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Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo identificar a adesão dos profissionais de 

saúde quanto às precaução padrão (PP). Trata-se de uma revisão narrativa da 

literatura na qual utilizou-se para a introdução 19 artigos e 1 livro, totalizando 20 

referências e para a revisão de literatura será realizado um levantamento 

bibliográfico nas bases de dados Scientific Eletronic Library Online (SCIELO). Como 

critérios de inclusão serão utilizados artigos encontrados na íntegra, na língua 

portuguesa, que atendaram aos objetivos do estudo, no período de 2000 a 2017. As 

Precauções Padrão (PP) são classificadas como um conjunto de medidas utilizadas 

para diminuir e minimizar os riscos de transmissão de micro-organismos nos 

serviços de saúde sendo notória a importância quanto a  adesão com vistas à 

redução das infecções hospitalares (IH). Conclui-se que ainda existem falhas graves 

quando a adesão ás precauções, seja por falta de conhecimento ou até mesmo por 

falta de treinamentos. 

Palavras Chaves: Proteção Pessoal; Isolamento de Pacientes; Cuidados de 

Enfermagem; Equipamento de Proteção Individual. 

 

 Introdução 

A Portaria nº 2616/98 do Ministério da Saúde (MS) define como infecção 

hospitalar (IH) aquela adquirida após admissão do paciente e que se manifesta 

durante a internação, ou após a alta do mesmo quando puder ser relacionada com a 

internação ou procedimentos hospitalares realizados anteriormente. Os fatores de 

risco associados à aquisição de IH estão relacionados ao próprio paciente, aos 

procedimentos invasivos e ao ambiente hospitalar (1). 

Diante da análise da história da IH, é possível observar várias etapas 

relevantes destacando-se a atuação do médico húngaro Ignaz Plilipp Semmelweis, 

quando implantou nas enfermarias de atendimento obstétrico a higienização das 

mãos pelos estudantes de medicina. Observou-se naquele momento que as 

puérperas que recebiam tratamento pelas parteiras, apresentavam taxas menores 

de mortalidade do que aquelas tratadas pelos estudantes de medicina, os quais 

realizavam o estudo anatômico em peças cadavéricas antes do atendimento na 

enfermaria. Após a implantação da medida de lavagem das mãos houve uma 

redução nos valores de óbitos, passando de 12,11% no ano de 1842 para 1,28% no 

ano de 1848 (2).  
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Outro fato que merece destaque foi o trabalho desenvolvido pela precursora 

da Enfermagem, Florence Nightingale (1854), durante a guerra da Criméia, quando 

implementou estratégias no cuidar relacionadas a higiene e limpeza do ambiente 

resultando em redução nas taxas de mortalidade no período (3).  

A partir dos fatos históricos, é notória a importância da adesão de medidas 

com vistas à redução das IH. Destaca-se a adesão às precauções padrão (PP) por 

todos os profissionais, especialmente pelos profissionais da área da saúde, por 

serem fundamentais as medidas de prevenção e disseminação de micro-organismos 

no ambiente hospitalar (4). 

As PP são classificadas como um conjunto de medidas utilizadas para 

diminuir e minimizar os riscos de transmissão de micro-organismos nos hospitais e 

constituem-se basicamente de higienização das mãos; uso de equipamento de 

proteção individual (EPI), manejo e descarte correto de materiais perfuro cortantes e 

resíduos, além da imunização dos profissionais, independente do diagnóstico do 

paciente. Apesar de ser considerado um processo simples, cuja importância foi 

epidemiologicamente comprovada, é ainda negligenciada não sendo desenvolvida 

criteriosamente e sistematicamente pelos profissionais (5).  

As medidas de PP aplicam-se a qualquer paciente, independentemente, do 

diagnóstico clínico ou sorológico e os EPI são recomendados sempre que o contato 

com pacientes e fluidos corporais forem previstos. Reforçar tais medidas, como a 

recomendação de higienização das mãos, antes e após contato com pacientes e 

fluidos orgânicos, o descarte de materiais perfuro cortantes em recipientes rígidos, 

cuidados com reprocessamento de materiais e administração de medicamentos 

injetáveis são indispensáveis além de terem como alvo a proteção do profissional de 

saúde. (5). 

