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“ As pessoas têm estrelas que não são as mesmas. 

Para uns, que viajam, as estrelas são guias. 

Para outros, elas não passam de pequenas luzes. 

Para outros, os sábios, são problemas. 

Para o meu negociante, eram ouro. Mas todas 

essas estrelas se calam. Tu, porém, terás estrelas 

como ninguém... 

 

 

̶   Que queres dizer? 

 

 

̶   Quando olhares o céu de noite, porque habitarei 

uma delas, porque numa delas estarei rindo, então 

será como se todas as estrelas te rissem! E tu terás 

estrelas que sabem rir! 

 

 

E ele riu mais uma vez. ” 

 

 

O Pequeno Príncipe 

(Antoine de Saint-Exupéry) 

 

  



 

RESUMO 

 

VALIM, Marília Duarte. Adaptação cultural e validação do Questionnaires for 
Knowledge and Compliance with standard precaution para enfermeiros 
brasileiros. 2014. 220 f. Tese (Doutorado) – Escola de Enfermagem de Ribeirão 
Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2014. 

 

As precauções-padrão preconizadas pelo Centers for Disease Control and Prevention 
e ratificadas pelo Ministério da Saúde, são medidas que minimizam a exposição 
ocupacional a material biológico potencialmente contaminado e previnem as infecções 
relacionadas à assistência em saúde. No entanto, constata-se que a adesão a essas 
medidas é problema dentre os profissionais de enfermagem e instrumentos para 
estudar a adesão de enfermeiros a essas medidas foram construídos para apoiar 
intervenções. Considerando-se que a adaptação e validação de um instrumento 
utilizado em diferentes culturas garante a sua maior confiabilidade e validade e que a 
viabilidade de um instrumento fidedigno, para aferir conhecimento e adesão de 
enfermeiros às precauções-padrão, se faz necessário no contexto brasileiro, este 
estudo teve por objetivos adaptar para enfermeiros brasileiros e validar o questionário 
de adesão às precauções-padrão e o questionário de conhecimento sobre as 
precauções-padrão (Questionnaires for Knowledge and Compliance with Standard 
Precaution).Trata-se de estudo metodológico, cujo processo de adaptação dos 
questionários seguiu as etapas: tradução inicial; síntese e consenso das traduções; 
realização do comitê de especialistas; retrotradução; validação semântica e pré-teste 
da versão final. O processo de adaptação contou com uma amostra de 42 enfermeiros 
de uma unidade de emergência vinculada a um hospital de ensino do interior de São 
Paulo, sendo que 12 enfermeiros participaram da validação semântica e 30 do pré-
teste. O processo de validação foi realizado com uma amostra aleatória de 121 
enfermeiros, sendo 91 pertencentes a estabelecimentos de saúde de alta 
complexidade e 30 enfermeiros pertencentes a estabelecimentos de saúde de média 
complexidade de outro município do interior de São Paulo (sendo um hospital 
filantrópico, um hospital privado e uma unidade de pronto atendimento vinculada a um 
plano de saúde). Para o Questionário de Adesão às Precauções-Padrão, a 
consistência interna foi calculada pelo alfa de Cronbach e a estabilidade pelo 
Coeficiente de Correlação Intraclasse. A validade de construto convergente foi 
calculada pela correlação com a percepção de clima de segurança organizacional e a 
validade de construto divergente por meio da correlação com a menor percepção de 
obstáculos, para seguir as precauções-padrão. A validade de construto por grupos 
conhecidos foi calculada entre enfermeiros que relataram ter recebido e enfermeiros 
que relataram não ter recebido treinamento e entre as diferentes instituições 
estudadas. A presença de efeito máximo e mínimo (floor and ceiling) foi avaliada. Para 
o Questionário de Conhecimento sobre as Precauções-Padrão foi calculada a 
concordância pelo coeficiente Kappa e a estabilidade foi avaliada pelo Coeficiente de 
Correlação Intraclasse. A validade de construto entre grupos conhecidos foi calculada 
entre enfermeiros com maior e menor titulação e enfermeiros que receberam e que 
não receberam treinamento sobre as precauções-padrão. Os resultados obtidos 
mostram que os questionários estão compreensíveis, fáceis de responder e 
adequados ao português do Brasil. O pré-teste confirmou a versão obtida pela 
validação semântica. O questionário de adesão apresentou consistência interna de 
0,80 e estabilidade de 0,97. A validade de construto convergente e divergente 
evidenciaram forte correlação com a maior percepção de clima de segurança 



 

(r=0,614) e com a menor percepção de obstáculos, (r=0-537). A validade de construto 
entre grupos conhecidos revelou maior adesão entre os enfermeiros que receberam 
treinamento (p=0,028) e que os participantes pertencentes aos estabelecimentos de 
alta complexidade apresentaram maior adesão quando comparados aos demais 
estabelecimentos (p=0,006). Foi verificado efeito máximo e mínimo no Questionário 
de Adesão às Precauções-Padrão, o que compromete a responsividade do 
instrumento; porém, auto-relatos de adesão são frequentemente superiores aos 
índices constatados em estudos observacionais. Com relação ao Questionário de 
Conhecimento sobre as Precauções-Padrão, as respostas dos enfermeiros se 
mostraram concordantes e a estabilidade foi de 0,91, o que confirma a capacidade do 
instrumento de detectar possíveis alterações em características na amostra estudada. 
A validade por grupos conhecidos não evidenciou diferença estatisticamente 
significante entre os enfermeiros pela titulação e presença de treinamento (p=0,706 e 
p=0,209, respectivamente). Os resultados evidenciam que o Questionário de Adesão 
às Precauções-Padrão obteve índices psicométricos satisfatórios, o que confirma a 
hipótese de que o instrumento afere o construto adesão. O Questionário de 
Conhecimento sobre as Precauções-Padrão revelou boa concordância e estabilidade. 
Conclui-se que os questionários adaptados e validados são fidedignos e podem ser 
utilizados para medir a adesão e o conhecimento de enfermeiros brasileiros às 
precauções-padrão e subsidiarão a proposição de medidas intervencionistas, visando 
a saúde do trabalhador e a segurança do paciente. 
 
Palavras-chaves: Enfermagem. Saúde do trabalhador. Precauções-padrão. Validade 
dos testes. Práticas para controle de infecção. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

VALIM, Marília Duarte. Cultural adaptation and validation of the Questionnaires 
for knowledge and compliance with standard precaution for Brazilian nurses. 

2014. 220 p. Doctoral Dissertation – University of São Paulo at Ribeirão Preto College 
of Nursing, Ribeirão Preto, 2014. 

 

The standard precautions, established by the Centers for Disease Control and 
Prevention and ratified by the Brazilian Ministry of Health, are measures that minimize 
the occupational exposure to potentially contaminated biological material and prevent 
healthcare-related infections. As verified, however, compliance with these measures 
is a problem among nursing professionals and tools to study the nurses’ compliance 
with these measures have been constructed to support interventions. Considering that 
the adaptation and validation of a tool used in different cultures guarantees its greater 
reliability and validity and that the feasibility of a reliable tool to verify nurses’ 
knowledge and compliance with the standard precautions is necessary in the Brazilian 
context, the objectives in this study were to adapt for Brazilian nurses and validate the 
Questionnaires for Knowledge and Compliance with Standard Precaution. In this 
methodological study, the adaptation process of the questionnaires followed a number 
of phases: initial translation; synthesis and consensus of the translations; expert 
committee; back translation; semantic validation and pretest of the final version. The 
adaptation process involved a sample of 42 nurses from the emergency service of a 
teaching hospital in a city from São Paulo state, 12 of whom participated in the 
semantic validation and 30 in the pretest. The validation process was accomplished 
with a random sample of 121 nurses, 91 were located in high complexity healthcare 
institutions and 30 from intermediate healthcare institutions in another city from São 
Paulo state (including one non-for-profit hospital, one private hospital and the 
emergency service of a health insurance). For the Questionnaire for Compliance with 
Standard Precaution, the internal consistency was calculated using Cronbach’s alpha 
and the stability using the Intraclass Correlation Coefficient. The convergent construct 
validity was calculated through the correlation with the perceived organizational safety 
climate and the divergent construct validity through the correlation with the lesser 
perception of obstacles to compliance with the standard precautions. The construct 
validity using the known-groups method was calculated among nurses who indicated 
they had received and nurses who indicated they had not received training and among 
the different institutions under analysis. The presence of floor and ceiling effects was 
assessed. For the Questionnaire for Knowledge about Standard Precaution, the 
agreement was calculated using the Kappa coefficient and stability was assessed 
through the Intraclass Correlation Coeficient. The construct validity among known 
groups was calculated between nurses with higher and lower degrees and nurses who 
did and did not receive training about the standard precautions. The obtained results 
show that the questionnaires are understandable, easy to answer and appropriate to 
Brazilian Portuguese. The pretest confirmed the version obtained in the semantic 
validation procedure. The internal consistency of the compliance questionnaire 
equaled 0.80 and the stability 0.97. The convergent and divergent construct validity 
showed a strong correlation with a greater perceived safety climate (r=0.614) and a 
lesser perception of obstacles (r=0-537). The construct validity among known groups 
revealed greater compliance among the nurses who received training (p=0.028) and 
that the subjects at the high complexity healthcare institutions showed higher 



 

compliance levels when compared to the other institutions (p=0.006). Floor and ceiling 
effects were found in the Questionnaire for Compliance with Standard Precaution, 
which compromises the responsiveness of the tool; nevertheless, self-reported 
compliance levels are frequently higher than the indices found in observation studies. 
As regards the Questionnaire for Knowledge about Standard Precaution, the nurses’ 
answers demonstrated agreement and the stability corresponded to 0.91, which 
confirms that tool’s ability to detect possible alterations in characteristics of the study 
sample. The validity among known groups did not show a statistically significant 
difference among the nurses according to the degree and presence of training 
(p=0.706 and p=0.209, respectively). The results show that the Questionnaires for 
Compliance with Standard Precautions obtained satisfactory psychometric 
coefficients, which confirms the hypothesis that the tool verifies the compliance 
construct. The Questionnaire for Knowledge about Standard Precaution revealed good 
agreement and stability coefficients. In conclusion, the adapted and validated 
questionnaires are reliable and can be used to measure the compliance and 
knowledge of Brazilian nurses about the standard precaution and will support the 
proposal of intervention measures directed at occupational health and patient safety. 
 
Key words: Nursing. Occupational Health. Standard precautions. Validity of tests. 
Infection control practices. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

RESUMEN 

 

VALIM, Marília Duarte. Adaptación cultural y validación de los Questionnaires for 
knowledge and compliance with standard precaution para enfermeros 
brasileños. 2014. 220 h. Tesis (Doctorado) – Escuela de Enfermería de Ribeirão 
Preto, Universidad de São Paulo, Ribeirão Preto, 2014. 

 

Las precauciones estándares preconizadas por los Centers for Disease Control and 
Prevention y ratificadas por el Ministerio de la Salud brasileño son medidas que 
minimizan la exposición ocupacional a material biológico potencialmente contaminado 
y previenen las infecciones relacionadas a la atención en salud. Sin embargo, se 
verifica que la adherencia a esas medidas representa un problema entre los 
profesionales de enfermería y instrumentos para estudiar la adherencia de enfermeros 
a esas medidas fueron construidos para apoyar intervenciones. Considerándose que 
la adaptación y validación de un instrumento utilizado en diferentes culturas garantice 
su mayor confiabilidad y validez y que la viabilidad de un instrumento fidedigno para 
verificar conocimiento y adherencia de enfermeros a las precauciones estándares es 
necesario en el contexto brasileño, los objetivos de este estudio fueron adaptar para 
enfermeros brasileños y validar los Questionnaires for Knowledge and Compliance 
with Standard Precaution. Se trata de un diseño instrumental cuyo proceso de 
adaptación de los cuestionarios siguió las etapas: traducción inicial; síntesis y 
consenso de las traducciones; realización del comité de especialistas; retrotraducción; 
validación semántica y pre-prueba de la versión final. El proceso de adaptación contó 
con una muestra de 42 enfermeros de una unidad de emergencia de un hospital 
escuela de un municipio del interior de São Paulo, siendo que 12 enfermeros 
participaron de la validación semántica y 30 de la pre-prueba. El proceso de validación 
fue desarrollado con una muestra aleatoria de 121 enfermeros, siendo 91 
pertenecientes a instituciones de salud de alta complejidad y 30 de establecimientos 
de salud de mediana complejidad de otro municipio del interior de São Paulo (siendo 
un hospital filantrópico, un hospital privado y una unidad de emergencia vinculada a 
un seguro médico). Para el Cuestionario de Adherencia a las Precauciones 
Estándares, la consistencia interna fue calculada mediante el alfa de Cronbach y la 
estabilidad con el Coeficiente de Correlación Intraclase. La validez de constructo 
convergente fue calculada por la correlación con la percepción de clima de seguridad 
organizacional y la validez de constructo divergente mediante la correlación con la 
menor percepción de obstáculos para seguir las precauciones estándares. La validez 
de constructo por grupos conocidos fue calculada entre enfermeros que informaron 
haber recibido y enfermeros que informaron no haber recibido capacitación acerca de 
las precauciones estándares y entre las diferentes instituciones estudiadas. La 
presencia de efecto máximo y mínimo (floor and ceiling) fue evaluada. Para el 
Cuestionario de Conocimiento sobre las Precauciones Estándares, la concordancia 
fue calculada con el coeficiente Kappa y la estabilidad con el Coeficiente de 
Correlación Intraclase. La validez de constructo entre grupos conocidos fue calculada 
entre enfermeros con mayor y menor titulación y enfermeros que recibieron y que no 
recibieron capacitación sobre las precauciones estándares. Los resultados 
alcanzados muestran que los cuestionarios están comprensibles, fáciles de responder 
y adecuados al portugués de Brasil. La pre-prueba confirmó la versión alcanzada por 
la validez semántica. El cuestionario de adherencia mostró consistencia interna de 
0,80 y estabilidad de 0,97. La validez de constructo convergente y divergente 
evidenció fuerte correlación con la mayor percepción de clima de seguridad (r=0,614) 



 

y con la menor percepción de obstáculos (r=0-537). La validez de constructo entre 
grupos conocidos reveló mayor adherencia entre los enfermeros que recibieron 
capacitación (p=0,028) y que los sujetos pertenecientes a las instituciones de salud 
de alta complejidad presentaron mayor adherencia cuando comparados a los demás 
establecimientos (p=0,006). Se verificó efecto máximo y mínimo en el Cuestionario de 
Adherencia a las Precauciones Estándares, lo que compromete la respuesta del 
instrumento; sin embargo, auto-informes de adherencia son frecuentemente 
superiores a los índices constatados en estudios observacionales. Con relación al 
Cuestionario de Conocimiento sobre las Precauciones Estándares, las respuestas de 
los enfermeros se revelaron concordantes y la estabilidad correspondió a 0,91, lo que 
confirma la capacidad del instrumento de detectar posibles alteraciones en 
características en la muestra estudiada. La validez por grupos conocidos no evidenció 
diferencia estadísticamente significativa entre los enfermeros según la titulación y 
presencia de capacitación (p=0,706 y p=0,209, respectivamente). Los resultados 
evidencian que el Cuestionario de Adherencia a las Precauciones Estándares alcanzó 
índices psicométricos satisfactorios, lo que confirma la hipótesis de que el instrumento 
verifique el constructo adherencia. El Cuestionario de Conocimiento sobre las 
Precauciones Estándares reveló buena concordancia y estabilidad. Se concluye que 
los cuestionarios adaptados y validados son fidedignos y pueden ser utilizados para 
medir la adherencia y el conocimiento de enfermeros brasileños sobre las 
precauciones estándares y apoyarán la proposición de medidas intervencionistas, 
visando a la salud del trabajador y la seguridad del paciente. 
 
