas laboratoriais para maior conhecimento 

desses equipamentos e qual utilizarem em cada momento, levando mais próximo 

a realidade para seu cotidiano (MAIA; VALENTE, 2010). 

Portanto neste cenário acadêmico já podemos identificar risco como físicos, 

mentais e sociais; o acadêmico precisa como profissional da saúde saber que sua 



 
 

segurança está em primeiro lugar, contando com sua inexperiência, insegurança, 

ansiedade e muitas vezes o medo da responsabilidade que o procedimento vai 

exigir. (MAIA; VALENTE, 2010). 

O enfermeiro como educador desenvolve uma figura expressiva atuando 

na proteção e prevenção de possíveis agravos a saúde dos trabalhadores, 

devendo estabelecer um elo com a equipe favorecendo a prática diária, a 

conscientização na intenção de evitar prováveis agravos à saúde física e 

psíquica dos trabalhadores sob sua supervisão (HENRIQUES, 2017). 

Ainda o mesmo autor ressalta que a equipe de enfermagem atua em 

ambientes onde deve se realizar a prática do uso dos EPI´S, pois a exposição a 

situações de risco é constante. Diante dessa questão surgem dúvidas de como 

os estudantes de enfermagem veem a importância do uso de EPI´S, e a 

necessidade de aprender como e quando usá-los corretamente. 

Diante do exposto o presente trabalho tem como objetivo, relatar uma 

experiência vivenciada na disciplina de urgência e emergência do 6º semestre 

do curso de Enfermagem, sobre a conscientização dos futuros profissionais 

quanto à percepção dos riscos e ao uso dos EPI´S. 

Metodologia 

 
Este estudo consiste em um relato de experiência de cinco alunas do curso 

de Bacharelado em Enfermagem, no módulo de Noções de Primeiros Socorros, 

que na época cursava o sexto semestre de um Centro Universitário da Zona Sul da 

cidade de São Paulo. O relato de experiência é uma ferramenta da pesquisa 

descritiva que apresenta uma reflexão sobre uma ação ou conjunto de ações que 

podem abordar uma situação vivenciada no âmbito acadêmico. Tal método é 

observacional e busca identificar a percepção das alunas em relação ao método de 

ensino, que alterna entre a teoria e prática. (CALVACANTE; LIMA, 2012). 

Utilizou-se a seguinte técnica de coleta de dados; descrição de experiências 

vivenciadas em laboratórios de um centro universitário, com revisão de literatura 

sendo utilizados 18 artigos publicados em português e inglês entre janeiro de 2002 

até dezembro de 2017. 



 
 

As atividades teóricas - práticas foram desenvolvidas em sala de aula e 

laboratório de enfermagem da Instituição de Ensino Superior (IES) no período de 

outubro a novembro de 2017, por meio de aula expositiva e supervisionada pelo 

docente responsável da disciplina. 

No primeiro dia em sala de aula foi aplicado toda teoria onde foi abordado 

vários assuntos relacionados à urgência e emergência como por exemplo: Parada 

cardiorrespiratório, queimadura, amputação, intoxicação, hemorragia entre 

outros. 

Além de discutir os conceitos relacionados a cada situação, foi também nos 

apresentado cada material de EPI que seria utilizado nos mesmos. No segundo 

dia as aulas foram aplicadas de forma prática em laboratório, onde foi simulado 

procedimentos em bonecos correlacionados aos assuntos anteriormente 

descritos e consequentemente separar materiais de equipamentos de proteção. 

Já no terceiro dia foi aplicado uma prova prática em dupla onde os alunos 

deveriam sortear dois temas e por meio de simulações demonstrar como as 

técnicas seriam empregadas. Um deles foi hemorragia, onde aplicamos a técnica 

de estancamento do local afetado e para isso foi necessário a utilização de luvas 

e óculos de proteção individual. 

Vale ressaltar que este trabalho se trata de um relato de experiência e, os 

próprios sujeitos de estudo também são as autoras sendo que todas elas 

concederam o seu consentimento para participar do estudo, bem como para 

divulgar os resultados. 

Para manter a particularidade do relato do ponto de vista dos acadêmicos 

em relação ao conhecimento e representação como estratégia de ensino e 

aprendizagem, foram utilizados trechos da fala das participantes a qual 

receberam nomes fictícios (Luva, Máscara Comum, Avental, Óculos de Proteção, 

Máscara N95), para preservar a identidade das participantes. 



 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 

A partir da vivência das aulas práticas houve um confronto com nossa 

realidade, percebeu-se a dificuldade na adesão do uso de EPI´S, percebendo 

neste momento do curso que mesmo tendo conhecimento técnico na área da 

saúde, ainda assim houve dúvida da escolha correta do EPI e quando usá-lo 

situação essa que tornou a aula mais interessante e proveitosa. 

