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RESUMO

Introdução: a  biossegurança  compreende  um  conjunto  de  ações  destinadas  a

prevenir, controlar, minimizar ou eliminar riscos inerentes às atividades que possam

interferir ou comprometer a qualidade de vida, a saúde humana e o meio ambiente.

Desta forma, a biossegurança caracteriza-se como estratégica e é essencial para a

pesquisa e o  desenvolvimento  sustentável  sendo de fundamental  importância  para

avaliar  e  prevenir  os  possíveis  efeitos  adversos  de  novas  tecnologias  à  saúde.

Objetivos: identificar  e  discorrer  os  saberes  e  práticas  dos  profissionais  de

enfermagem  de  um  hospital  de  referência;  traçar  o  perfil  sócio  profissional  dos

profissionais  de  enfermagem  e  elaborar  uma  tecnologia  para  orientação  dos

profissionais de enfermagem sobre o uso adequado dos EPI.  Metodologia: trata-se

de uma pesquisa  qualitativa do tipo exploratória e descritiva, realizada na Fundação

Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FHCGV), na cidade de Belém-

PA. Construída com 10 profissionais da equipe de enfermagem que atuam na clínica

cardiológica do FHCGV. O presente estudo foi desenvolvido seguindo as exigências

da Resolução do Conselho Nacional de Saúde - CNS Nº 466/2012,  aprovado pelo

CEP da FHCGV sob o número 2.549.202. A coleta de dados foi realizada por meio de

uma  entrevista  semiestruturada  que  teve duração  de  no  máximo  50  minutos.

Resultados e Discussão: dispõem de conhecimentos insuficientes  com relação a

biossegurança envolvendo seus saberes e práticas na assistência hospitalar. Isso é

justificado quando os mesmos igualaram o conceito de Biossegurança e Comissão de

Controle  de  Infecção  Hospitalar  (CCIH).  Com  isto  torna-se  necessário  a

implementação  de  educação  continuada  para  os  mesmos  dentro  do  ambiente  de

trabalho. Conclusões: ao contemplar os resultados, faz-se necessário uma cultura de

segurança e saúde dos trabalhadores dentro do ambiente de trabalho, discutindo-se

entre  a  equipe  de  enfermagem  os  fatores  que  interferem na  vida  laboral,  logo  a

educação continuada deve-se fazer presente para atualização e capacitação desses

profissionais. 
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ABSTRACT

Introduction: The biosafety is a group of standards that objectives prevention,
control,  minimizing or eliminating risks that can interfere or compromisse life
quality, human health and environment. It is characterized as a main strategy
for research and sustainble development and also is  very important to evaluate
and prevent adverse effects due to health technologies.Objectives:identify and
discuss the knowledges and practices of nurse professionals;  to describe social
professional profile and elaborate a technology that guides these workers to the
use  of  individual  protection  equipment.Methods:it’s  a  qualitive  research,
exploraty  and descritive type held at  the State Public  Foundation Hospital  “
GASPAR VIANNA” in the city of Belém, Pará State.It is composed of ten (10)
professionals  that  work  at  the  hospitals’Cardiology  Clinic.  This  study  was
developed based  on the  requirements  of  the  Resolution  466/2012,  National
Health  Council,  and  was  approved  by  hospitals’  Ethics  Committee,  under
number  2.549.202.Data  collection  was  peformed  through  a  semi-structured
interview  that  lasted  at  most  50  minutes.    Results  and  Discussion:  it
demonstrated that they have low knowledge of biosafety during their practices
as nursing professionals. This can be justified when they compared “biosafety”
with “hospital infection control committee”. Therefore, it is required to implement
continuing  education  within  the  work  environment.    Conclusions:
contemplating the results, it is necessary to create a safety and health culture
among  these  workers  in  their  environment,  by  discussing  the  factors  that
interfere with occupational life, therfore continuing education must be present to
update and train these professionals.
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 INTRODUÇÃO

A biossegurança compreende um conjunto  de ações destinadas a prevenir,

controlar,  mitigar  ou  eliminar  riscos  inerentes  às  atividades  que  possam

interferir  ou  comprometer  a  qualidade  de  vida,  a  saúde  humana  e  o  meio

ambiente.  Desta  forma,  a  biossegurança  caracteriza-se  como  estratégica  e

essencial  para  a  pesquisa  e  o  desenvolvimento  sustentável  sendo  de

fundamental importância para avaliar e prevenir os possíveis efeitos adversos

de novas tecnologias à saúde (BRASIL, 2010). 



A Enfermagem apresenta características em suas ações as quais são não só oriundas

de um conhecimento científico, mas que incluem, também, conhecimentos de ordem

ética, estética e pessoal. Pode-se afirmar, portanto, que os saberes da Enfermagem

apresentam, de forma complementar, tanto aspectos do método tradicional analítico

quanto do método moderno sintético (WALDOW; FENSTERSEIFER, 2011).

Conscientizar esse grupo de profissionais torna-se uma tarefa desafiadora, pois

é  necessário  que  se  compreenda  uma  série  de  fatores  que  reflete  na

vulnerabilidade desse trabalhador ao Acidentes de Trabalho bem como suas

condições  ocupacionais,  individuais  e  sociais.  Partido  deste  pressuposto

traçou-se  a  seguinte  questão  norteadora  com  o  objetivo  de  discorrer  os

saberes e práticas dos profissionais de enfermagem sobre a Biossegurança. 