Palabras-clave: Enfermería. Salud laboral. Precauciones estándares. Validez de las 
pruebas. Prácticas para control de infección. 
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O grande número de Acidentes de Trabalho (AT) com exposição a material 

biológico que ocorriam entre trabalhadores de enfermagem, devido à não adoção de 

práticas de prevenção, como o uso das medidas de precauções-padrão (PP), 

despertou a atenção e a busca por respostas pelos motivos apresentados.   

Com o objetivo de identificar a ocorrência e as características dos ATs com 

exposição a material biológico entre trabalhadores de saúde e de enfermagem, 

realizaram-se dois estudos (VALIM; MARZIALE, 2011; 2012), onde foi  constatado  

que grande parte dos trabalhadores de saúde, vítimas de acidentes de trabalho e em 

especial trabalhadores da equipe de enfermagem, na ocasião do acidente, não 

seguiram as PP preconizadas pelo Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 

e ratificadas pelo Ministério da Saúde que visam proteger os profissionais de saúde 

da exposição a material biológico potencialmente contaminado. 

Acidente de Trabalho é definido como o ocorrido pelo exercício do trabalho 

a serviço de uma empresa, que provoque prejuízo corporal ou perturbação funcional 

que cause morte, perda ou redução da capacidade laboral, podendo ser temporária 

ou permanente e Doença Profissional (DP) é definida como aquela produzida pelo 

exercício do trabalho inerente à atividade e doença do trabalho (DT) é a adquirida ou 

desencadeada por condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se 

relacione (BRASIL, 2001). 

O AT, a DP e a DT podem ser ocasionados por riscos ocupacionais. Os 

riscos ocupacionais são originados como decorrência de atividades insalubres ou 

perigosas, definidas como todas as situações, condições ou fatores existentes no 

ambiente de trabalho que possam gerar agravos à saúde dos trabalhadores e são 

classificados em: físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e psicossociais (MAURO 

et al., 2004).  

Dentre os riscos ocupacionais, o risco biológico é um tema muito discutido 

nas últimas décadas e merece atenção devido aos sérios problemas que causam, não 

apenas ao indivíduo exposto ao risco, mas à família, à comunidade, aos 

empregadores e ao Estado. A exposição ocupacional a Material Biológico 

Potencialmente Contaminado (MBPC) pode levar o trabalhador exposto a graves 

problemas de saúde e até mesmo à morte, sendo os mais preocupantes aqueles 

envolvendo exposição aos vírus HBV (transmissor da hepatite B), HCV (transmissor 

da hepatite C) e HIV (transmissor da AIDS) (SOERENSEN, 2008).  

A exposição a material biológico no ambiente ocupacional é entendida 
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como a possibilidade de contato com sangue e fluidos orgânicos durante as atividades 

laborais, e as formas de exposição incluem a inoculação percutânea, por intermédio 

de agulhas ou objetos cortantes, e o contato direto com pele e/ou mucosas do 

trabalhador (MARZIALE; RODRIGUES, 2002).  

Segundo registros do Centers for Disease Control and Prevention (2003a), 

o risco para aquisição do vírus HCV, após exposição ocupacional, depende do grau 

de contato com o sangue ou com instrumentos cortantes e da prevalência da carga 

viral entre os pacientes e o risco de transmissão está na média de 1,8%. Em relação 

ao HBV, o risco pode variar de 6 a 30%. O número anual de infecção ocupacional pelo 

HBV sofreu decréscimo de cerca de 95% após a viabilidade da vacina contra a 

hepatite B. Em relação ao HIV, o risco é cerca de 0,3% na exposição percutânea, após 

exposição de mucosas, como os olhos, nariz e boca, está estimado em 0,1% e o risco 

de exposição da pele não íntegra é inferior a 0,1%. Quanto menor a quantidade de 

sangue envolvido no acidente, menos riscos do desenvolvimento da soroconversão. 

A investigação dos casos de infecção pelo HIV, nos Estados Unidos da 

América, entre profissionais de saúde que não relatam outros fatores de risco que não 

seja a exposição ocupacional, é investigada pelo Estado e pelos departamentos de 

saúde local americano por meio do protocolo do CDC (CENTERS FOR DISEASE 

CONTROL AND PREVENTION, 2010) intitulado Cases of Public Health Importance 

(COPHI).  

Os registros datados de 1981 a 2010 informaram que 57 trabalhadores de 

saúde norte-americanos apresentaram soroconversão após acidente de trabalho com 

exposição a MBPC, porém, 143 novos casos ainda estão sendo investigados. O caso 

mais recente de possível contaminação foi relatado em 2009, embora muitos outros 

casos estejam em processo de avaliação. Assim, ressalta-se que o número de 

profissionais que adquiriram a infecção é incerto. Acrescenta-se a isso a possível 

subnotificação dos acidentes e o pequeno número de registros frente ao grande 

número de exposições possíveis (CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND 

PREVENTION, 2010).  

Nos países em desenvolvimento os sistemas de vigilância e controle dos 

ATs com MBPC necessitam ser aprimorados, assim como a notificação dos ATs deve 

ser encorajada pelos estabelecimentos de saúde (LUO et al., 2010, VALIM; 

MARZIALE, 2011; 2012). 

Diante do elevado número de ATs, revelado por levantamentos 
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epidemiológicos e pela literatura nacional (MONTEIRO; CARNIO; ALEXANDRE, 

1987; SOUZA; VIANNA, 1993; MARZIALE; RODRIGUES, 2002; BALSAMO; FELLI, 

2006; CHIODI; MARZIALE, 2006; GOMES; PINHO, RODRIGUES 2007; CHIODI; 

MARZIALE; ROBAZZI, 2007; CHIODI et al., 2010; VALIM; MARZIALE, 2011; 2012; 

PIMENTA et al., 2013), identifica-se que a ocorrência da exposição ocupacional a 

MBPC entre profissionais de saúde e, principalmente, os de enfermagem ainda é  

preocupante, embora importantes ações preventivas tenham sido estabelecidas ao 

longo dos últimos anos.  

Segundo a Organização Mundial da Saúde (2002) o declínio nas taxas de 

infecções ocupacionais foi consequências de alguns fatores, dentre eles o maior 

investimento na prevenção e promoção de um ambiente de trabalho seguro, maior 

treinamento direcionado aos trabalhadores, maior cobertura de imunização para a 

hepatite B, melhor gestão de resíduos, a profilaxia pós-exposição a MBPC e o 

envolvimento da gestão na segurança do trabalhador.  

O governo brasileiro decretou leis para a prevenção, seguimento e 

avaliação dos trabalhadores expostos a MBPC, trata-se da Portaria nº 777, de 28 de 

abril de 2004 (BRASIL, 2004), que dispõe sobre os procedimentos técnicos para a 

notificação compulsória de agravos à saúde do trabalhador, o que perfaz o total de 11 

agravos, dentre os quais está regulamentada a notificação dos acidentes de trabalho 

com exposição a material biológico. A regulamentação da notificação desses agravos 

deve ser efetuada em ficha própria, padronizada pelo Ministério da Saúde, no Sistema 

de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e em redes sentinelas específicas, 

a exemplo dos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST), além de 

ser registrada também no formulário de Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT). 

No Brasil, a partir de 2005, foi aprovada a Norma Regulamentadora - NR 

32 de Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde que tem por finalidade: 

 

[...] estabelecer 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 suas atividades de promoção e assistência 
à saúde em geral (BRASIL, 2005 p.01). 

 

Segundo a NR, fica declarado que toda instituição de saúde deve 

contemplar a avaliação e o reconhecimento dos agravos a que os trabalhadores estão 

expostos, a localização das áreas de risco, a vigilância médica dos trabalhadores 
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potencialmente expostos, bem como o estabelecimento do programa de vacinação 

das doenças imunopreveníveis, como a hepatite B. A capacitação do trabalhador deve 

ser assegurada pelo empregador antes do início das atividades e de forma 

continuada, devendo estar adaptada à evolução do conhecimento e à identificação de 

novos riscos biológicos.  

O Ministério do Trabalho e Emprego (BRASIL, 2008a) classifica os riscos 

biológicos como sendo riscos que compreendem as exposições ocupacionais aos 

agentes biológicos, que são microrganismos geneticamente modificados ou não; as 

culturas de células; os parasitas; as toxinas e os príons. Esses agentes provocam 

desequilíbrios orgânicos que variam de sintomas discretos até quadros fulminantes, 

que podem ser fatais.  

A relação entre os ambientes e postos de trabalho e as doenças infecciosas 

possui extrema relevância, pois está entre as mais importantes causas de 

absenteísmo laboral pelo risco de levarem ao óbito ou deixarem sequelas que 

restringirão a capacidade ocupacional. Pelo fato de serem passíveis de prevenção, as 

doenças infecciosas exigem rápido reconhecimento e ações adequadas para seu 

controle (COUTO; PEDROSO, 2005). 

Os trabalhadores de saúde estão expostos aos riscos biológicos devido ao 

grande número de atividades laborais que executam com possibilidade de contato 

com fluidos corpóreos, os quais podem veicular patógenos potencialmente 

contaminados capazes de desencadear doenças e prejuízos ao trabalhador nas 

dimensões física, psicológica e social (MARZIALE et al., 2007). Os profissionais de 

enfermagem são a categoria profissional mais representativa dos estabelecimentos 

de saúde (NASCIMENTO, 2003) em que a exposição ocupacional a MBPC tem sido 

registrada (OSBORNE, 2003; MARZIALE; NISHIMURA; FERREIRA, 2004; CHAN et 

al., 2008; LUO et al., 2010). 

Pela natureza de seu trabalho, caracterizado pela longa permanência em 

ambiente hospitalar, contato permanente com pacientes portadores de distintas 

enfermidades, manuseio de MBPC, assim como de diversos materiais 

perfurocortantes, os profissionais de enfermagem constituem uma categoria 

profissional exposta a diversos riscos (NHAMBA, 2004) e, portanto, medidas 

preventivas devem ser adotadas.  

Com relação à exposição ocupacional a material biológico potencialmente 

contaminado, os trabalhadores de enfermagem devem adotar as medidas de PP.  
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1.1 Medidas de precauções-padrão 

 

 

Segundo o Centers for Disease Control and Prevention (1985) na década 

de 80, com o advento dos primeiros casos de infecção pelo vírus HIV/AIDS, as 

Precauções Universais (PU) foram decretadas com o principal objetivo de proteger os 

profissionais de saúde da exposição a MBPC e assim evitar a contaminação de 

trabalhadores pelo vírus HIV e outros patógenos transmitidos pelo contato com 

sangue e fluidos corporais, como os vírus HCV e HBV. 

De acordo com a referida fonte, muitos portadores de infecções como o 

vírus HIV e outras doenças, transmitidas pelo sangue, podem não apresentar 

sintomas e, portanto, podem não ser visivelmente reconhecidos como infectados. 

Dessa forma, as precauções universais, denominação inicial dada as atuais 

precauções-padrão, foram modificadas, a fim de incluir todos os pacientes atendidos 

em estabelecimentos de saúde, independentemente de suspeita clínica ou 

diagnóstico médico. 

Assim, no ano 1996, as PP foram desenvolvidas como um conjunto único 

de orientações e recomendações logicamente viáveis, com o duplo objetivo de 

proteger os trabalhadores de estabelecimento de saúde da contaminação ocupacional 

durante a prestação de cuidados a pacientes e prevenir as Infecções Relacionadas à 

Assistência em Saúde (IRAS) (GARNER, 1996; SIEGEL et al., 2007). 

As medidas de PP contêm as principais características das PU e o 

isolamento de substâncias corporais (LUNCH et al., 1987), baseadas no princípio de 

que quaisquer fluidos corporais – tais como sangue, secreções, excreções (exceto 

suor), pele não intacta e membranas mucosas – podem conter agentes 

potencialmente infecciosos (GARNER, 1996; SIEGEL et al., 2007).  

No campo da saúde ocupacional, a possível contaminação por várias 

doenças pode ser evitada e muitas outras enfermidades transmissíveis por sangue e 

fluidos corporais. No âmbito das IRAS, as PP reduzem o risco de transmissão de 

microrganismos entre pacientes (GARNER, 1996; ASKARIAN; McLAWS; MEYLAN, 

2007; GAMMON; MORGAN-SANUEL; GOULD, 2007).  

Cabe destacar que condições seguras no trabalho de enfermagem 
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consequentemente resultam em maior segurança na assistência prestada aos 

pacientes.  

Com relação à segurança do paciente, o número estimado de IRAS nos 

Estados Unidos da América (EUA) é da ordem de 1,8 milhões ao ano e a mortalidade 

causada ou associada a IRAS é estimada em 99.000 mortes anuais, com variações 

relacionados ao tipo de infecção e subgrupos da população (WEINSTEIN, 1998; 

KLEVENS et al., 2007). 

Nos países europeus, é estimado, anualmente, que 150.000 pacientes 

apresentem infecção por Staphylococcus aureus Resistente à Meticilina (MRSA), o 

que representa esforços direcionados à melhoria dos sistemas de vigilância e controle 

das IRAS (KOCK et al., 2010). No ano 2012, a prevalência de IRAS nos hospitais 

espanhóis foi de 7,61 para cada 1.000 pacientes (ESTUDIO DE PREVALENCIA DE 

LAS INFECCIONES NASOCOMIALES EN LOS HOSPITALES ESPAÑOLES, 2013). 

A situação das IRAS é ainda mais preocupante nos países com níveis 

inferiores de desenvolvimento. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde 

(2005), em países desenvolvidos a taxa de IRAS entre neonatos chega a ser 12 vezes 

menor. 

Em revisão realizada por Zaidi et al. (2005), verificou-se que as taxas de 

IRAS em unidades neonatais em países em desenvolvimento eram três a 20 vezes 

maiores que nos países desenvolvidos. Estudo longitudinal, realizado em centros de 

terapia intensiva de hospitais das Região Sul e Sudeste do Brasil, evidenciou que as 

taxas de IRAS são significativamente superiores às encontradas em estudos norte-

americanos. No Brasil e na Indonésia, mais da metade dos neonatos admitidos em 

unidades neonatais adquirem IRAS com taxa de letalidade variando entre 12 a 52% 

(SALOMÃO et al., 2008). 

Por sua própria natureza, as IRAS têm sua origem multifacetada, 

relacionada aos sistemas e processos de prestação de assistência à saúde e às 

limitações políticas e econômicas dos sistemas de saúde e dos países, assim como 

ao comportamento humano, que pode ser condicionado pela educação. No entanto, 

a maioria das infecções pode ser evitada (GARCÍA-BARBERO, 2005) quando 

medidas preventivas são adotadas.  

As PP incluem recomendações para prevenção de IRAS que são aplicadas 

a todos pacientes, independentemente do diagnóstico de infecção confirmado ou 

suspeito, em quaisquer estabelecimentos de assistência à saúde. Elas incluem 
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higiene das mãos, o uso de luvas, aventais, máscaras, proteção para os olhos e 

práticas seguras na manipulação de perfurocortantes. Da mesma forma, 

equipamentos e pertences do paciente, com provável potencial de contaminação por 

fluidos corporais infectantes, devem ser manuseados de maneira a prevenir a 

transmissão desses agentes (GARNER, 1996). 

Em relação ao sistema de classificação de evidências, adotado em 

pesquisas, há concordância de que a utilização das medidas de PP é fortemente 

recomendada para implementação e apoiada por alguns estudos experimentais, 

clínicos e epidemiológicos e argumentos de teóricos (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2005; 2009). 

No ano 2007, o guideline do CDC sobre as medidas de PP foi revisado e 

atualizado (SIEGEL et al., 2007) uma vez que falhas no controle da transmissão de 

infecção foram identificados em investigações de epidemias nos Estados Unidos e as 

análises indicaram a necessidade de que novas recomendações de segurança 

fossem adicionadas, juntamente com o reforço das recomendações de controle de 

infecção existentes.  