Diante das contribuições realizadas por Semmelweis e Nightingale devido a 

necessidades do período e ainda, das atividades desenvolvidas atualmente no 

ambiente hospitalar, a pergunta que norteou a condução deste estudo foi: “Existe 

adesão dos profissionais de saúde em relação às precauções padrão?”. 

 

Objetivo 

Este estudo teve como objetivo identificar a adesão dos profissionais de 

saúde quanto às precaução padrão. 
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Metodologia 

 Tratou-se de uma revisão narrativa da literatura na qual utilizou-se 14 artigos, 

1 livro, 2 TCC, 2 documentos oficiais, totalizando  19 referências e para a revisão de 

literatura foi realizado um levantamento bibliográfico na base de dados  da BVS. 

 Como critérios de inclusão foram utilizados artigos encontrados na íntegra, na 

língua portuguesa, no período de 2000 a 2017que atendaram aos objetivos do 

estudo. 

Foram utilizados como Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): Proteção 

Pessoal; Isolamento de Pacientes; Cuidados de Enfermagem; Equipamento de 

Proteção Individual. 

 

Desenvolvimento 

A infecção hospitalar (IH) é considerada um importante problema de saúde 

pública, com impacto na morbimortalidade, tempo e gastos com procedimentos 

diagnósticos e terapêuticos. Acrescenta-se a isso as repercussões para o paciente, 

sua família e a comunidade, tal como o afastamento da vida e do trabalho, com 

consequente comprometimento social, psicológico e econômico (6).  

A incidência de infecção hospitalar associada a micro-organismos resistentes 

tem aumentado em todo o mundo. O estudo realizado nos Estados Unidos, 

evidenciou  que mais de 70% das bactérias isoladas nos hospitais são resistentes a 

pelo menos um antibiótico. A aquisição de micro-organismos multirresistentes 

ocorre, geralmente, a partir da transmissão pelo contato das mãos dos profissionais 

com os pacientes e pelo contato direto do paciente com material ou ambiente 

contaminado (7).   

Diante da complexidade e importância das IH, no que diz respeito ao 

adoecimento da população, é necessário difundir o conhecimento entre os 

profissionais de saúde em relação aos mecanismos de transmissão de doenças e 

incentivar o comportamento positivo quanto à adesão as recomendações 

estabelecidas pelo Centers for Disease and Control (CDC) (8).   

As diretrizes do CDC em relação as PP têm como finalidade minimizar o risco 

de transmissão de micro-organismo de pacientes colonizados ou infectados para 

outros pacientes ou profissionais de saúde (8).    

Em 1998 o Ministério da Saúde, por meio da Portaria nº 2.616, instituiu a 

obrigatoriedade da criação da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), 
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em todas as instituições do país, norteando competências técnicas, como: mensurar 

os cuidados prestados ao paciente; indicar soluções e medidas as IH; mensurar o 

risco de contrair IH, dentre outras atividades (9).  

Como parte integrante do cuidado, as PP têm por objetivo proteger 

profissionais de saúde contra possível contaminação na prestação de cuidados e 

prevenir IH (10).    

As estratégias relacionadas às PP são utilizadas considerando que todos os 

pacientes podem ser portadores de infecção havendo necessidade da utilização de 

barreiras de proteção apropriadas para todas as interações profissionais de saúde-

paciente (11).  

Essas barreiras de proteção surgiram como recomendações padronizadas 

para prevenir a ocorrência das infecções intra-hospitalares. De acordo com 

Fernandes (2000), as PP deverão ser utilizadas sempre que existir risco de contato 

com sangue, secreções, excreções, pele com solução de continuidade e mucosas 

(11).   

Para uma prática clínica segura, todo o profissional de saúde deve considerar 

presente o risco de exposição a agentes infecciosos, tais como vírus da 

imunodeficiência humana (HIV), vírus da hepatite B e C (VHB e VHC) e, a partir 

dessa premissa, adotar as medidas relacionadas às PP (12).  

Segundo Aires o risco de transmissão de alguns micro-organismos, após a 

exposição dos profissionais a fluidos biológicos, depende de vários fatores 

relacionados ao agente, a pessoa exposta e ao acidente. O risco médio de um 

indivíduo contrair HIV após contato percutâneo é inferior a 0,3%, o de VHC é de 

1,8% e o do VHB pode chegar a atingir os 40%. O VHB é o mais resistente, podendo 

sobreviver durante uma semana em sangue seco à temperatura ambiente (12).  