Com graduação podemos perceber que as práticas simuladas despertam o 

interesse do aluno e isto contribui para o estudante se envolver em investigações 

cientificas; desenvolvendo já nesta aula a capacidade de resolver problemas que 

surgem em seu âmbito profissional. 

A simulação é o método de ensino que permite a representação de um 

evento real com o propósito de praticar, aprender, avaliar e entender essas 

situações, como neste estudo utilizaram-se os seguintes níveis interativos: a 

simulação como contexto imediato metodologias ativas (COSTA et al;2015). 

Dessa forma, a aula prática contribui para o aprendizado, aumentando a 

autoconfiança e sanando dúvidas como pode ser demonstrado nos trechos a 

seguir: 

 
“A simulação no laboratório foi um diferencial na minha rotina acadêmica, pois além de 

me estimular a estudar, me ajudou a entender melhor a necessidade de uma aula 

prática” (Óculos de proteção). 

 
 

“Esta aula nos permite trazer toda teoria dada em sala de aula para a prática, 

aperfeiçoando e permitindo o conhecimento real de cada material a ser utilizado, e 

diante da técnica feita se questionar e tirar as dúvidas; tornando assim a aula mais 

interessante” (Máscara N95). 

 
Segundo Guimarães et al; (2011) durante atendimentos em geral 

devemos fazer o uso de EPI´S que são recursos primordiais para prevenir e 

proteger a exposição aos riscos. Os riscos em questão, estão ligados a atividade 

desempenhada à assistência prestada. Sendo assim, o uso do equipamento 



 
 

auxilia na prevenção do atendimento junto a equipe de enfermagem. Os trechos 

abaixam afirmam esse fato: 

 
 

“Através das atividades simuladas no laboratório podemos ter a oportunidade de praticar 

nosso conhecimento adquiridos na teoria quanto ao uso correto de EPI´S, pois nos 

permite a desenvolver e pôr em prática o que aprendemos ” (Máscara comum). 

 
Embora os profissionais da saúde possuem consciência da existência de 

riscos no local de trabalho, as normas da biossegurança ainda nos permeiam a 

prática diária e cotidiana com a mesma intensidade, fato que pode estar 

relacionado ao sentimento de invulnerabilidade dos trabalhadores (MARZIALE; 

VALIM,2011). 

Outro fator importante a ser citado, refere–se ao ritmo intenso de trabalho, 

atrelado ao esquecimento da utilização de medidas de proteção durante a 

realização das técnicas. Trechos a seguir exemplificam essa afirmativa: 

 
“Sendo técnica de enfermagem vivencio um ritmo intenso no meu dia a dia, fazendo 

com que passe despercebido o uso correto dos materiais, com isso a aula, teve uma 

grande importância para meu conhecimento e conscientização. ” 

 
“Diante das aulas práticas no laboratório houve uma dificuldade na escolha correta dos 

EPI´S, mesmo tendo o conhecimento teórico, e sendo profissional técnica da área da 

enfermagem, tive dificuldade na escolha, precisando assim de auxílio do docente no 

momento da escolha dos EPI´S, em alguns momentos me senti insegura” (Máscara 

N95). 

 
 

Assim cada autora durante as aulas teóricas pode aprender sobre cada 

EPI e como usá-los, sendo escolhido um dia para o procedimento ser efetuado 

em laboratório, deveria ser avaliado pelo docente o conhecimento teórico e a 

prática a cada procedimento feito, onde foi separado duplas para sorteio de um 

tema inerente a sua profissão, a simulação foi baseada em um estudo de caso 

com situações de urgência e emergência. 



 
 

Em cada caso o uso do EPI era diferenciado de acordo com cada 

procedimento Intra-Hospitalar realizado pelo profissional. Demonstrado a seguir: 

 
 

“Pude ver a importância dos EPI´S para proteger o profissional individualmente, 

reduzindo qualquer tipo de ameaça a sua segurança, vejo que mesmo sendo uma 

prática do dia a dia, ainda apresentava resistência diante de algumas situações, a 

simulação me apontou onde está o certo e o errado e me deixou mais confiante em 

nossa atuação” (Avental). 