Segundo a referida fonte, foram adicionadas ao protocolo até então 

existente sobre as PP (GARNER, 1996) novas medidas de segurança, que são: 

etiqueta ao tossir; medidas de limpeza e desinfecção; práticas seguras de injeção e 

uso de máscaras de proteção, para a inserção de cateteres ou injeções nos espaços 

peridurais ou espinhais, por meio de procedimentos de punção lombar. Enquanto a 

maioria dos elementos das PP se deriva das PU relacionados à proteção do 

profissional de saúde, essas três recomendações focam majoritariamente a proteção 

e a segurança do paciente (SIEGEL et al., 2007). 

No Quadro 1 está apresentada a relação dos elementos das PP que devem 

ser seguidos durante a assistência prestada em estabelecimentos de saúde. 
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COMPONENTES RECOMENDAÇÕES 

Higien e Higiene das mãos Depois de tocar sangue, fluidos corpóreos, secreções, excreções, objetos 
contaminados; imediatamente depois de retirar as luvas e entre o contato com 
diferentes pacientes 

EPI*  

Luvas de procedimento Possibilidade de contato com sangue, fluidos corpóreos, secreções, 
excreções, objetos contaminados; contato com membrana mucosa e pele não 
íntegra 

Aventais de proteção Durante procedimentos e assistência ao paciente que possam levar ao contato 
da roupa e/ou pele exposta com sangue, fluidos corpóreos, secreções e 
excreções  

Máscaras de 
procedimento, 
protetores oculares, 
protetores faciais** 

Durante procedimentos e assistência ao paciente com probabilidade de gerar 
respingos ou espirros de sangue, fluidos corpóreos, secreções, excreções, 
especialmente aspiração e intubação orotraqueal 

Manuseio correto de 
equipamentos 
contaminados de 
cuidado ao paciente 

Manusear os equipamentos de modo a prevenir a transferência/contaminação 
por microrganismos a outros indivíduos e ao ambiente; calçar luvas se 
sujidades são visíveis; realizar a higiene das mãos 

Medidas de limpeza e 
descontaminação do 
ambiente 

Desenvolver procedimentos para cuidados de rotina, como limpeza e 
descontaminação das superfícies não críticas do ambiente, especialmente as 
superfícies mais frequentemente tocadas no ambiente de cuidado ao paciente 

Manuseio correto de 
roupas de cama, banho 
e vestuário 

Manusear de modo a prevenir a transferência/contaminação de 
microrganismos a outros indivíduos e ao ambiente 

Práticas seguras no 
manuseio de materiais 
perfurocortantes 

Não encapar, dobrar, quebrar ou manipular com as mãos agulhas usadas; se 
o reencape (encape ativo) é necessário, use a técnica da utilização de apenas 
uma mão (encape passivo); use seringas com dispositivo de segurança 
quando disponível; descarte os perfurocortantes utilizados em coletores 
resistentes à punctura  

Medidas seguras na 
ressuscitação 
cardiopulmonar 

Utilize ambus, bocais, ou outros dispositivos de ventilação que evitem o 
contato com a boca e secreções orais do paciente 

Acomodação do 
paciente 

Priorizar quarto individual se o paciente se encontra em risco de transmissão 
de infecção, com probabilidade de contaminação do ambiente e de outros 
pacientes, se não mantém higiene adequada ou possui risco de contrair 
infecção ou desenvolver efeitos adversos devido à infecção 

Higiene respiratória/eti-
queta ao tossir 
 

Instruir os sintomáticos respiratórios a cobrir a boca e o nariz com um lenço 
descartável quando tossir ou espirrar e descartar imediatamente o lenço 
utilizado; orientar a colocação de máscaras de proteção em pacientes com 
tosse quando apropriado; higienizar as mãos depois do contato com 
secreções respiratórias e separação espacial, aproximadamente maior que 
um metro 

*EPI – Equipamento de Proteção Individual 
**Em procedimentos que possam gerar aerossóis em pacientes suspeitos ou diagnosticados com infecções 
respiratórias transmitidas por meio de aerossóis, vestir máscara de proteção com filtro N95 ou semelhante, assim 

como luvas, aventais de proteção e protetores oculares ou protetores de face. 
 
 
Quadro1 – Recomendações para a adesão às precauções-padrão na assistência de 

quaisquer pacientes em estabelecimentos de assistência à saúde 
(SIEGEL et al., 2007) 
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Nos protocolos (GARNER et al., 1996; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

2004; 2005; SEIGEL et al., 2007; CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND 

PREVENTION, 2011; BRASIL, 2013) ressalta-se que a aplicação das PP durante a 

assistência é determinada pela natureza dos procedimentos realizados e a extensão 

da exposição a sangue, fluidos corporais e patógenos1. 

Para alguns procedimentos como a venóclise, recomenda-se apenas o uso 

de luvas; para a realização de outros procedimentos, como a intubação orotraqueal, 

é preconizado o uso de luvas, avental de proteção e protetor facial ou máscara e 

óculos de proteção. O caso da intubação orotraqueal é bastante peculiar, em especial 

sob condições emergenciais, em que não se suspeita de agentes infecciosos que são 

depois identificados e passíveis de transmissão (SIEGEL et al., 2007). 

A literatura mostra que, embora as medidas de PP sejam completas e bem 

definidas, na prática existe dificuldade dos trabalhadores de enfermagem de aderi-las 

em sua totalidade.  

Estudos nacionais e internacionais têm demonstrado que, mesmo com a 

criação e divulgação dos protocolos sobre as PP, os acidentes ainda têm ocorrido de 

forma elevada (SARQUIS, 1999; CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND 

PREVENTION, 2003b; JANJUA et al., 2007; OLIVEIRA; CARDOSO; 

MASCARENHAS, 2009; FOSTER et al. 2010; VALIM; MARZIALE, 2011; 2012).  

Verifica-se que a divulgação das PP nas instituições de saúde não é 

suficiente para garantir que tais medidas de proteção estejam sendo corretamente 

seguidas, conduzindo para que reflexões acerca das mudanças de comportamento 

de profissionais de saúde e de enfermagem e das causas dos acidentes sejam 

trabalhadas estrategicamente. A não adesão ou a baixa adesão às PP é uma 

realidade que leva à indagação de que outros fatores possam estar contribuindo para 

esse tipo de comportamento (BALSAMO; FELLI, 2006).  

Da mesma forma, sabe-se que a NR 32, isoladamente, não é suficiente 

para a prevenção e controle dos agravos aos quais os trabalhadores de instituições 

de saúde estão expostos, o que reforça a necessidade de maior conscientização dos 

riscos ocupacionais por gestores e trabalhadores e manutenção de compromisso com 

os processos de trabalho seguros (BRASIL, 2011). 

                                                             
1  As medidas de precauções-padrão encontram-se descritas conforme os protocolos nacionais e 
internacionais (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2004; 2005; SEIGEL et al., 2007; CENTERS FOR 
DISEASE CONTROL AND PREVENTION, 2011; BRASIL, 2013) no APÊNDICE A. 
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Considerando que mudanças de comportamento englobam tanto 

mudanças profissionais e individuais como das instituições de saúde, Pittet (2000) 

descreve que os parâmetros para a não adesão à Higiene das Mãos (HM) não está 

somente relacionada ao profissional de saúde individualmente, mas, também, à 

equipe e à instituição à qual pertence e que as intervenções, a fim de promover a 

adesão à HM, devem considerar todos esses níveis, pois a dinâmica da mudança de 

comportamento é complexa. Para o referido autor as mudanças de comportamento 

envolvem uma combinação entre educação, motivação e mudanças organizacionais.  

Dessa forma, as intervenções em saúde com vistas a obter a adesão dos 

profissionais de estabelecimentos de saúde às PP devem envolver ações 

comportamentais, gerenciais e organizacionais, de maneira a olhar à frente do 

enfoque individual de culpa da vítima, adotado pela maioria das organizações atuais 

(MIRANZI et al., 2008; OLIVEIRA et al., 2009). 

Há evidências de que as características organizacionais - como a 

inadequada relação de profissionais de enfermagem a pacientes assistidos e o 

estabelecimento de forte cultura de segurança dentro da instituição - influenciam a 

adesão às práticas de controle de infecção recomendadas, e também são importantes 

fatores na prevenção da transmissão de agentes infecciosos, o que conduz a nova 

ênfase na cultura organizacional, bem como a elaboração de recomendações para o 

envolvimento administrativo no desenvolvimento e suporte aos programas de controle 

de infecção (GAMA; SATURNO, 2013). 

Estudos referem que a presença de treinamento sobre as PP (GERSHON 

et al., 1995; CHAN et al., 2002; LUO et al., 2010; LI et al., 2011); percepção de clima 

de segurança organizacional (GERSHON et al., 1995, 1999; KERMODE et al., 2005; 

BREVIDELLI, CIANCIARULLO; 2009); o cuidado prestado a um menor número de 

pacientes (PARMEGGIANI et al., 2010) e a organização e limpeza do posto de 

trabalho (GERSHON et al., 2000) exercem influência na adesão às PP por 

profissionais de saúde.  

Variáveis psicossociais também foram consideradas preditoras para 

adesão às PP, conforme mostram estudos: percepção de obstáculos pelos 

trabalhadores para seguir as PP (GERSHON et al., 1995, 2000; DEJOY; MURPHY; 

GERSHON,1995; KERMODE et al., 2005; BREVIDELLI; CIANCIARULLO; 2009); 

personalidade de risco (GERSHON et al., 1995) e autoeficácia percebida (LUO et al., 

2010), o que reforça o caráter multifacetado de variáveis impactantes na adesão.  
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Resultados de estudos reconhecem que a adesão também é influenciada 

pela estrutura dos hospitais e estabelecimentos de saúde, sendo a adesão maior em 

estabelecimentos de saúde maiores e de maior complexidade (OSBORNE, 2003; JI; 

YIN; CHEN, 2005; ASKARAIAN; McLAWS; MEYLAN, 2007; LUO et al., 2010). LUO et 

al. (2010) inferem, como possível justificativa, que os estabelecimentos menores são 

mais básicos, possuem menos infraestrutura e geralmente não possuem uma 

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) realmente atuante. 

O conhecimento sobre as medidas de PP (ASKARAIAN; McLAWS; 

MEYLAN, 2007; MOTAMED et al., 2006); conhecimento sobre as medidas de HM, 

transmissão do HIV e outros patógenos veiculados pelo sangue (GERSHON et al., 

1995; JI; YIN; KERMODE et al., 2005; JANJUA et al., 2007; KAGAN; OVADIA; 

KANETI, 2009; PARMEGGIANI et al., 2010) também exercem impacto importante na 

adesão,  no entanto, a adesão às PP por profissionais de saúde está abaixo do 

recomendado (BLEDSOE et al., 2014), assim como o conhecimento dos 

trabalhadores acerca da temática (AIRES et al., 2010).  

No tocante ao conhecimento das PP, há estudos nos quais se mostra que 

muitos trabalhadores, mundialmente, não têm conhecimento de que as PP devem ser 

aplicadas a todos os pacientes independentemente do diagnóstico clínico ou suspeito 

(SAX et al., 2005; KAGAN; OVADIA; KANETI, 2009; SREEDHARAN; 

MUTTAPPILLYMYALIL; VENKATRAMANA, 2011).  

Estudos revelam que o desconhecimento de profissionais da saúde sobre 

as formas de transmissão e evolução das doenças causam preconceitos em relação 

ao portador (VELANDIA, 2002) e muitos profissionais consideram que pacientes 

portadores do vírus HIV devam ser mantidos em caráter de isolamento (MOTAMED 

et al., 2006; SALEHI; GARNER, 2010).  

Em outros estudos verificou-se que algumas variáveis exercem impacto no 

conhecimento das medidas de PP, tais como a titulação profissional (MOTAMED et 

al., 2006; EL-GILANY; BADAWY; SARRAF, 2012) e a participação em treinamentos 

sobre as PP (HARRIS; NICOLAI, 2010; SAX et al., 2005; LI et al., 2011).   

Intervenções por meio de práticas educativas têm sido a principal estratégia 

adotada para melhorar a adesão dos profissionais às PP. Segundo Mahat e Eller 

(2009), a educação em saúde e os modelos de mudança de comportamento devem 

ser usados para guiar intervenções em enfermagem, a fim de melhorar o 

conhecimento, atitudes e comportamentos da equipe de enfermagem relacionados às 
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PP. 

Diante do exposto, acredita-se que as práticas educativas são de extrema 

relevância e devem integrar o conjunto de ações voltadas à segurança do trabalho de 

enfermagem e à segurança do paciente, porém, não devem ser utilizadas de maneira 

isolada, uma vez que a prevenção da exposição ocupacional a MBPC não está restrita 

somente ao trabalhador porque envolve também variáveis referentes às condições em 

que o trabalho é realizado e às peculiaridades das tarefas executadas.  
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A exposição ocupacional de enfermeiros atuantes em estabelecimentos de 

saúde aos agentes biológicos é uma realidade no Brasil, devido a aspectos 

relacionados ao ambiente, características individuais e organizacionais e atividades 

executadas durante a rotina dos procedimentos realizados.  

A exposição ocupacional a material biológico potencialmente contaminado 

merece atenção, uma vez que expõe os trabalhadores a patógenos veiculados pelo 

sangue e fluidos corpóreos que podem lhes causar doenças e comprometer a saúde 

e a qualidade de vida no trabalho, causando efeitos negativos na esfera 

biopsicossocial e produtiva e ainda compromete a segurança dos pacientes 

assistidos.  

A necessidade de estudos para prevenir tais exposições  integra o relatório 

publicado das Prioridades de Pesquisas em Saúde do Programa de Pesquisa para o 

Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2010), onde, dentre as diretrizes de estudos 

e pesquisas elencadas pertencentes ao “grupo cinco”, relacionado a doenças 

transmissíveis, recomenda-se a realização de pesquisas sobre a magnitude, 

prevenção e intervenção nas situações de risco de contágio ocupacional das 

principais doenças transmissíveis (HIV, hepatites virais, tuberculose e outras) e a 

prevenção das infecções respiratórias nos serviços de saúde, o que mostra a 

relevância do tema selecionado para esta pesquisa, cujo foco está centrado na 

promoção da saúde do trabalhador e na prevenção de acidentes de trabalho.  

Em relação à segurança do paciente, a 57ª Assembleia Mundial de Saúde 

aprovou a criação de uma aliança internacional, a fim de tornar a segurança do 

paciente uma iniciativa mundial, e foi lançada a Aliança Mundial para a Segurança do 

Paciente. De caráter inédito, chefes de representações, autoridades e grupos de 

pacientes de todo mundo reuniram-se para promover o alcance da segurança do 

paciente, ou seja, primeiramente, de não provocar danos, de forma a reduzir as 

consequências adversas dos cuidados prestados à saúde. Assim, o tópico escolhido 

para o primeiro desafio global foi o controle e prevenção das IRAS, no qual emergiu o 

seguinte tema: “Uma assistência limpa é uma assistência mais segura” (GARCÍA-

BARBERO, 2005). 

A partir da premissa que a adoção das PP podem evitar a exposição do 

enfermeiro a material biológico, de que elas contribuem significativamente na 

prevenção e redução das infecções relacionadas à assistência em saúde e que 

instrumentos de medidas fidedignos para medir a real adesão e conhecimento de 
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enfermeiros a essas recomendações podem trazer importantes achados para a 

proposição de intervenções, a fim de minimizar a ocorrência de acidentes de trabalho 

com material biológico, entre enfermeiros brasileiros, este estudo foi proposto.  

A elaboração de instrumentos de medida para a aferição de construtos 

caracteriza-se por processo dispendioso e requer extenso período de tempo. Sempre 

que possível, é recomendado que instrumentos confiáveis sejam adaptados entre 

culturas, a fim de que sejam utilizados por diferentes populações, fato esse que 

garante maiores evidências de confiabilidade e validade (ACQUADRO et al., 2004; 

WALTZ et al., 2010).  