Diante disso, acidentes de trabalho com exposição a material com potencial 

risco biológico deverão ser notificados em ficha padronizada pelo MS no Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (SINAN-NET) e em redes sentinelas, como os 

Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) (13).     

As instituições de saúde têm adotado como modelo de prevenção o conceito 

de hierarquia de controle (medidas e controle de riscos) com a finalidade de eliminar 

ou minimizar o uso de material perfuro-cortantes quando possível, isolar o risco, 

proteger o profissional da exposição biológica pelo emprego de engenharias de 

controle como as agulhas com dispositivos de segurança e uso de recipientes de 
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paredes rígidas para descarte do material perfuro cortante. Diante da possibilidade 

dessas estratégias não fornecerem total proteção aos profissionais de saúde, faz-se 

necessário o controle das práticas de trabalho e o uso dos EPI (10). 

Dentre os EPI destacam-se o uso de aventais, máscara e óculos para 

proteção da mucosa ocular, nariz e boca. As máscaras e os óculos deverão ser 

utilizados durante a realização de procedimentos que tragam risco de respingos, e 

os aventais com objetivo de proteger a roupa e superfícies corporais (11).    

A adesão às PP é a principal estratégia utilizada para proteger o trabalhador 

quanto exposição a patógenos transmissíveis além de proteger o paciente, porém, 

essa adesão encontra-se abaixo do recomendado e a capacitação dos profissionais 

torna-se imprescindível no tocante à melhoria desse cenário (13). 

Estudo realizado em hospitais e centro médico na Etiópia por Valim (2014) 

com o objetivo de avaliar o conhecimento da adesão as PP, identificou que mais da 

metade dos trabalhadores de saúde tinham conhecimento inadequado sobre as PP 

e de fato, 95,5% desejavam receber alguma forma de treinamento (13). 

Uma pesquisa realizada em Aracaju com o objetivo de sintetizar as 

informações mais relevantes sobre as causas relacionadas à falta de adesão as PP 

e evidenciou, entre os motivos citados pelos profissionais: suposição do quadro de 

infecção; o uso de EPI causando desconforto; ou falta dos mesmos para uso dos 

profissionais; altas jornadas de trabalho. Evidenciou ainda que, quanto menor a 

idade do profissional maior o nível de adesão, possivelmente associado a 

capacitação dos profissionais no ambiente de trabalho (8). 

A baixa adesão às PP aliada à falta de atenção e conhecimento quanto às 

medidas de prevenção são fatores de risco para a ocorrência de acidentes que 

envolvem os profissionais de saúde que atuam na assistência direta, como médicos, 

enfermeiros, dentistas e estudantes (14).    

Por outro lado, profissionais que atuam de forma indireta na assistência, como 

os profissionais do serviço de higiene e limpeza hospitalar e lavandeiras hospitalares 

também se tornam expostos ao risco biológico, ao se depararem com objetos 

perfuro cortantes descartados de forma incorreta (14).    

O tempo é um dos fatores que pode prejudicar a adesão tornando essencial o  

dimensionamento adequado dos profissionais o qual irá interferir positivamente no 

desenvolvimento de técnicas previstas durante a assistência prestada (8). 

A Legislação de enfermagem na Lei nº 7.498, de junho 1986 Art: 8, inciso E, 
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F; aponta que a prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar é 

responsabilidade do enfermeiro, inclusive como membro das respectivas comissões” 

e “f) participação na elaboração de medidas de prevenção e controle sistemático de 

danos que possam ser causados aos pacientes durante a assistência de 

enfermagem;” (15).  

Estudo realizado em um serviço público de emergência, evidenciou que a falta 

de adesão ás PP está correlacionada a falta de entendimento e comportamento dos 

profissionais de saúde. A falta de conhecimento na área da biossegurança e controle 

de infecções, a incompreensão da situação de saúde do paciente, realização de 

interferência rápida e efetiva; em breves períodos de tempo identificada como 

causas relacionada a falta de adesão e, sendo assim em situações de risco o 

profissional considerou que faz parte do trabalho em emergência a exposição há 

esses eventos (16).   

Pesquisa conduzida por na Etiópia destacou o fator comportamental como 

principal causa relacionada a falta de adesão ás PP, pois os profissionais 

consideraram que não necessitavam realizar a higienização a técnica de lavagem 

das mãos (17).  