 
 
 

A simulação proporciona aos alunos serem protagonistas do seu processo 

de aprendizagem e o professor assume o papel de programar a metodologia, 

dessa forma a aula prática contribui para o aprendizado pois aumenta a 

autoconfiança do aluno, uma vez praticando seu conhecimento. Outra qualidade 

desse modelo pedagógico é de aprender fazendo, fica evidente que a dinâmica 

do processo ensino- aprendizagem aconteceu por meio da ação-reflexão-ação, 

pois, paralelamente aos estudos teóricos, os alunos tinham aulas práticas no 

laboratório de Enfermagem (CARRARO; PRADO; WALL, 2008). 

Este método de ensino traz ao aluno a possibilidade de vivenciar uma 

dramatização de um fato real, com intenção do mesmo de praticar e avaliar 

determinadas situações, favorecendo o raciocínio crítico, alternando a teoria e a 

prática, preparando o graduando para o mercado de trabalho e para vida. Como 

manifestado nas falas a seguir: 

 
 

“Mesmo sendo uma dramatização, me fez rever a necessidade de buscar mais teoria 

para assim no momento do atendimento não apareça dúvidas de qual material usar, 

para assim ter um atendimento seguro tanto para a vítima quanto para o profissional” 

(Óculos de proteção). 

 
“Durante a simulação acredito que os níveis de adrenalina ficam altos porque essa aula 

traz a realidade sentimentos que são despertados, devido estar diante das situações e 

por ter que trazer a teoria atrelada com a prática de modo rápido e preciso” (Luvas). 



 
 

 

 

A aula simulada é extremamente necessária para o ensino pleno dos 

estudantes. É por meio dela que os professores poderão desenvolver as 

habilidades da turma e instigar-lhes ainda mais, ao deixá-los colocar a mão na 

massa e mostrar as implicações reais que cada conteúdo adquirido possui. 

Dessa maneira, nós alunas tivemos acesso a uma educação muito mais 

completa, envolvente, marcante e duradoura. Podemos afirmar que os recursos 

físicos melhoram muito o leque de possibilidades que um professor pode 

oferecer aos alunos. 

A prática simulada nos possibilitou há estabelecer relações concretas 

entre o que estamos observando com nossos próprios olhos e fazendo com 

nossas próprias mãos. Com isso, novas relações são formadas, permitindo um 

aumento de nossa visão de mundo; por meio de exercícios de observação, 

experimentação e pesquisa, nos tornamos capazes de relacionar os conteúdos 

aprendidos com aquilo que vivenciaremos em nosso cotidiano. Assim, ao longo 

do processo educativo, nos tornamos mais observadores, críticos, curiosos, ou 

seja: pessoas que querem saber como e porque as coisas funcionam. 

As aulas práticas incentivam o aluno a não aceitar uma informação sem 

refletir sobre ela, para assim percebê-la como verdadeira a partir de argumentos 

e comprovações. A metodologia provoca o estudante a pensar ativamente sobre 

o que ele está vendo e/ou fazendo e, assim, estabelecer novas e mais profundas 

conexões. 

Entendemos que é de grande importância termos aulas práticas no 

laboratório e que essas aulas e procedimentos devem alternar entre teoria e 

prática fazendo com que aluno e professor criem laços de confiança, 

contribuindo para o desenvolvimento de futuros profissionais acadêmicos e que 

adquiram mais confiança para tais práticas durante sua vida profissional. 



 
 

Conclusão 

 
Conhecer não significa ter práticas corretas. Partindo disso, através de 

discussões no decorrer do trabalho, observamos que existem um grande espaço 

entre o conhecimento e a prática. 

Apesar dos profissionais da saúde disporem de conteúdos teóricos, as 

atitudes não são compatíveis com a teoria, demonstrando que pode ser sim falha 

no processo de formação dos profissionais da enfermagem; Baseando-se nisso 

e nos trechos mencionados anteriormente, concluímos que é imprescindível a 

elaboração de estratégias educativas para os graduandos de Enfermagem no 

decorrer do curso, fazendo com que os motivem a desenvolver posturas mais 

eficazes no desenvolvimento de suas atividades futuras. Os resultados 

demonstram uma reflexão quanto a importância do uso de EPI’S e as 

dificuldades encontradas pelos alunos durante as aulas em laboratório e sobre 

a utilização correta dos equipamentos. 

Deste modo identificamos que com as aulas simuladas conseguimos 

vivenciar práticas requeridas pela profissão, essa inserção e imersão em 

cenários realísticos que nos aproximam de situações que serão realizadas em 

nossa vivência diária o que nos favorece para uma formação mais completa. 

Com isso, entendemos que as aulas práticas em laboratório são de 

grande valia, e o laboratório de enfermagem é um recurso indispensável no 

processo de ensino para o crescimento profissional dos graduandos, fazendo 

com que os tornem mais preparados e aptos a exercer sua futura profissão. 
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