No Brasil, há carência de um instrumento confiável e válido que possa aferir 

o construto adesão e o construto conhecimento de profissionais sobre as medidas de 

PP. Assim, realizaram-se buscas sistematizadas nas bases de dados Medline, Lilacs, 

WOS e Scopus, no período de 1996 a 2010, para identificar instrumentos validados, 

considerando-se que a adaptação e validação de um instrumento utilizado em 

diferentes culturas garante a sua maior confiabilidade e validade, e que a viabilidade 

de um instrumento fidedigno, para aferir conhecimento e adesão de enfermeiros às 

PP, se faz necessário no contexto brasileiro. 

Identificaram-se que, na revisão realizada por Gammon et al. (2007), a 

maioria dos instrumentos aplicados com o propósito de verificar a adesão dos 

profissionais de saúde às PP utilizam elementos seletivos e não se referem a todos 

os tópicos das PP. Segundo Lam (2011), apenas alguns estudos fornecem descrições 

explícitas sobre o processo de construção e validação dos itens do instrumento, já 

que, na grande maioria dos estudos, os itens que compõem o instrumento não são 

apresentados, tampouco as características psicométricas desses, como a validade e 

a confiabilidade. 

No entanto, identificou-se na literatura internacional, o Questionnaires for 

Knowledge and Compliance with Standard Precaution, desenvolvido e validado em 

uma população de enfermeiras na China, por Luo et al. (2010), especificamente para 

medir a adesão e conhecimento de enfermeiras às PP e que apresenta boas 

propriedades psicométricas. 

Diante do exposto e das expectativas, a proposta aqui foi a de responder a 

seguinte pergunta de investigação:  

 

- o instrumento sobre conhecimento e adesão às precauções-padrão 
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Questionnaires for Knowledge and Compliance with Standard Precaution é 

considerado válido e pode ser utilizado em enfermeiros brasileiros? 
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3 OBJETIVOS 
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3.1 Objetivo geral 

 

 

 Adaptar e validar para enfermeiros brasileiros o Questionnaires for Knowlegde 

and Compliance with Standard Precaution. 

 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 

 Avaliar a validade semântica da versão adaptada do questionário de adesão às 

precauções-padrão. 

 Avaliar a validade semântica da versão adaptada do questionário de 

conhecimento sobre as precauções-padrão. 

  Avaliar a consistência interna da versão adaptada do questionário de adesão 

às precauções-padrão. 

 Avaliar a estabilidade da versão adaptada do questionário de adesão às 

precauções-padrão. 

 Avaliar a validade de construto convergente da versão adaptada do questionário 

de adesão às precauções-padrão. 

 Avaliar a validade de construto divergente da versão adaptada do questionário 

de adesão às precauções-padrão. 

 Avaliar a validade por grupos conhecidos da versão adaptada do questionário 

de adesão às precauções-padrão. 

 Avaliar a presença de efeitos máximo e mínimo no questionário de adesão às 

precauções-padrão. 

 Avaliar a concordância da versão adaptada do questionário de conhecimento 

sobre as precauções-padrão. 

 Avaliar a estabilidade da versão adaptada do questionário de conhecimento 

sobre as precauções-padrão. 

 Avaliar a validade por grupos conhecidos da versão adaptada do questionário 

de conhecimento sobre as precauções-padrão. 
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4 REFERENCIAL TEÓRICO E 
METODOLÓGICO
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4.1 Riscos ocupacionais 
 

 

A palavra risco significa perigo, inconveniente, dano ou fatalidade eventual, 

podendo ser provável ou previsível. No ambiente de trabalho podem ser ocultos, 

quando o trabalhador não suspeita de sua existência; podem ser latentes, quando 

causam danos em situações de emergência; reais, quando são conhecidos por todos, 

porém, com pouca possibilidade de controle, quer seja pelos elevados custos exigidos 

quer seja pela ausência de vontade política para solucioná-los (BULHÕES, 1994).  

O conceito sobre risco está relacionado aos fatores ligados às causas das 

doenças, adotando a probabilidade de certo grupo populacional desenvolver um 

determinado agravo em um determinado tempo. Essa concepção alicerça-se na 

corrente da multicausalidade e/ou na monocausalidade da doença, condição em que 

a doença se apresenta clinicamente definida em razão da especificidade existente no 

trabalho (LAURELL, 1993). 

No contexto ocupacional, o adoecimento pelo trabalho pode ser de ordem 

física e/ou mental e é peculiar aos diferentes tipos de atividades laborais. Os acidentes 

de trabalho podem ocorrer em função dos riscos ou das cargas de trabalho a que os 

indivíduos estão expostos.  

Segundo Frutuoso e Cruz (2005), o conceito de carga de trabalho é uma 

evolução dos termos fatores nocivos e fatores de risco, utilizados por Odonne et al. 

(1986) para designar os riscos ocupacionais aos quais os trabalhadores estão 

expostos. Nessa perspectiva, a carga de trabalho é uma construção teórica que 

resulta da necessidade de compreender que, para uma determinada situação de 

trabalho, há uma tensão permanente entre as exigências do processo e as 

capacidades biológicas e psicológicas de resposta dos trabalhadores, capazes de 

produzir complicações à saúde desses, em consideração à organização e aos 

processos de trabalho. 

Com relação à noção de risco, o significado aceito na saúde ocupacional e 

na epidemiologia engloba tanto o enfoque de fator de risco, isto é, a identificação de 

possíveis agentes ou substâncias capazes de causar efeito sobre a saúde dos 

indivíduos como o enfoque probabilístico, ou seja, a probabilidade da ocorrência de 

determinado evento (FACCHINI, 1994). Outros estudiosos referem que, para a 

epidemiologia, o risco é, de forma sintética, a probabilidade da ocorrência desse 
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acontecimento em um passado recente, no qual se calcula o risco quantificando o 

número de vezes que o evento ocorreu dividido pelo número potencial de eventos que 

poderiam ter acontecido (LUIZ; COHN, 2006). 

Dessa maneira, os riscos ocupacionais originam-se nas atividades, 

condições ou fatores existentes no ambiente de trabalho que possam gerar agravos à 

saúde do trabalhador, a exemplo das doenças profissionais e acidentes de trabalho. 

Os riscos ocupacionais classificam-se em físicos, químicos, biológicos, ergonômicos 

e psicossociais (MENDES, 2003; MAURO et al., 2004; SILVA; MARZIALE, 2003) e 

fundamentam as normas e leis vigentes referentes à saúde do trabalho no país, o que 

justifica o emprego do termo (MANETTI, 2010). 

Nunes (2009) relata que a análise do risco ocupacional permite identificar 

potenciais fontes de agravos à saúde, bem como a adoção de medidas preventivas e 

de promoção à saúde no ambiente de trabalho, o que torna o ambiente ocupacional 

mais seguro. 

Dessa forma, o risco se configura como principal elemento de medida de 

prevenção em saúde, na epidemiologia e na saúde do trabalhador. Nesse sentido, 

nesta pesquisa foi adotado o referencial de riscos ocupacionais, considerando ainda 

que a legislação brasileira está estruturada nessa vertente teórica.  Dentre os riscos 

ocupacionais a que estão expostos os enfermeiros, a atenção sobre a população 

deste estudo foi direcionada aos riscos biológicos pelos motivos já descritos.  

 

 

4.1.1 Riscos biológicos 

 

 

Os riscos biológicos, no enfoque ocupacional, referem-se ao contato do 

trabalhador com microrganismos ou material infectocontagiante, os quais podem 

causar doenças como tuberculose, hepatite, rubéola, herpes, escabiose, HIV/AIDS, 

entre outras (JANSEN, 1997). 

O Ministério da Saúde (BRASIL 2008a) e a Norma Regulamentadora - NR 

32 (BRASIL, 2005) classificam os agentes biológicos como microrganismos, 

geneticamente modificados ou não; as culturas de células; os parasitas; as toxinas e 

os príons. Esses agentes são capazes de provocar agravo à saúde humana, podendo 

causar infecções, efeitos tóxicos, efeitos alergênicos, doenças autoimunes e a 
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formação de neoplasias e malformações. Os agentes podem ser assim descritos 

(BRASIL, 2008a, p.15): 

 

  microrganismos - formas de vida de dimensões microscópicas, visíveis 

individualmente apenas ao microscópio. Entre aqueles que causam danos à 

saúde humana, incluem-se bactérias, fungos, alguns parasitas (protozoários) e 

vírus; 

 microrganismos geneticamente modificados - que tiveram seu material genético 

alterado por meio de técnicas de biologia molecular;  

 culturas de células de organismos multicelulares - a saúde humana pode ser 

ameaçada quando o crescimento in vitro de células derivadas de tecidos ou 

órgãos de organismos multicelulares em meio nutriente e em condições de 

esterilidade contiverem agentes biológicos patogênicos; 

 parasitas - as parasitoses são causadas por protozoários, helmintos (vermes) e 

artrópodes (piolhos e pulgas), cujos organismos sobrevivem e se desenvolvem às 

custas de um hospedeiro, unicelular ou multicelular;  

 toxinas - substâncias secretadas (exotoxinas) ou liberadas (endotoxinas) por 

alguns microrganismos e que causam danos à saúde humana, podendo até 

provocar a morte. Como exemplo de exotoxina, há a secretada pelo Clostridium 

tetani, responsável pelo tétano e, de endotoxinas, as liberadas por Meningococcus 

ou Salmonella; 

 príons - estruturas proteicas alteradas, relacionadas como agentes etiológicos das 

diversas formas de encefalite espongiforme. Como exemplo pode-se citar a forma 

bovina, vulgarmente conhecida por “mal da vaca louca” que, atualmente, não é 

considerada de risco relevante para os trabalhadores dos serviços de saúde. 

 
A exposição ocupacional a material biológico é conceituada como a 

exposição a sangue e fluidos orgânicos potencialmente infectantes (sêmen, secreção 

vaginal, líquor, líquido sinovial, líquido pleural, peritoneal, pericárdico e amniótico) 

(BRASIL, 2006). Cabe ressaltar que o CDC (SIEGEL et al., 2007) refere que quaisquer 

excreções devem ser tratadas como material orgânico potencialmente contaminado 

(fezes, urina, vômito, saliva), exceto suor. 

A exposição ocupacional a agentes biológicos decorre da presença desses 

agentes no ambiente de trabalho e pode ocorrer de duas maneiras (Brasil 2008a): 
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1. exposição proveniente da atividade ocupacional, a qual implica a utilização 

ou a manipulação do agente biológico, que constitui o objeto principal do 

trabalho. É conhecida também como exposição com intenção deliberada, 

ou 

2. exposição que decorre da atividade laboral sem que essa implique na 

manipulação direta deliberada do agente biológico como objeto principal 

do trabalho. A exposição é considerada não deliberada. 

 

Na primeira circunstância, a presença do agente já está estabelecida e 

determinada, na maioria das vezes. O reconhecimento dos riscos será relativamente 

simples, uma vez que as características do agente biológico são conhecidas e os 

procedimentos de manipulação estão definidos, assim como os riscos de exposição. 

Como exemplo de exposição com intenção deliberada podem ser citadas as 

atividades de pesquisa ou desenvolvimento que envolva a manipulação direta de 

agentes biológicos, atividades realizadas em laboratórios de diagnóstico 

microbiológico, atividades relacionadas à biotecnologia (desenvolvimento de 

antibióticos, enzimas e vacinas, entre outros) (Brasil, 2008a). 

Nos dois exemplos citados, a análise das condições de exposição deve ser 

estudada para que as medidas de segurança sejam aplicadas, dentre as quais a 

adoção das PP, visando a saúde dos trabalhadores expostos ao material biológico 

potencialmente contaminados.  

 

 

4.2 A Promoção da Saúde do Trabalhador 

 

 

A promoção da saúde e a prevenção de doenças como aspectos integrais 

do cuidado à saúde de indivíduos, famílias e comunidades é um desafio para todas 

as nações. A promoção da saúde e a prevenção de doenças como aspectos integrais 

do cuidado à saúde de indivíduos, famílias e comunidades é um desafio para todos 

os países, inclusive quando o foco é direcionado a Saúde do Trabalhador, uma vez 

que os trabalhadores são acometidos por doenças comuns a toda a população e a 
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doenças específicas relacionadas a atividade laboral e ao ambiente de trabalho.  

Segundo Pender; Murgaugh e Parsons (2006), a diferença mais importante 

entre promoção da saúde e prevenção de agravos e doenças reside na motivação 

subjacente para o comportamento por parte dos indivíduos e da comunidade. 

Promoção da saúde é um comportamento motivado pelo desejo de aumentar o bem-

estar e concretizar o potencial de saúde humana.  

As autoras citadas referem que a prevenção de agravos e doenças, 

também conhecida por proteção à saúde, é um comportamento motivado por desejo 

ativo de evitar o adoecimento, detectá-lo precocemente ou mesmo manter o 

funcionamento e a tentativa de bem-estar dentro das limitações geradas por uma 

enfermidade. A tendência atual, subjacente à promoção da saúde, aumenta os 

estados de tensão positiva, a fim de promover a mudança e o crescimento. 

Em 1984, a OMS propôs uma definição que enfatizou a visão holística 

sobre a saúde e as qualidades positivas relativas à temática, sendo esse o conceito 

mais popular e abrangente aceito atualmente, de que a saúde é definida como o 

estado de completo bem-estar físico, social e mental dos indivíduos, e não apenas a 

ausência de doenças ou enfermidade. Essa definição passou a aumentar o número 

de componentes que devem ser levados em consideração quando da avaliação da 

saúde e revolucionou a compreensão sobre saúde, uma vez que reflete a 

preocupação sobre o indivíduo como uma pessoa integral, numa visão holística, pois 

situa a saúde no ambiente social e compara a saúde com a obtenção de vida criativa 

e produtiva (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1996). 

Assim, os indicadores de saúde refletem condições que podem afetá-la, 

como comportamentos individuais (tais como atividade física, sobrepeso e obesidade, 

uso de tabaco, abuso de substâncias tóxicas, comportamento sexual e saúde mental), 

os ambientes físicos e social referentes ao indivíduo e à comunidade (violência e 

agravos, qualidade do meio ambiente, poluição e estresse) e importantes temas 

relacionados ao sistema de saúde, tais como a imunização e acesso ao sistema de 

saúde (PENDER; MURGAUGH; PARSONS, 2006).  

A definição que muitos profissionais de saúde assumiram - a de que saúde 

significa ausência de diagnóstico de doença - é apenas uma das várias maneiras de 

conceituar saúde. Todos os indivíduos que se encontram sem doença podem não 

estar igualmente saudáveis. Assim, a saúde pode existir sem a doença, porém a 

doença nunca existe sem a saúde e os conceitos relativos a ela (PENDER, 1990).  
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A evidência dada à promoção da saúde como estratégia central para a 

melhora da saúde mudou o paradigma de sua concepção nos termos médicos 

tradicionais para uma definição multidimensional de saúde com dimensionamento 

biopsicossocial, espiritual, ambiental e cultural. No modelo multidimensional de saúde, 

os benefícios podem ser alcançados em potencial por meio de mudanças positivas 

em quaisquer das dimensões citadas. Essa perspectiva ampliada de saúde está se 

fortalecendo, uma vez que múltiplas maneiras de melhorar a saúde são oferecidas 

(PENDER; MURGAUGH; PARSONS, 2006).  

Segundo Cieza, Bickenbanch e Chatterji (2008), o conceito de saúde, 

definido pela OMS, engloba três domínios: fisiológico, social e psicológico, e promover 

a saúde inclui encorajar estilos de vida saudáveis, criar ambientes propícios para o 

bem-estar da população, fortalecer a ação da comunidade, reorientar os serviços de 

saúde, a fim de priorizar a promoção da saúde e a prevenção de agravos e doenças, 

bem como construir políticas de saúde pública. 

A saúde dos indivíduos e das famílias é fortemente afetada pela 

comunidade, pelo ambiente e pela sociedade na qual vivem e trabalham.  

No Modelo de Promoção à Saúde (MPS), proposto por Nola Pender, 

propõe-se um quadro teórico para integração da enfermagem e perspectivas da 

ciência comportamental sobre os fatores que influenciam os comportamentos em 

saúde. Essa teoria oferece um guia para a exploração dos complexos processos 

biopsicossociais que motivam os indivíduos a ingressar em comportamentos 

direcionados à busca pela saúde (PENDER; MURGAUGH; PARSONS, 2006).  