As práticas preventivas de controle de infecções para serem satisfatórias 

necessitam de uma gestão competente e que apresente um controle de seus 

materiais, com abastecimento necessário treinamento adequado e oportuno aos 

profissionais de saúde (8). 

 A equipe de enfermagem deve ser preparada, treinada e qualificada para 

desenvolver medidas e diminuição a incidência de IH, adequadamente e torna-se 

crucial a supervisão do enfermeiro no intuito de edificar a utilização imprescindível 

dos EPI, além da participação das atividades de educação continuada com vistas a 

melhorar a adesão dos profissionais de sua equipe (8). 

A baixa adesão à higienização das mãos está diretamente relacionada ao 

conhecimento acerca dos procedimentos ao entendimento da prática das 

circunstâncias em que o mesmo  deverá ser realizado e ainda , à pratica diária. Fato 

esse que pode ser à carência de motivação, a falta de conhecimento sobre o risco 

de transmissão de micro-organismos, ao exagero de atividades/funções e à falta de 

materiais ou, ainda carência da estrutura física da instituição (18).  

Estudo elaborado em um serviço público de emergência da região 

metropolitana de Belo Horizonte no município de Contagem, com o objetivo de 
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analisar o conhecimento e a atitude dos profissionais em relação à adoção das 

medidas de precaução, evidenciou após aplicação de um questionário para avaliar 

conhecimento/atitude apresentou um índice de 75% de respostas adequadas, o que 

demonstrou que os programas de educação continuada são indispensáveis no 

tocante a qualidade de assistência prestada aos pacientes dependentes de cuidado 

concluindo ser indispensável o programa de educação continuada, para a qualidade 

e eficácia no atendimento aos pacientes e de prevenção (16). 

Pesquisa realizada no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto SP, objetivou verificar o nível de adesão às PP, demonstrou que a 

prevalência dos indivíduos que sofreram acidente ocupacional era superior quando 

possuíam empregatício com carga horária semanal de maior que 36 horas. 

Evidenciou que para cada hora ampliada na jornada de trabalho, a probabilidade de 

sofrer acidente percutâneo aumentava para 1,03 vezes. Deste modo, somente um 

vínculo empregatício colabora para melhor capacidade de assistência de 

enfermagem prestada e menor eventualidade de acidentes ocupacionais (19).  

Foi realizado um estudo em um Centro de Terapia Intensiva no hospital 

Felício Rocho (MG) com o objetivo de identificar os fatores facilitadores e 

dificuldades quanto à adesão às precauções de contato, entre esses fatores 

prevaleceram os fatores desfavoráveis relacionados à higienização das mãos como 

o esquecimento, falta de conhecimento, distância da pia, irritação da pele e falta de 

materiais. O uso de luvas foi a técnica que demonstrou maior adesão. A utilização do 

capote indicou maior gravidade, quanto a conservação imprópria, falta do mesmo no 

box, queixas relacionadas ao aquecimento e, ainda evidenciou-se que todos os 

profissionais  utilizavam o mesmo capote (18).  

A adesão às PP estabelece medidas de proteção fundamentais aos 

profissionais de saúde, quanto a prevenção e redução das IH e disseminação de 

micro-organismos (8). 

 

Considerações finais 

Conclui-se que ainda existem falhas graves quanto a adesão às precauções, 

seja por falta de conhecimento ou até mesmo por falta de treinamentos. 

A vigilância quanto à adesão as práticas relacionadas à PP e a educação 

continuada proporcionam uma conjuntura para reverter a dificuldade da baixa 

adesão. 
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Ressalta-se que o enfermeiro torna-se o principal responsável no tocante as 

deficiências constatadas para a reversão desse quadro, que poderá ser modificado  

por meio da supervisão fundamentada, identificação dos focos de infecção, 

elaboração de ações para minimização destas, o dimensionamento dos 

profissionais, propostas de educação permanente, e liderança da equipe de 

enfermagem. 

 

Fontes consultadas 

(1) Giarol LB, Baratieri T, Costa AM, Bedendo J, Marcon SS, Waidman MAP. 

Infecção hospitalar na perspectiva dos profissionais de enfermagem: um estudo 

bibliográfico. Cogitare Enfermagem. 2012;17(1):151-7.  

 

(2) Silva MR, Mattos AM. Ignaz Semmelweis e a febre puerperal: algumas razões 

para a não aceitação de sua hipótese. Filosofia e História da Biologia. 