METODOLOGIA 

A pesquisa foi desenvolvida através do tipo qualitativo, com uma abordagem

descritiva e exploratória, realizada na clínica cardiológica da Fundação Hospital

de  Clínicas  Gaspar  Vianna  (FHCGV)  em Belém-Pa.  A  coleta  de  dados  foi

realizada  em  uma  sala  reservada  pela  FHCGV  para  garantir  conforto,

comodidade,  sigilo  e  anonimato  aos  participantes  da  pesquisa.  Foram

selecionados  10  profissionais  de  enfermagem  (enfermeiros  e  técnicos  de

enfermagem) que estejam exercendo por no mínimo 2 anos de cargo efetivo na

clínica cardiológica da fundação. Foram excluídos da pesquisa profissionais da

equipe  de  enfermagem  de  outra  clínica  e  que  estejam  de  licença-prêmio,

licença saúde e férias.  O instrumento da coleta de dados empregado foi um

formulário  semiestruturado  e  entrevista  teve  duração  de  no  máximo  (50)

minutos com registro dos dados gravados após a autorização do participante .

Após isso, todas as 10 entrevistas foram agrupadas de acordo com a pergunta

que as gerou, dando início a leitura das falas dos profissionais, o que extraiu as

unidades  de  análise,  para  que  assim  fosse  analisado  e  compreendido  os

saberes  e  práticas  dos  profissionais  de  enfermagem  com  o  uso  da

Biossegurança.  Para  a  codificação  das  informações  obtidas  por  meio  das

entrevistas  deste  estudo,  utilizou-se o Software IRAMUTEQ (Interface de R

pourles Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires) versão

07 alpha 2. 



RESULTADOS E DISCUSSÃO

As  categorias  surgiram  a  partir  da  coleta  de  dados  em  entrevistas

semiestruturadas com os profissionais de enfermagem, na qual foi organizada

em  duas  etapas:  em  que  a  1ª  (primeira)  etapa  analisa-se  o  perfil  sócio

profissional dos participantes, tais como: sexo, faixa etária, região, categoria na

profissional,  tempo de serviço,  atuação na clínica,  turno de trabalho,  Nª de

vínculo  empregatícios  como  mostra  o  quadro  1.  Na  2ª  (segunda)  etapa

direciona-se para as questões específicas sobre a biossegurança, que a partir

da  codificação  dos  dados  através  do  Software  IRAMUTEQ  (Interface  de

Rpourles  Analyses  Multidimensionneles  de  Textes  et  de  Questionnaires)

obteve-se  duas  categorias:  saberes  e  práticas  de  biossegurança  exercidas

pelos profissionais de enfermagem e a importância da educação continuada.

Categoria  1:  Saberes  e  Práticas  de  Biossegurança  exercidas  pelos

Profissionais de Enfermagem 

Em  função  dos  ambientes  hospitalares  serem  complexos  e  considerados

insalubres, cabe ao enfermeiro os saberes e práticas de biossegurança para o

desenvolvimento de seu processo de trabalho. Para Lima (2008),  as práticas

de  enfermagem  de  âmbito  hospitalar  caracterizam-se  pela  diferenciação

técnica, pela transdisciplinaridade, pela incorporação constante de tecnologia e

pela necessidade de uma constante actualização. 

Categoria 2: Educação Continuada para os Profissionais de Enfermagem

O  trabalho  de  educação  continuada  tem  como  objetivo  facilitar  o

desenvolvimento do indivíduo no aspecto profissional e pessoal na instituição

de trabalho, melhorando assim, a qualidade da assistência.  Dessa maneira,

pode-se enfatizar a necessidade de um planejamento do trabalho de educação

continuada  focada  no  alcance  de  metas,  da  promoção  do  significado  do

aprendizado  e  acompanhamento  dos  resultados  da  assistência  através  de

avaliações  constantes  (BARBOSA,  2014).  É  importante  ressaltar  que  um

programa de Educação Continuada demanda planejamento para ser eficiente e

eficaz,  com  a  flexibilidade  necessária  para  a  adaptação  à  realidade.  O

planejamento  envolve  as  seguintes  fases:  levantamento  das  necessidades,

estabelecimento  de  metas  e  objetivos,  estudo  da  viabilidade  de  recursos,

determinação  dos  programas  e  avaliação  periódica  dos  resultados  (SILVA;

SEIFFERT, 2009).



CONCLUSÕES 

Ficou evidente nesta pesquisa que muitos profissionais não adotam as práticas

recomendadas  adequadamente,  sobre  a  biossegurança  como  estabelecido

pelo  trabalho  prescrito.  O  não  cumprimento  das  normas  básicas  de

biossegurança pode acarretar  problemas severos para  esses trabalhadores,

tais como, a transmissão de doenças e até mesmo epidemias.

Desta forma, considerando o enfermeiro como elo da equipe e formador de

opinião,  é  necessário  que  ele  adote  mudanças  para  evitar  exposições

ocupacionais no atendimento hospitalar, sendo suas ações refletidas em toda a

sua equipe, este deve na condição de gestor capacitar sua equipe, sanando

dúvidas  relacionadas  ao  processo  de  cuidar,  relacionando  sempre  seus

conhecimentos técnico-científicos com 
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