O modelo inicial de promoção à saúde estimulou grande número de 

estudos com o objetivo de descrever o potencial de sete fatores de percepção 

cognitiva e cinco fatores alternantes, a fim de esclarecer e predizer os 

comportamentos em saúde. Os fatores de percepção cognitiva estão relacionados à 

importância da saúde, controle percebido sobre a saúde, definição de saúde, status 

de saúde percebido, autoeficácia percebida, benefícios percebidos e barreiras 

percebidas. Os fatores alternantes são as características sociodemográficas e 

biológicas, as influências interpessoais, influências situacionais e fatores 

comportamentais (PENDER; MURGAUGH; PARSONS, 2002). 

O modelo foi revisado (Pender, 1996) e três novas variáveis foram 

adicionadas ao modelo: compromisso com o plano de ação, sentimento relacionado à 

atividade e demandas de competência imediata e preferências. Dessa maneira, 
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segundo Pender; Murgaugh; Parsons (2006), o MPS é uma tentativa de descrever a 

natureza multidimensional dos indivíduos que interagem com seus ambientes físicos 

e interpessoais na medida em que buscam pela saúde.  

Especificamente, o indivíduo ingressa em uma determinada ação e persiste 

nela na medida em que os resultados advindos da ação são de valor positivo para o 

indivíduo, e na medida em que o curso da ação traz possibilidades de alcançar o 

resultado desejado. Dessa forma, os indivíduos não investirão seus esforços em 

metas e objetivos que são de pouco valor para eles. Ademais, não irão investir 

esforços em metas que, apesar de atrativas, sejam percebidas como impossíveis de 

se alcançar saúde (PENDER; MURGAUGH; PARSONS, 2002). 

A mudança pessoal é entendida dentro de um quadro teórico que considera 

o valor subjetivo da mudança e a expectativa subjetiva de alcançá-la. O significado 

motivacional do valor subjetivo da mudança é baseado na suposição de que quanto 

mais o indivíduo é desafiado na sua situação presente em um domínio específico 

maiores são as recompensas, ou benefícios, associadas a tal mudança adotada. O 

significado motivacional da expectativa subjetiva de se obter a mudança, 

satisfatoriamente, é baseado em conhecimentos anteriores dos sucessos do indivíduo 

ou no sucesso alcançado por outros, na tentativa da mudança e na confiança do 

indivíduo de que o sucesso de outrem pode ser o mesmo, ou até superior, quando 

comparado aos demais (KLAR, NADER E MALLOR, 1992).  

A seguir estão descritos os componentes do MPS. 

 

 Características e experiências individuais 

Cada pessoa possui experiências e características pessoais únicas que 

afetam suas futuras ações. Características individuais ou aspectos de experiências 

passadas preveem flexibilidade no MPS, uma vez que selecionam variáveis que 

podem ser altamente relevantes para um determinado comportamento em saúde ou 

uma determinada população, mas que pode não servir para todos os comportamentos 

em saúde ou para todas as populações (PENDER; MURGAUGH; PARSONS, 2006).   

 

 Comportamentos relacionados ao passado 

O melhor preditor para determinado comportamento é a frequência com 

que esse aparece em comportamentos similares no passado. Comportamentos 

passados têm a probabilidade de exercer tanto efeitos diretos quando indiretos na 
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probabilidade de se ingressar em comportamentos de promoção à saúde 

(PENDER; MURGAUGH; PARSONS, 2006). 

 

 Fatores pessoais 

A relevância preditiva dos fatores pessoais de um dado comportamento é 

moldada pela natureza do comportamento-alvo a ser considerado. Os fatores 

pessoais são categorizados como biológico, psicológico e sociocultural. Os fatores 

biológicos incluem idade, sexo, índice de massa corporal, capacidade, força, agilidade 

ou equilíbrio. Os fatores psicológicos incluem variáveis como a autoestima, 

automotivação e nível de saúde percebido. Os fatores socioculturais incluem a raça, 

a etnia, cultura, educação e nível socioeconômico. Uma vez que existem inúmeros 

fatores pessoais, os fatores a serem incluídos em determinado estudo devem estar 

limitados aos que sejam teoricamente relevantes para explicação ou predição de 

qualquer conduta. Embora muitos fatores pessoais possam exercer influência sobre 

as cognições, emoções e comportamentos em saúde, cabe ressaltar que alguns 

fatores pessoais não podem ser mudados, cabendo à equipe de saúde a consciência 

sobre o fato, ao implementar as intervenções necessárias (PENDER; MURGAUGH; 

PARSONS, 2006). 

 

 Percepções e sentimentos específicos do comportamento 

As variáveis específicas do comportamento que compõem o MPS são 

consideradas de significância motivacional, uma vez que constituem a base crítica 

para implementação das intervenções em saúde por estarem sujeitas a sofrer 

mudanças por meio das ações de enfermagem. A avaliação das mudanças obtidas 

nestas variáveis é essencial a fim de determinar se a mudança ocorrida no 

comportamento realmente resultou da prática da intervenção em saúde (PENDER; 

MURGAUGH; PARSONS, 2006). 

 

 Percepção de benefícios para a ação 

As expectativas individuais que levam o indivíduo a ingressar em um 

comportamento particular dependem das expectativas de resultados benéficos que 

irão ocorrer. No MPS, os benefícios percebidos influenciam direta ou indiretamente o 

comportamento. A percepção dos benefícios para a ação são representações mentais 

de consequências positivas do comportamento, e está baseado diretamente nos 
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resultados obtidos pelo indivíduo em situações anteriores ou indiretamente, por meio 

da experiência vicária. As crenças nos benefícios ou as expectativas de resultados 

positivos têm se mostrado uma condição necessária, porém não suficiente, para que 

o indivíduo ingresse em determinado comportamento de saúde (PENDER; 

MURGAUGH; PARSONS, 2006). 

Observar que outras pessoas desempenham uma determinada ação com 

sucesso também é uma fonte importante de autoeficácia. As outras pessoas podem 

servir como exemplos (modelos) e fornecerem informações sobre o grau de 

dificuldade para um comportamento específico. As pessoas que servem como 

modelos devem, no entanto, mostrar singularidade ao observador com relação às 

características que são relevantes ao assunto em questão (MAIBACH; MURPHY, 

1995, BIJL; SHORTIDGE-BAGGET, 2002).  

 

 Percepção de barreiras para a ação 

A antecipação de barreiras para execução de um comportamento tem sido 

frequentemente encontrada como supressoras para o ingresso ou execução de um 

dado comportamento. Assim, as barreiras são vistas como bloqueios mentais ou 

obstáculos para o desenvolvimento de certos comportamentos. Constituem 

percepções relacionadas à inviabilidade, inconveniência, dificuldade, custo ou tempo 

gasto para a realização de uma ação. O MPS propõe que quando as percepções dos 

benefícios para ação são baixas quando comparadas às barreiras, o comportamento 

dificilmente ocorre. De forma que, quando a expectativa de resultados positivos é alta, 

em comparação às barreiras, a probabilidade de ingressar no comportamento é maior 

(PENDER; MURGAUGH; PARSONS, 2006). 

 

 Autoeficácia percebida 

A autoeficácia percebida é definida como o julgamento do indivíduo de suas 

capacidades para organizar e executar cursos de ação exigidos para alcançar o 

desempenho desejado. Não está relacionada com as habilidades que o indivíduo 

possui, mas o que o indivíduo pode fazer com quaisquer habilidades das quais possui. 

Bandura (1977, 1986, 1997) refere que a autoeficácia é o pré-requisito mais 

importante para mudanças de comportamento porque o construto direciona o quanto 

de esforço será empreendido em determinada tarefa e qual o nível de desempenho é 

alcançado. 
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 Sentimentos relacionados à atividade 

Os estados de sentimento subjetivo ocorrem anteriormente, durante e 

depois da atividade, baseados nas propriedades estimulantes associadas ao evento 

comportamental. As respostas afetivas podem ser fracas, moderadas ou fortes e são 

cognitivamente rotuladas, armazenadas na memória e associadas aos pensamentos 

subsequentes dos comportamentos (PENDER; MURGAUGH; PARSONS, 2006).  

Os autores referem que os sentimentos relativos à atividade são compostos 

por três componentes: despertar emocional do ato em si (relacionado à atividade), a 

autorrealização, ou o meio ambiente no qual tem lugar a ação (relacionada ao 

contexto). Em qualquer comportamento, deve-se detalhar a gama completa de 

estados de sentimentos positivos e negativos, a fim de que possam ser medidos 

adequadamente. Assim, comportamentos associados a sentimentos positivos têm 

maior probabilidade de serem repetidos.  

 

 Influências interpessoais 

São cognições relativas ao comportamento, às crenças ou às atitudes dos 

outros. Essas percepções podem ou não corresponder à realidade. As fontes 

primárias de influência interpessoal sobre o comportamento de promoção à saúde são 

a família (parentes e agregados), os parceiros, e os provedores de cuidado à saúde. 

As influências interpessoais incluem normas (expectativas de pessoas significantes), 

o apoio social (estímulos de apoio emocionais e instrumentais) e a modelagem 

(aprendizagem vicária). Esses três processos interpessoais afetam a predisposição 

individual para ingressar em determinados comportamentos de promoção à saúde 

(PENDER, 1996). 

As normas sociais estabelecem padrões de comportamento que os 

indivíduos podem adotar ou rejeitar. No MPS, as interações interpessoais influenciam 

diretamente os comportamentos de promoção à saúde assim como indiretamente, por 

meio de pressões sociais ou esforços positivos para que o indivíduo se comprometa 

com o plano de ação. Para que essas influências interpessoais tenham efeito, os 

indivíduos devem ingressar aos comportamentos e desejos dos outros; devem 

também, compreender esses comportamentos, bem como assimilá-los através de 

uma representação cognitiva (PENDER; MURGAUGH; PARSONS, 2006).  
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 Influências situacionais 

Percepções pessoais e cognições de qualquer situação ou contexto 

facilitam ou impedem o comportamento. As influências situacionais para um 

comportamento de promoção à saúde incluem percepções das opções disponíveis, 

as características da demanda e as características estéticas do ambiente no qual um 

dado comportamento está propenso a acontecer. Assim, indivíduos são atraídos e 

desempenham tarefas e ações de forma mais competente em situações ou ambientes 

nos quais se sintam mais seguros e tranquilos (PENDER; MURGAUGH; PARSONS, 

2006).  

 

 Comprometimento com um plano de ação 

O comprometimento com o plano de ação dá início ao evento 

comportamental, sendo essa ação na qual o indivíduo ingressa e se mantém no 

comportamento, a menos que ocorram demandas ou preferências competitivas que 

não possam ser evitadas ou resistidas. O comprometimento com o plano de ação no 

MPS implica os seguintes processos cognitivos subjacentes: a) compromisso para 

executar uma determinada ação em um dado lugar e tempo, com determinadas 

pessoas ou sozinho, independente de preferências contrárias e b) identificação de 

estratégias definitivas para despertar, levar adiante e reforçar a conduta, que serão 

usadas nas diferentes fases do comportamento de prevenção à saúde (PENDER; 

MURGAUGH; PARSONS, 2006). 

 

 Demandas e preferências contrárias 

As demandas e preferências contrárias referem-se a comportamentos 

alternativos que invadem a consciência como possíveis cursos de ação 

imediatamente antes da ocorrência pretendida de um comportamento planejado de 

promoção à saúde, o que dificulta sua realização. As demandas contrárias são vistas 

como comportamentos alternativos sob os quais os indivíduos têm um controle 

relativamente baixo devido às contingências ambientais, como o trabalho ou as 

responsabilidades de cuidado familiar. Falhas ao responder a tais demandas 

contrárias podem gerar efeitos indesejáveis para o indivíduo ou para pessoas 

significantes a sua volta (PENDER; MURGAUGH; PARSONS, 2006).  

Os referidos autores citam que preferências contrárias são tidas como 

comportamentos alternativos com propriedades de reforço poderoso, sob as quais os 
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indivíduos podem exercem um nível de controle relativamente alto. 

 

 Conduta promotora de saúde 

A conduta promotora da saúde é o resultado da ação e está basicamente 

dirigida à aquisição de resultados de saúde positivos.  

Quando as condutas promotoras de saúde estão integradas a um estilo de 

vida saudável, que contemple todos os aspectos da vida, os comportamentos de 

promoção da saúde resultam numa melhora do nível de saúde e maior qualidade de 

vida. As estratégias sugeridas para se alcançar a saúde para todos, em uma escala 

global, incluem: a) fortalecimento de cada indivíduo, pelo fornecimento de informações 

recentes em saúde e oportunidades de tomada de decisão; b) fortalecimento dos 

sistemas locais de cuidado à saúde primária; c) melhora dos sistemas de educação e 

programas de treinamento direcionados à promoção e prevenção da saúde dos 

profissionais de saúde; d) utilização da ciência e tecnologia para a resolução de 

problemas críticos de saúde e utilização de novas abordagens para o enfrentamento 

de problemas recorrentes, como a violência; f) promoção de assistência cultural 

adequada aos países menos desenvolvidos; g) estabelecimento de um processo de 

análise dos desafios globais que devem ser endereçados, a fim de se obter índices 

satisfatórios de saúde para todos (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1988) 

Nesse contexto, o ambiente de trabalho é considerado como local prioritário 

para a promoção da saúde no século XXI, sendo ele essencial não só para o 

trabalhador, mas, também, como suporte positivo para a produtividade, motivação, 

espírito de trabalho, satisfação no trabalho e a qualidade de vida em geral (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 1996). 

Segundo Casas e Klijn (2006), diversos fatores podem favorecer ou piorar 

a saúde dos trabalhadores, como os fatores políticos, sociais, econômicos, culturais, 

ambientais e biológicos, mas se o ambiente ocupacional é seguro, os espaços serão 

favoráveis e permitirão o desenvolvimento da promoção da saúde no trabalho. 

A promoção da saúde no trabalho envolve a participação de trabalhadores, 

empregadores e outros atores sociais para o desenvolvimento de iniciativas que 

busquem a saúde e o bem-estar da força de trabalho. Os trabalhadores devem 

participar compreendendo o processo e cuidando-se de si mesmos, o que é 

caracterizado por ações e comportamentos para a redução do risco de doenças e de 

outros agravos e o reconhecimento da vulnerabilidade ante o risco (KOERICH et al., 
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2006). Os programas de promoção à saúde devem visar três níveis: conhecimento, 

alteração comportamental do estilo de vida e ambientes de apoio. 

Considerando que os riscos ocupacionais podem ocasionar o adoecimento 

de enfermeiros, esses devem assumir comportamento de atos seguros e a adesão às 

PP torna-se indispensável. 

 

 

4.2.1 Adesão e conhecimento sobre as medidas de precauções-padrão 

 

 

A estratégia inicial usada para a prevenção da exposição a sangue e outros 

fluidos corpóreos nos Estados Unidos foi a introdução de intervenções de prevenção 

primária, por meio das PP, a qual oferece a melhor e a mais segura oportunidade para 

prevenir a exposição do trabalhador a MBPC (HENDERSON, 2001).  

A adesão a essas medidas foi considerada em todo o mundo como 

importante medida para proteção do trabalhador à exposição a material biológico, no 

entanto, estudos realizados em diferentes países mostram que a adesão a essas 

medidas está abaixo do ideal (CANINI, 2005; MOTAMED et al. 2006; LUO et al., 2010; 

VALIM; MARZIALE 2011; 2012), bem como o conhecimento dos trabalhadores  

referente às PP (ASKARIAN; McLAWS; MEYLAN, 2007; HARRIS; NICOLAI, 2010; 

PAIVA; OLIVEIRA, 2011) o que tem interferido na segurança dos trabalhadores, 

principalmente de enfermagem. 