2015;10(1):85-98.  

 

(3) Costa R, Padilha MI, Amante LN, Costa E, Bock LF. O legado de Florence 

Nightingale: uma viagem no tempo. Texto & Contexto Enfermagem. 2009;18(4):661-

9.  

 

(4) Martins MA. Manual de infecção hospitalar: CCIH - Hospital das clínicas – UFMG. 

Comissão de controle de infecção hospitalar. 2º Edição, 2001. 597 p.  

 

(5) Oliveira AC, Gonzaga C, Costa R, Damaceno QS, Garbaccio JL. Desafios e 

perspectiva para a contenção da resistência bacteriana na óptica dos profissionais 

de saúde. Revista Eletrônica de Enfermagem. 2013;10:747-54. 

 

(6) Garcia LM, César IDCO, Braga CA, Souza GAAD, Mota ÉC. Perfil epidemiológico 

das infecções hospitalares por bactérias multidrogarresistentes em um hospital do 

norte de Minas Gerais. Revista de Epidemiologia e controle de 

infecção. 2013;3(2):45-49. 

 



9 
 

(7) Figueiredo MF. Inspeção de Precaução de Contato: relato de Experiência de uma 

Graduanda de Enfermagem [Trabalho de conclusão de curso]. Botucatu – SP. 

Faculdade de Medicina de Botucatu. Departamento de enfermagem. 2010. 

 

(8) Santos AMDSR. Adesão às precauções padrão por profissionais da enfermagem: 

revisão de literatura [Trabalho de conclusão de curso]. Aracajú-SE. Universidade de 

Tiradentes. 2016. 

 

(9) Brasil. Ministério da Saúde. Portaria nº 2616, de 12 de maio de 1998. Expedir 

diretrizes e normas para prevenção e o controle das infecções hospitalares. Brasília: 

Ministério da Saúde. 1998. 

 

(10) Porto JS, Marziale MHP. Motivos e consequências da baixa adesão às 

precauções padrão pela equipe de enfermagem. Revista Gaúcha de 

enfermagem.  2016;37(2). 

 

(11) Bertoldi L, Brandalize DL, de Oliveira Pacheco AP, Persegona KR, do 

Nascimento SR. Lavagem das mãos: uma observação quanto à prática de 

precauções padrão. Cogitare Enfermagem. 2000;5(2). 

 

(12) Aires S, Carvalho A, Aires E, Calado E, Aragão I, Oliveira J, et al. Avaliação dos 

conhecimentos e atitudes sobre precauções padrão. Acta Med Port. 2010;23(2):191-

202. 

 

(13) Duarte Valim M, Palucci Marziale MH, Hayashida M, Richart-Martínez M. 

Ocorrência de acidentes de trabalho com material biológico potencialmente 

contaminado em enfermeiros. Acta Paulista de Enfermagem. 2014;27(3). 

 

(14) Canini S, Galvão MTG, Brevidelli MM, Gir E. Adesão às precauções-padrão de 

profissionais de enfermagem de um hospital universitário. Acta Paul Enferm. 

2012;25(3):401-7. 

 

(15) Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (COREN-SP). Principais 

legislações para o exercício da enfermagem. 3ª ed. São Paulo: COREN-SP; 2015.  



10 
 

(16) Paiva MHRS, de Oliveira AC. conhecimento e atitudes de trabalhadores de um 

serviço público de emergência sobre adoção de precauções padrão. Revista 

Brasileira de Enfermagem. 2011;64(4). 

 

(17) Tenna A, Stenehjem EA, Margoles L, Kacha E, Blumberg HM, Kempker RR. 

Conhecimento, atitudes e práticas de controle de infecção entre os profissionais de 

saúde em Addis Abeba, Etiópia. Infection Control & Hospital Epidemiology.  

34(12):1289-96. 

 

(18) Oliveira AC, Cardoso CS, Mascarenhas D. Precauções de contato em Unidade 

de Terapia Intensiva: fatores facilitadores e dificultadores para adesão dos 

profissionais. Revista da Escola de Enfermagem da USP. 2010;44(1):161-165. 

 

(19) Ferreira LA, de Assunção Peixoto C, Paiva L, Gonçalves da Silva QC, Pereira 

Rezende M, Barbosa MH. Adesão às precauções padrão em um hospital de 

ensino. Revista Brasileira de Enfermagem. 2017;70(1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