Investigação realizada na Etiópia relatou que apenas 37,6% dos 

trabalhadores higienizavam as mãos quando retiravam as luvas e apenas 48,5% 

higienizavam as mãos entre o cuidado prestado a diferentes pacientes (REDA et al., 

2009). Outrossim, apenas 60% da amostra de trabalhadores na China relatou realizar 

a HM antes e após a prestação de cuidados aos pacientes (JI et al., 2005). A classe 

profissional dos médicos, incluídos na amostra de trabalhadores do Irã, apresentou 

apenas 19,8% de adesão à HM antes e após a prestação de cuidados aos pacientes, 

sendo que apenas 21% desses higienizavam as mãos depois de retirar as luvas 

(ASKARIAN; McLAWS; MEYLAN, 2007).  

Em estudo realizado em centros de saúde do Reino Unido, com 379 

enfermeiras (BENNETT; MANSELL, 2004), verificou-se que apenas 31% das 

participantes utilizaram luvas de procedimento quando da realização de venóclise, 
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18% relataram que nunca utilizavam luvas e 11% informaram que realizavam o 

encape ativo após a prática de injeções. 

Investigação sobre as notificações de AT com exposição a MBPC 

direcionadas a um CEREST do interior de São Paulo, Brasil, no biênio 2008-2009, 

constatou a ocorrência de 85 ATs e o sangue esteve presente em 80% das 

exposições. O estudo comprovou que 84,7% das notificações valiam-se de ATs com 

exposições percutâneas, seguidas pela exposição mucosa, que representou 10,6%. 

O total de 35,2% dos ATs eram passíveis de prevenção, pois relacionavam-se a 

acidentes ocorridos por descarte de material perfurocortante em locais impróprios e 

apenas 72,9% das vítimas utilizavam luvas de procedimento no momento do acidente 

(VALIM; MARZIALE, 2011). 

Investigações também descrevem que os trabalhadores não possuíam 

conhecimento sobre as práticas de manuseio seguro de materiais perfurocortantes 

(KERMODE et al., 2005; MOTAMED et al., 2006). Estudo realizado no Irã (ASKARIAN; 

McLAWS; MEYLAN, 2007) mostrou que a maioria dos médicos acreditava que as 

agulhas deviam ser dobradas antes do descarte. 

Estudo realizado na Suíça (SAX et al., 2005) revelou que muitos 

trabalhadores (47%) não possuíam informações adequadas sobre a importância da 

utilização das máscaras de proteção, quando da realização de exame físico em 

sintomáticos respiratórios. Ainda, com relação ao EPI, investigação realizada no Brasil 

revelou que apenas 53% dos condutores atuantes em unidades de atendimento de 

urgência consideravam importante a adesão às luvas de procedimento, quando do 

atendimento às vítimas (PAIVA; OLIVEIRA, 2011).  

Investigação realizada em Portugal (AIRES et al., 2010) descreveu que 

21% dos profissionais desconheciam formas alternativas à lavagem das mãos. Estudo 

realizado nos EUA (TRIM; ADAMS; ELLIOT, 2003) evidenciou que apenas 21% 

sabiam o risco de contaminação para o vírus da hepatite B, após exposição 

percutânea; 30% para a hepatite C e 27% para o vírus HIV. A grande maioria dos 

trabalhadores subestimava o risco.  

Os fatores que têm afetado a adesão de profissionais de saúde às PP são 

tanto de carácter organizacional e institucional quanto individual. A relação entre a 

adesão às PP e maior percepção de clima de segurança tem sido descrita em vários 

estudos na literatura, tanto nacionais quanto internacionais (GERSHON et al., 1995, 

1999; KERMODE et al., 2005; BREVIDELLI; CIANCIARULLO, 2009; FÉLIX et al., 
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2013).  

A participação em treinamentos tem sido relatada como variável preditora 

na adesão às PP (GERSHON et al., 1995; CHAN et al., 2002; LUO et al., 2010; LI et 

al., 2011; FÉLIX et al., 2013) e tem se mostrado impactante para maior conhecimento 

dos trabalhadores sobre tais medidas de segurança (HARRIS; NICOLAI, 2010; SAX 

et al., 2005; LI et al., 2011).  

Outra variável, de carácter individual, que tem se mostrado impeditiva na 

adesão de trabalhadores às PP é a percepção de obstáculos (GERSHON et al., 1995, 

2000; DEJOY; MURPHY; GERSHON,1995; KERMODE et al., 2005; BREVIDELLI; 

CIANCIARULLO; 2009; FÉLIX et al., 2013).   

A percepção de obstáculos para seguir as PP e o clima se segurança foram 

estudados no Brasil (BREVIDELLI, 2003) por meio de escalas estruturadas no modelo 

explicativo de adesão às PP, propostas por Dejoy et al. (1995; 1996). Tal modelo, 

recebeu a denominação de “Modelo de Sistemas de Trabalho”, o qual estabelece a 

adoção das PP em três níveis. As escalas usadas englobam dimensões individuais, 

relacionadas ao trabalho e organizacionais, tais como a percepção do clima de 

segurança pelos profissionais, carga de trabalho, eficácia de prevenção, percepção 

de risco, personalidade de risco, percepção de obstáculos para seguir as PP, 

conhecimento da transmissão ocupacional do HIV e a importância de treinamento e 

disponibilidade do EPI (DEJOY et al., 1996; BREVIDELLI: CIANCIARULLO, 2009). 

Nesse contexto, o MPS no ambiente de trabalho vem conquistando lugar 

como um dos mais importantes modelos no contexto da saúde. Segundo Secker e 

Membrey (2003), um ambiente laboral que apoie as relações interpessoais, o 

fortalecimento de uma cultura de segurança, o fornecimento de treinamento e 

desenvolvimento de habilidades e competências de seus trabalhadores é a chave do 

sucesso para a implementação da promoção da saúde no trabalho. 

De uma perspectiva gerencial, as iniciativas de promoção à saúde nos 

locais de trabalho têm que estar em vigor para sustentar uma equipe de trabalho 

motivada, dinâmica e saudável dentro do mercado global de cuidados à saúde (CHU 

et al., 2000). De acordo com estudos realizados em serviços de saúde, fica claro que 

a equipe saudável é capaz de prover assistência com mais qualidade e benefícios. Ao 

contrário, quando programas de prevenção à saúde no ambiente laboral não são 

efetivos, pode-se constatar maiores incidências de doenças e acidentes de trabalho, 

altos índices de absenteísmo e estresse, assim como elevados custos financeiros, 
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resultantes dos problemas de saúde de seus funcionários (WHITEHEAD, 2006).  

Os serviços de saúde em contextos que prestam assistência não devem 

ser avaliados somente pelos resultados obtidos pelos padrões de saúde de seus 

pacientes, mas, também, pela análise das condições de saúde da equipe de trabalho 

local (PRICE et al., 2000). Consequentemente, e ao encontro das agendas de saúde 

pública direcionadas às organizações de saúde, a extensão de uma cultura de saúde 

positiva no ambiente de trabalho exerce impacto substancial na saúde de seus 

funcionários, como também às famílias e à comunidade (WHITEHEAD, 2006).  

Estudo mostrou a eficácia de intervenção educativa estruturada no MPS a 

fim de aumentar a adesão de trabalhadores de enfermagem ao uso de luvas na 

administração de medicamentos endovenosos. Os resultados revelaram que houve 

aumento significativo: antes da intervenção o índice de adesão era de 58,3% e após 

a aplicação do treinamento 83,3% afirmaram ter a intenção de aderir às luvas. Os 

autores afirmam que a melhor estratégia a fim de minimizar a ocorrência de ATs com 

MBPC, decorrentes de lesões cutâneas, se dá por meio da adoção de estratégias 

preventivas, as quais devem estar centradas da prevenção primária efetuada através 

da análise das práticas de trabalho, identificação de riscos ocupacionais e controle de 

engenharia e ergonomia dos instrumentos e materiais que minimizem e impeçam o 

AT por lesões cutâneas (MARZIALE et al., 2010). 

A adesão e o conhecimento das medidas de PP como estratégia primária, 

a fim de prevenir acidentes e doenças profissionais ocorridos por contato com MBPC, 

se faz importante no ambiente laboral e devem ser avaliados pelas instituições de 

saúde num contexto que envolva variáveis individuais e da própria organização de 

trabalho. Dessa forma, procurando por um instrumento fidedigno sobre conhecimento 

e adesão às PP para enfermeiros atuantes em serviços de saúde, percebeu-se, aqui, 

a existência de alguns instrumentos que se propõem a medir tais construtos (CHAN 

et al., 2002; MOTAMED et al., 2006; ASKARIAN; MCLAWS; MEYLAN, 2007; LUO et 

al., 2010), cujos instrumentos seguem descritos no Quadro abaixo. 
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Instrumento Autoria  Tipo de medida Conteúdos e dimensões 
dos instrumentos 

Características 

psicométricas 

1. Questionnaire 
for compliance 
with Universal 
Precaution 
 
 

Chan et al. 
(2002) 

1. Escala Likert (0-
4) com 15 itens 
 
 

1. Higiene das mãos (2); uso de 
EPI (6); práticas seguras no 
manuseio de materiais 
perfurocortantes (3); medidas 
ambientais de limpeza e 
desinfecção (2); prevenção de 
IRAS (1) e descarte de resíduos 
sólidos (1) 

1. Alfa de 

Cronbach: 0,72 

 

 

2. Questionnaire 
for knowledge of 
Universal 
Precaution 

 2. Escala Likert (0-
4) com 11 itens 

2. Conceito (8); uso de EPI (1); 
práticas seguras no manuseio 
de materiais perfurocortantes 
(1); medidas ambientais de 
limpeza e descontaminação (1) 

2. Kuder-

Richardson: 0,60 

 

3.Questionnaire of 
practice of 
Universal 
Precaution 
 
 

Motamed et al. 
(2006) 
 

3.Questionário de 
respostas binárias 
(concordo e 
discordo) com 8 
itens 

3.Conceito (3); uso de EPI (2); 
práticas seguras no manuseio de 
materiais perfurocortantes (1); 
medidas de segurança após 
exposição a material biológico 
(1) prevenção de infecção (1) 
 

3.Alfa de 
Cronbach: 0,71 
 
 

4.Questionnaire 
for knowledge of 
Universal 
Precaution 
 

 4. Questionário de 
respostas binárias 
(concordo e 
discordo) com 11 
itens 

4. Conceito (8), práticas seguras 
no manuseio de materiais 
perfurocortantes (2); medidas 
ambientais de limpeza e 
desinfecção (1). 

4. Alfa de 
Cronbach: 0,71 
 

5.Questionnaire of 
practice of 
Standard 
Precaution 
 

 Askarian et al. 
(2007) 

5. Escala Likert (0-
5) com 9 itens 
 

5. Higiene das mãos (4); uso de 
EPI (4); práticas seguras no 
manuseio de perfurocortantes 
(1) 

5.Confiabilidade 

(teste-

reteste):0,73 

6.Questionnaire 
for knowledge of 
Standard 
Precaution 
 

 6. Escala Likert (0-
5) com 9 itens 

6. Higiene das mãos (4); uso de 
EPI (4); práticas seguras no 
manuseio de perfurocortantes 
(1) 

6. Confiabilidade 

(teste-

reteste):0,73 

7. Questionnaire 
for compliance 
with Standard 
Precaution 

Luo et al. 
(2010) 

7. Escala Likert (0-
4) com 20 itens 
 
 
8. Questionário de 
respostas binárias 
(sim; não; 
desconhecido) com 
20 itens 

7. Higiene das mãos (3); uso de 
EPI (14); práticas seguras no 
manuseio de perfurocortantes 
(2); medidas de segurança após 
exposição a material biológico 
(1) 

7. Alfa de 
Cronbach: 0,93 e 
Confiabilidade 
(teste-
reteste):0,87 

8. Questionnaire 
for Knowledge of 
Standard 
Precaution 

  8. Conceito (6); higienização 
das mãos (3); EPI (9); 
prevenção de infecção (1); 
práticas seguras no manuseio 
de perfurocortante (1) 

8. Alfa de 
Cronbach: 0,92 e 
Confiabilidade 
(teste-
reteste):0,86 

  
Quadro 2 – Instrumentos destinados a medir os construtos adesão e conhecimento às 

precauções-padrão 
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Após análise dos índices psicométricos e verificação de estudos sobre a 

utilização dos referidos instrumentos, elegeu-se para adaptar e validar para 

enfermeiros brasileiros os questionários de LUO et al. (2010), os quais seguem 

descritos a seguir. 

 

 

4.3 Instrumento de medida de adesão e conhecimento sobre as 

precauções-padrão 

 

 

Considerando-se que instrumentos de medidas fidedignos para medir a 

adesão e o conhecimento de enfermeiros as PP podem trazer novos conhecimentos 

na promoção de intervenções para minimizar a exposição ocupacional a MBPC, será 

apresentado o Questionnaires for Knowledge and Compliance with Standard 

Precaution construído e validado por Luo et al. (2010).  

O referido instrumento foi validado na China e consta de um Questionário 

de Conhecimento sobre as Precauções-Padrão (QCPP), um Questionário de Adesão 

às Precauções-Padrão (QAPP) e um questionário sociodemográfico, os quais foram 

validados em uma amostra de 1.444 enfermeiras e obtiveram índices psicométricos 

desejáveis. Os autores aplicaram os questionários em 18 hospitais de província da 

China - sendo quatro hospitais primários, oito secundários e seis hospitais terciários - 

e publicaram os achados sobre os níveis de conhecimento e adesão em periódico de 

prestígio internacional.  

As perguntas dos questionários de conhecimento e de adesão às PP foram 

elaboradas com base nos instrumentos desenvolvidos por Askarian, Mclaws e Meylan 

(2007), Wang (2002) e Li e Wang (2005) com modificações e guidelines internacionais 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2004; 2005, SIEGEL et al., 2007) os quais 

referem-se à descrição das medidas de PP a serem aderidas em carácter universal, 

por todos os profissionais atuantes de quaisquer estabelecimentos de saúde.  

O questionário de conhecimento sobre as PP é composto por 20 

questões referentes ao conceito básico das PP e aos conteúdos e exigências práticas 

com relação às PP, tais como a necessidade de HM, uso de EPI, práticas seguras no 

manuseio de material perfurocortantes e prevenção de infecção.  
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As respostas possíveis às perguntas fechadas são: “sim”, “não” ou 

“desconhecido”. A cada resposta correta é somado o valor de um ponto, enquanto que 

às respostas dadas como incorretas e desconhecido nada é somado (0 ponto). A 

maior pontuação possível são 20 pontos e quanto maior a pontuação, maior o 

conhecimento do indivíduo sobre as PP. O processo de validação do referido 

questionário obteve validade de conteúdo de 0,98; confiabilidade por meio do teste-

reteste de 0,86 e consistência interna de 0,92. 

O questionário de adesão às PP é comporto por 20 questões 

relacionadas à adesão do profissional de saúde às PP e foi desenvolvido em formato 

de escala do tipo Likert, variando de 0 a 4 pontos. A cada resposta obtida como 

“sempre” são somados 4 pontos; “frequentemente” somam-se 3 pontos; “às vezes” 

somam-se 2 pontos; “raramente” deve-se somar 1 ponto e “nunca” nada se some (0 

pontos), com exceção da questão de número 20 (item reverso). O intervalo de 

pontuação possível varia de 0 a 80 pontos. Quanto mais alta a pontuação mais o 

indivíduo segue as medidas de PP. O processo de validação do referido questionário 

obteve validade pelo conteúdo de 0,98; confiabilidade por meio do teste-reteste de 

0,87 e consistência interna de 0,93 obtida pelo alfa de Cronbach. 

O questionário para caracterização sociodemográfica conta com as 

seguintes variáveis: sexo, setor de trabalho, data de nascimento, estado civil, grau de 

escolaridade, local de atuação profissional, tempo de experiência profissional, 

vacinação para hepatite B e conhecimento da presença do anticorpo anti-HBS, 

participação e desejo de participação em treinamento sobre as medidas de PP, 

ocorrência de acidente de trabalho com material biológico, notificação do acidente 

com material biológico, realização da troca do recipiente de descarte de material 

perfurocortante e foi validado quanto ao conteúdo. 

Em relação aos resultados obtidos por Luo et al. (2010), quando da 

aplicação dos referidos questionários, foi verificada baixa adesão pelas enfermeiras 

às PP. De uma pontuação máxima de 80 pontos, a média de adesão foi de 48,29, 

representado por 65% das profissionais, com pontuação máxima de 76,36 e mínima 

de 28,07. O conhecimento também mostrou-se insuficiente, já que somente metade 

das enfermeiras mostrou ciência de todas as questões. 

Segundo Luo et al. (2010), os fatores que se demonstraram impactantes 

para a adesão às PP foram: participação em treinamento prévio sobre as medidas de 

PP (OR=2,17 e IC 1, 85-2,55), conhecimento sobre as PP (OR=1,94 e IC 1,01- 3,41), 
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hierarquia do estabelecimento de atenção à saúde (OR=1,81 e IC 1,79-1,86), 

presença de recipientes de descarte para material perfurocortante (OR=1,43 e IC 

1,10-3,41), autoeficácia geral (OR=1,29 e IC 1,04-1,59) e experiência anterior de 

exposição a MBPC (OR=0,69 e IC 0,56-0,85). O nível de significância adotado na 

investigação foi de 0,05.  

Considerando-se a qualidade dos questionários chinês, comprovada pelas 

características psicométricas que apresenta e a inexistência de instrumentos no Brasil 

validados com igual nível de confiabilidade, mesmo diante das diferenças culturais 

existentes, o instrumento Questionnaires for Knowledge and Compliance with 

Standard Precaution foi selecionado para ser traduzido e validado por meio deste 

estudo.  

Cabe destacar a utilização da Escala de Adesão às PP proposta por Dejoy; 

Murphy; Gershon (1995) e Dejoy et al. (1996), adaptada para trabalhadores de saúde 

no Brasil por Brevidelli (2003) e utilizada em alguns estudos brasileiros realizados com 

enfermeiros e com a equipe de enfermagem (SILVA, 2011; PEREIRA et al., 2013). No 

entanto, segundo a descrição dos autores quanto às características psicométricas da 

referida escala revelaram que “a Escala de Adesão às PP foi analisada 

separadamente e nenhum resultado mostrou significado, pois os itens agrupados não 

possuíam afinidade teórica” (BREVIDELLI; CIANCIARULLO, 2009 p.910) e, portanto, 

apresenta limitações.   

Embora existam diferenças culturais significativas entre a população 

brasileira e a chinesa, também existem semelhanças na enfermagem brasileira e 

chinesa. Assim como no Brasil, a enfermagem chinesa é reconhecida como profissão 

responsável pelo cuidado direto e indireto aos indivíduos e à comunidade, funções 

administrativas e manutenção da rotina do estabelecimento de saúde (LUNDGREN; 

SEGESTEN, 2001). A operacionalização dessas atividades é diretamente afetada 

pelos modelos de prestação de cuidados e ambiente clínico, cujas variáveis 

representam desafios para a formação de profissionais competentes (CHUNG; 

WONG; CHEUNG, 2007). 

A categoria dos enfermeiros na China é majoritariamente representada pelo 

sexo feminino (CHAN; ALEXANDER; CHAN et al., 2002; JI; YIN; CHEN, 2005; LUO 

et al., 2010) assim como no Brasil (MARZIALE, 2003; GOMES et al., 2009; PIMENTA 

et al., 2013). 

A formação dos enfermeiros chineses, semelhantemente à realidade 
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brasileira, tem como desafio formar enfermeiros com elevado conhecimento técnico-

científico, considerando aspectos profissionais relacionados ao comportamento, 

habilidades interpessoais e características pessoais que levam o indivíduo à 

motivação para ser enfermeiro, bem como habilidades relacionadas ao pensamento 

crítico, comunicação, liderança e competência, a fim de proporcionar assistência de 

qualidade (CHUNG; WONG; CHEUNG, 2007; LEONG, 2012). 

 

 

4.4 O processo de adaptação cultural e validação de instrumentos 
 

 

Muitos instrumentos têm sido desenvolvidos ao redor do mundo, por muitas 

culturas e nações. No entanto, para que um instrumento seja usado em estudos 

internacionais se faz necessário que ele contenha os mesmos conceitos em todas as 

linguagens, a fim de tornar possível a extrapolação dos dados e a comparação dos 

resultados entre os diversos países. Uma interpretação e inferências internacionais 

consistentes e análise dos resultados só são possíveis quando os dados pertencem a 

“um instrumento” (ACQUADRO et al., 2004). 

Waltz, Strickland e Lenz (2010) referem que a utilização de ferramenta para 

aferir um construto de uma cultura para outra requer, primeira e principalmente, 

atenção com relação à relevância cultural do objeto de aferição na cultura para a qual 

será empregado. A crescente tradução e adaptação de instrumentos para o uso em 

outros países e culturas faz com que, mundialmente, pesquisadores e institutos de 

pesquisa encontrem-se receosos em relação à validade desses instrumentos que se 

propõem a medir um mesmo conceito (ACQUADRO et al., 2004). 

A transferibilidade é um ponto-chave quando um instrumento é utilizado 

entre culturas de maneira que considerações importantes são necessárias com 

relação à relevância do conceito, o método de avaliação da medida empregado, as 

estratégias de tradução e as práticas culturais que podem afetar preferências e 

resultados (WALTZ; STRICKLAND; LENZ, 2010). Os autores também ressaltam a 

importância da aplicabilidade com relação à validade quando da seleção de 

instrumentos existentes para pesquisas de adaptações culturais, especialmente 

quando se pretende empregar a medida e implementá-la na prática. 

Carlson (2000) ressalta que a tradução tem o significado literal de mudar 
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palavra por palavra sem levar em consideração o significado conceitual. Quando o 

instrumento ou um método de aferição é traduzido palavra por palavra, o resultado 

esperado é que se tenha um instrumento na linguagem-alvo com falhas nas estruturas 

sequenciais e ausência de significado claro e compreensível. Ademais, dificuldades 

na tradução resultam do fato de que em alguns casos não há palavras dentro da 

linguagem-alvo que sejam equivalentes na linguagem-mãe ou não há partes 

equivalentes com a fala entre as duas linguagens. Por essa razão, atualmente, com o 

desenvolvimento da metodologia da tradução de instrumentos, a ênfase tem sido 

direcionada para o foco da adaptação dos instrumentos ao invés da tradução de 

instrumentos. 

Uma ferramenta de aferição ou método, quando utilizado para medir um 

fenômeno em outro grupo cultural diferente daquele para o qual foi designado, 

frequentemente requer traduções e adaptações. Uma consideração importante a se 

fazer refere-se à possibilidade da ferramenta ser traduzida da linguagem oficial do 

instrumento para a linguagem da cultura para a qual o instrumento pretende ser 

empregado sem perder ou reduzir o significado durante o processo de tradução 

(WALTZ; STRICKLAND; LENZ, 2010). 

A adaptação de instrumentos é o processo preferido porque, ao contrário 

da tradução, a adaptação leva em consideração o significado conceitual na 

linguagem-mãe dentro do contexto do processo de tradução. De acordo com 

Hambleton (1994) e Sireci (1997), a meta final do processo de adaptação é manter a 

equivalência do construto em aferição e representar o conteúdo por meio das duas 

linguagens. Quando um instrumento é empregado em diferentes culturas, algumas 

questões que podem afetar a confiabilidade e a validade dos resultados devem ser 

considerados e algumas precauções devem ser tomadas, a fim de resolvê-los.  

Segundo os autores, os seguintes questionamentos devem embasar o 

pesquisador durante o processo de seleção do instrumento a ser utilizado, a fim de 

aumentar as chances de validade: 

 

1. os itens do instrumento refletem proposições teóricas culturalmente relevantes 

que servem como base para o desenvolvimento do conceito a ser mensurado; 

2. o tipo da medida é apropriado para a cultura na qual será empregado; 

3. as formas de pontuação do instrumento tendem a prover informações que 

influenciarão na tomada de decisão com relação ao conceito de interesse na 
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cultura para o qual será utilizado; 

4. a medida do instrumento pode ser implementada para os propósitos 

pretendidos e a adaptação e utilização foi autorizada pelo autor; 

5. as condições e os locais nos quais o instrumento será administrado são 

consistentes com as condições pretendidas; 

6. os resultados das aferições são congruentes com a população de estudo, 

estrutura administrativa e financeira, profissionais envolvidos e filosofias 

institucionais e período de tempo pretendido; 

7. a população-alvo para a qual o instrumento será utilizado é similar à população 

para a qual o mesmo foi desenvolvido. 

 

Com o objetivo de tornar possível a extrapolação e comparação dos 

resultados obtidos entre os países, é necessário que o instrumento original passe por 

um processo metodológico rigoroso a fim de garantir (ACQUADRO et al., 2004): 

 

 que a versão da linguagem obtida seja conceitualmente equivalente a do 

instrumento original e assim reciprocamente; 

 que os instrumentos sejam culturalmente relevantes e aceitáveis à população-alvo; 

 que os instrumentos sejam comparáveis em relação às características 

psicométricas. 

 

Um assunto essencial a ser considerado em relação à equivalência cultural 

está relacionado com o conceito a ser medido. Equivalência refere-se à extensão na 

qual a pontuação obtida pelas mesmas medidas é comparável em diferentes culturas 

(VAN DE VIJVER; LEUNG, 1997). Segundo os autores, não se pode garantir que 

conceitos específicos ou ideias presentes em uma cultura também estejam presentes 

ou tenham o mesmo significado em outra cultura ou que sejam rapidamente 

transferidas de uma cultura para outra.  

Assim, para que as referidas equivalências estejam presentes quando 

instrumentos são utilizados em diferentes culturas, é necessário considerar as 

equivalências em relação ao significado dos conceitos que servem como base para o 

desenvolvimento do instrumento e garantir que eles tenham o mesmo significado em 

cada cultura na qual o instrumento é empregado. Uma maneira pela qual esse objetivo 

pode ser alcançado é realizar o pré-teste do instrumento com sujeitos representantes 
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da população de interesse, a fim de assegurar igualdades e/ou diferenças em seu 

padrão de respostas (WALTZ; STRICKLAND; LENZ, 2010). 

De acordo com Guillemin; Bombardier e Beaton (1993), as seguintes 

equivalências devem ser preservadas durante o processo de tradução de adaptação 

cultural: 

a) equivalência semântica - alterações gramaticais são muitas vezes necessárias na 

construção das sentenças; assim, a equivalência semântica avalia o significado das 

palavras na tentativa de preservar o significado e a formulação dos itens originais; 

b) equivalência idiomática - algumas expressões e coloquialismos são raramente 

traduzíveis. Dessa maneira, devem ser substituídas por expressões equivalentes 

na cultura-alvo; 

c) equivalência conceitual - refere-se à validade do conceito explorado e aos eventos 

vivenciados pelos indivíduos da cultura-alvo; assim, itens podem ser equivalentes 

quanto ao significado, mas não quanto ao conceito; 

d) equivalência experimental ou cultural - avalia itens que remetem à experiência de 

determinada cultura, na tentativa de compensar um item não significante na  

cultura-alvo por outro significante.  

 

Uma preocupação importante, quando da validação de medidas, é com 

relação à medição de fenômenos de enfermagem. A validade e a confiabilidade das 

ferramentas devem refletir os conceitos da teoria que está sendo testada para que as 

conclusões extraídas da fase empírica do estudo sejam válidas e promovam o 

desenvolvimento da teoria e da prática de enfermagem. Questões referentes à 

validade e confiabilidade da medida devem ser previamente testadas (LO BIONDO-

WOOD; HABER, 2004).  

Um teste ou um instrumento é válido se, de fato, mede o que supostamente 

se propõe a medir. Embora essa definição pareça uma tautologia, na verdade não é, 

pois deve-se considerar a teoria psicométrica que admite o traço latente. De fato, essa 

definição leva a se pensar que a medição dos comportamentos (itens) - que são a 

representação física do traço latente - na verdade está medindo o próprio traço latente, 

o que somente pode ser justificado se a representação comportamental é de fato 

legítima (PASQUALI, 2009). 

O autor refere que a legitimação de instrumentos só acontece quando 

existe uma teoria prévia que sustente com fundamentação a representação 
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comportamental, constituindo uma hipótese dedutível desta teoria Sendo assim, a 

validade do teste é estabelecida pela testagem empírica do teste de hipóteses. Cabe 

ressaltar que o autor afirma ser estranha a prática frequente na psicometria, na qual 

itens são agrupados intuitivamente para que depois seja verificado estatisticamente o 

que eles estão medindo. 

Existem três tipos principais de validade – validade de conteúdo, validade 

de construto e validade relacionada a um critério – e variam de acordo com o tipo de 

informação fornecida e com o propósito do investigador. Um crítico de artigos em 

pesquisa avaliará se há indícios suficientes de que a validade está presente e se o 

tipo de validade é apropriado para o contexto da investigação e para os instrumentos 

usados no estudo. A validade de conteúdo diz respeito ao universo de conteúdo ou 

domínio de um dado construto, sendo que esse universo do conteúdo existente 

fornece a estrutura e a base para a formulação de questões que representarão, de 

forma correta, o conteúdo. Dessa forma, a preocupação do pesquisador deve centrar-

se no fato de a ferramenta de medição e os itens pelos quais ela é composta 

representarem o domínio do conteúdo que se pretende medir (LO BIONDO-WOOD; 

HABER, 2004). 

Com relação à validade de construto, essa constituiu a maneira direta de 

verificar a hipótese da legitimidade da representação comportamental dos traços 

latentes e, por isso, é considerada a forma mais fundamental de validade dos 

instrumentos psicológicos (PASQUALI, 2009).  

A validade de construto convergente diz respeito a uma busca para outras 

medidas de construto, já que às vezes duas ou mais ferramentas que teoricamente 

medem o mesmo construto são identificadas. Ambas as ferramentas são 

administradas nos mesmos participantes da pesquisa e, então, uma análise de 

correlação é realizada, sendo que a validade convergente é sustentada se as medidas 

são correlacionadas de forma explícita (LO BIONDO-WOOD; HABER, 2004). 

Quanto à validade de construto divergente, a referida fonte relata que essa 

é descrita quando se usam abordagens de medição que diferenciam um construto de 

outros que talvez sejam semelhantes, ou que medem o oposto ao construto em 

questão. A validade é fortalecida quando a medida divergente é negativamente 

relacionada com as outras medidas. Ressalta-se a existência de um método 

específico para a verificação da validade convergente e divergente, que é a 

abordagem multitraço-multimétodo.  
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A validade por grupos conhecidos é considerada parte importante do 

processo de validação de construto do questionário, uma vez que visa avaliar se os 

instrumentos medem seus objetivos de modo específico e se refere à capacidade da 

medida proposta não ser modificada por processos que não são relacionados 

teoricamente ao objetivo do questionário (FAYERS; HAYS, 2005). 

Quando a validade por grupos conhecidos (ou grupos contrastados) é 

utilizada no desenvolvimento da validade de construto, o investigador identifica dois 

grupos de indivíduos com os quais se pressupõe que representem resultados 

excessivamente altos ou baixos para características que estão sendo medidas pela 

ferramenta. O instrumento é então administrado nos dois grupos e as diferenças nas 

pontuações são avaliadas. Ressalta-se que, se o instrumento é sensível a diferenças 

individuais quanto à variável que está sendo medida, o desempenho médio dos dois 

grupos deve mostrar diferenças significativas (LO BIONDO-WOOD; HABER, 2004). 

Segundo Pasquali (2009), a validade de critério é caracterizada como o 

grau de eficácia que o instrumento possui em predizer um desempenho específico do 

participante. Técnicas que sejam independentes do próprio teste que se deseja validar 

devem avaliar o desempenho do indivíduo. Costuma-se distinguir dois tipos de 

validade de critério: a validade preditiva e a concorrente e o que as diferencia 

relaciona-se ao tempo que ocorre entre a coleta da informação sobre o critério. Assim, 

se as coletas forem razoavelmente simultâneas, a validação será do tipo concorrente; 

uma vez que os dados sobre o critério sejam coletados, após a coleta de dados sobre 

o teste, denomina-se validação preditiva.  

A confiabilidade é definida como o grau de coerência com o qual o 

instrumento mede um determinado construto. Pode-se dizer que maior será a 

confiabilidade quanto menor for a variação produzida pelo instrumento. Uma medida 

é dita confiável quando podem ser obtidos resultados semelhantes se o 

comportamento é medido novamente pelo mesmo instrumento (GUIRARDELLO, 

2005).  

Segundo Pasquali (2010) a confiabilidade ou fidedignidade de um 

instrumento de medida remete à característica que ele deve possuir de medir sem 

erros o mesmo construto em ocasiões distintas. Isto significa que o mesmo teste, 

medindo os mesmos sujeitos em ocasiões diferentes, seja capaz de produzir 

resultados idênticos, isto é, a correlação entre as duas medidas obtidas em diferentes 

momentos deve ser o mais próximo possível de 1. 
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A referida fonte explica que a técnica da correlação é usada no caso do 

teste-reteste e das formas paralelas de um teste. Desta forma, o índice de precisão, 

neste caso, consiste na correlação bivariada entre os dois escores dos mesmos 

sujeitos. Martins (2006) explica que o período de tempo entre as duas medições deve 

ser considerado. Períodos longos são suscetíveis à mudança no indivíduo, como no 

caso da aquisição de um novo aprendizado. Porém, se o período de tempo for muito 

curto, os resultados podem estar contaminados pelo efeito da memória. Terwee et al. 

(2007) referem que geralmente o tempo de 7 a 14 dias é considerado ideal. 

A homogeneidade pode ser obtida quando as questões que compõem um 

instrumento ou escala correlacionam ou se complementam, o que significa que a 

escala apresenta unidirecionalidade. A análise da homogeneidade do teste indica se 

o teste mede um único traço ou se, de forma contraditória, mede traços diversos. O 

grau de homogeneidade é obtido pela medida da consistência interna. Pode-se inferir 

que quanto mais homogêneo o teste maior a sua confiabilidade ou fidedignidade 

(RAYMUNDO, 2009).  

Em relação à estabilidade, um instrumento é considerado estável quando 

os mesmos resultados são obtidos após a aplicação repetida do instrumento. 

Preocupa-se com a estabilidade quando se deseja que a ferramenta meça o construto 

de forma coerente por um período de tempo; quando o instrumento é usado em estudo 

longitudinal ou quando da condução de estudos de intervenção. Já a equivalência é a 

coerência ou a concordância entre observadores que usam o mesmo instrumento e 

pode ser demonstrada quando dois ou mais observadores têm uma alta percentagem 

de concordância quanto a um comportamento observado ou quando uma alta 

correlação é produtível por meio de formas alternadas de um teste (LO BIONDO-

WOOD; HABER, 2004).  
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5 MATERIAL E MÉTODOS 
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5.1 Delineamento do estudo 

 

 

Trata-se de um estudo metodológico cuja proposta foi adaptar 

culturalmente e validar para enfermeiros brasileiros o instrumento que avalia o 

conhecimento e a adesão às medidas de PP, construído e validado por Luo et al. 

(2010), cuja versão original foi apresentada em chinês (ANEXO A) e divulgado em 

periódico norte-americano publicado em inglês (ANEXO B). 

 

 

5.2 Considerações éticas 

 

 

A permissão para a adaptação cultural e uso do instrumento foi concedida 

pela autora principal do mesmo (ANEXO C). O projeto foi aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de 

São Paulo (EERP/USP), sob Protocolo nº 1306/2011, de forma que todas as 

prerrogativas da Resolução 196/96, do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 1996), 

foram seguidas (ANEXO D). 

 

 

5.3 O processo de adaptação cultural  

 

 

A adaptação cultural do instrumento chinês seguiu o modelo proposto por 

Ferrer et al. (1996), cujas etapas foram utilizadas em estudos brasileiros de adaptação 

cultural de instrumentos de medida (FERREIRA, 2006; DANTAS, 2007; PELEGRINO, 

2009). A ordem adotada por esses autores para a realização do processo de 

adaptação cultural parte da importância da realização do comitê de especialistas, logo 

depois da tradução dos questionários para a língua portuguesa e obtenção do 

consenso das traduções, e antes da retrotradução (ou back-translation) ser realizada. 

A justificativa de seguir tal processo é a de que a realização prévia da 

reunião com o comitê de especialistas pode detectar alguns problemas de 
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compreensão relacionados às equivalências semântica, cultural, conceitual e 

idiomática que poderiam não ser notados se a realização do comitê fosse realizada 

depois da retrotradução, fato que facilita a correção para as próximas fases da 

adaptação cultural (DANTAS, 2007; PELEGRINO, 2009). 

Para que o processo de adaptação cultural fosse alcançado, as seguintes 

etapas foram seguidas: 1) traduções iniciais; 2) síntese e consenso das traduções; 3) 

realização do comitê de especialistas; 4) retrotradução e comparação com a versão 

original 5) validação semântica e 6) realização do pré-teste. Cada etapa do processo 

segue descrita a seguir. 

 

 

5.3.1 Tradução do Questionnaires for knowledge and compliance with standard 

precaution para o português do Brasil 

 

 

O processo de validação cultural é um esforço para que se produza 

equivalência baseada no conteúdo do instrumento. O primeiro estágio refere-se à 

tradução inicial do instrumento (BEATON et al., 2002; INSTITUTE FOR WORK & 

HEALTH, 2007). Assim, foram realizadas duas traduções iniciais do instrumento em 

chinês para o idioma português do Brasil, por dois tradutores independentes. Os 

tradutores possuíam como idioma nativo o idioma português escrito e falado no Brasil, 

seguindo as recomendações de HENDRICSON (1989).  

Seguindo as recomendações do Institute for Work & Health (2007), o 

processo de tradução inicial contou com a participação de dois tradutores. Um dos 

tradutores estava ciente dos objetivos do estudo e dos conceitos dos instrumentos e 

possuía formação acadêmica na área médica, o que pode gerar uma tradução com 

equivalências mais confiáveis quando comparadas à versão original, e um segundo 

tradutor não foi informado sobre a investigação, tampouco sobre os conceitos a serem 

investigados e não possuía conhecimento formal na área da saúde, o que resulta em 

uma tradução que reflete com mais veracidade a linguagem usada pela população em 

geral. 

Cada tradutor elaborou um relatório escrito das traduções realizadas, de 

forma independente. Alguns comentários foram incluídos para destacar frases 

ambíguas ou incertezas juntamente com a justificativa para as escolhas finais. Dessa 
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forma, obtiveram-se as duas traduções realizadas: versão português 1 e versão 

português 2. 

 

 

5.3.2 Síntese e consenso das traduções 

 

 

Segundo Ferrer et al. (1996) e Dantas (2007), essa fase remete à síntese 

das traduções, na qual um terceiro tradutor tem a tarefa de mediar as discussões nas 

diferenças encontradas nas traduções.  

Assim, cada tradutor elaborou um relatório escrito das traduções realizadas 

e procedeu-se à síntese das traduções, onde um terceiro tradutor teve a tarefa de 

mediar as discussões, atentando para que possíveis divergências fossem sanadas. O 

terceiro tradutor possuía conhecimento da língua portuguesa do Brasil e da língua 

chinesa, era estudante do penúltimo ano de graduação na Escola de Enfermagem de 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (EERP/USP) e realizou um relatório 

cuidadoso do processo realizado, de forma a endereçar cada assunto e identificar 

como as divergências foram sanadas em reunião com a pesquisadora responsável e 

sua orientadora.  

Dessa forma, foi obtida a versão consensual do Questionário de 

Conhecimento sobre as Precauções-padrão (QCPP) e do Questionário de Adesão às 

Precauções-padrão (QAPP), denominada versão português consenso 1. 

 

 

5.3.3 Avaliação pelo comitê de especialistas 

 

 

Os membros selecionados para composição do comitê de especialistas 

foram convidados a participar da pesquisa, seguindo os preceitos éticos da Resolução 

196/96, com assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para a 

validação feita por juízes (APÊNDICE B). 

O Comitê de Juízes pode modificar ou eliminar itens inadequados e 

ambíguos, e ainda substituir itens que melhor se ajustem à situação designada, 

mantendo o conceito cultural dos itens do instrumento, de forma que as equivalências 
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semântica, idiomática, conceitual e cultural fossem alcançadas seguindo as 

recomendações de Guillemin; Bombardier e Beaton (1993).  

Durante a reunião com os especialistas, a validade de aparência e 

conteúdo do instrumento foi avaliada. O comitê foi composto por cinco juízes: uma 

enfermeira especialista em metodologia de validação cultural de instrumentos; duas 

enfermeiras especialistas em saúde do trabalhador; uma enfermeira especialista em 

saúde do trabalhador com vasta experiência prática e uma tradutora bilíngue 

(português-chinês) que participou como terceira tradutora no processo de síntese das 

traduções dos questionários, e que foi considerada peça fundamental para que as 

equivalências fossem alcançadas. 

A função do comitê de especialistas foi consolidar a versão traduzida do 

instrumento e desenvolver o que foi considerada a versão pré-final do mesmo 

(INSTITUTE FOR WORK & HEALTH, 2007; PASQUALI, 2010). Sendo assim, foi 

obtida a versão português consenso 2 do QCPP (APÊNDICE C) e o QAPP 

(APÊNDICE D). 

 

 

5.3.4 Retrotradução ou back-translation 

 

 

Essa etapa consistiu na tradução do questionário para o idioma original 

(chinês), cujo processo de checagem da validação teve por finalidade garantir que a 

versão traduzida refletisse com fidedignidade os itens do conteúdo da versão original, 

ressaltando inconsistências ou erros conceituais no processo de tradução, conforme 

recomendações de Beaton et al. (2002) e do Institute For Work & Health (2007). 

Dois tradutores independentes, com idioma nativo chinês e sem 

conhecimento sobre a temática das medidas de PP, foram informados sobre os 

objetivos do estudo e realizaram as traduções. As versões traduzidas foram 

comparadas entre si em reunião com os tradutores, a pesquisadora e a orientadora 

do estudo, de forma que o consenso foi alcançado. O instrumento foi então enviado à 

autora responsável para análise e consentimento de uso, a qual emitiu parecer 

favorável (ANEXO E), o que gerou a versão português consenso 3. 
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5.3.5 Análise semântica 

 

 

A validação semântica constitui uma das principais etapas do processo de 

adaptação cultural, pois é capaz de identificar possíveis necessidades de 

modificações, visando aumentar a compreensibilidade, sem alterar as equivalências 

conceitual, cultural, semântica e idiomática (DEON et al., 2011). 

A análise semântica teve como objetivo verificar se a população-alvo pode 

compreender todos os itens do instrumento. Essa fase foi realizada antes do pré-teste 

e é feita com uma pequena amostra da população-alvo. Os formulários utilizados para 

a realização dessa etapa seguiram o modelo de validação semântica utilizado por 

Fegadolli et al. (2008) com base no protocolo seguido para adaptação cultural do 

instrumento DISABKIDS, para a cultura brasileira (FEGADOLLI et al., 2010). 

Os formulários para validação semântica constam de duas partes: 

formulário de avaliação geral para o QCPP e para o QAPP (APÊNDICES E e F) e 

formulário para avaliação específica do QCPP e do QAPP, no qual o participante é 

indagado sobre o entendimento de cada questão do questionário e é reservado um 

espaço para que possa opinar sobre as questões quanto à compreensão, adequação 

do tema, facilidade de resposta ou reformulação do item (APÊNDICES G e H). Tais 

formulários para a realização da validação semântica foram também utilizados por 

outros autores no processo de adaptação cultural de instrumentos (PELEGRINO et 

al., 2011; DEON et al., 2011). 

A análise semântica foi realizada com 12 enfermeiros lotados de uma 

Unidade de Emergência (UE) vinculada a um hospital de ensino do interior do Estado 

de São Paulo (ANEXO F), hospital de Porte IV na classificação do Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2002), com fins de ensino e de pesquisa de alta complexidade. De acordo 

com a referida classificação, os itens avaliados para reconhecimento de hospital de 

porte IV são: 300 leitos ou mais, sendo 30 ou mais leitos para Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI); mais de oito salas cirúrgicas; referência nível III para urgência e 

emergência e UTI e quatro ou mais setores de alta complexidade.  

A Unidade de Emergência possui uma sala de estabilização clínica para 

pacientes clínicos em estado grave e uma sala de atendimento ao trauma para 

pacientes politraumatizados que, após a estabilização inicial, podem ser transferidos 
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para as diversas áreas do estabelecimento, de acordo com suas necessidades. A 

referida unidade conta também com uma área para atendimento às urgências não 

traumáticas, atendimento de ginecologia, ortopedia e urgências pediátricas. A unidade 

possui leitos de UTI adulto e UTI pediátrica, unidade de queimados, unidade semi-

intensiva, unidades de isolamento, clínica cirúrgica e clínica médica, neurologia, 

neurocirurgia, ginecologia, pediatria, moléstias infecciosas pediátricas, cirurgia de 

cabeça e pescoço, ortopedia, psiquiatria, unidade respiratória e unidade coronariana. 

Cabe ressaltar que o estabelecimento conta com unidade de diagnóstico por imagem 

e equipe especializada em hemocomponentes.  

O hospital de ensino é composto por unidades de atendimento 

ambulatorial; centros cirúrgicos; unidade de internação de clínica médica e cirúrgica; 

pediatria; psiquiatria; ginecologia e obstetrícia; unidades especializadas de UTI adulto, 

UTI infantil e neonatal; unidade coronariana; unidade de terapia renal; unidade para 

tratamento oncológico; unidade de hematologia; unidade para transplante de fígado, 

unidade de transplante de medula óssea; unidade especializada no tratamento de 

doenças infecciosas; centro de cirurgia de epilepsia, e conta ainda com uma unidade 

para o atendimento de pacientes particulares (clínica civil) e unidades de pesquisa 

clínica. 

O total de enfermeiros vinculados à UE e ao hospital de ensino, segundo 

informações do setor de recursos humanos, em 2011, era de 411 enfermeiros, sendo 

286 deles lotados no hospital e 125 na UE.  

Para essa fase de validação semântica, os enfermeiros da UE foram 

selecionados de forma aleatória por meio de sorteio pelo software Statistical Package 

for Social Sciences (SPSS) versão 16.0, segundo o local de trabalho do serviço de 

urgência e emergência, os quais abrangem os setores de trauma e estabilização 

clínica, e os setores de clínica médica e unidade coronariana.  

Os participantes incluídos nessa etapa da investigação foram 

automaticamente excluídos da composição da amostra final de enfermeiros. 
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5.3.5.1 Critérios de inclusão e exclusão 

 

Optou-se por incluir na amostra enfermeiros que não estivessem em férias, 

licença maternidade, afastamento ou licença saúde e que possuíssem mais de seis 

meses de experiência profissional. Foram excluídos da amostra enfermeiros que 

exerciam exclusivamente atividades administrativas. Elegeu-se tais critérios com o 

objetivo de que os enfermeiros possuíssem experiências práticas inerentes à 

profissão, as quais estão relacionadas à necessidade de adesão às medidas de 

precauções-padrão. Optou-se também, por excluir aqueles que estivessem 

participando de quaisquer formas de treinamentos relacionados à medidas de 

segurança, quando da realização da coleta de dados, com o objetivo de que a 

participação, concomitante em treinamentos, não induzisse os enfermeiros a 

supervalorizar a adesão às precauções-padrão. 

 

 

5.3.5.2 Procedimentos para coleta de dados 

 

 

Realizou-se a coleta de dados no mês de novembro de 2011, e os 

instrumentos utilizados estão mostrados a seguir. 

 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice I). 

 Questionário sociodemográfico (APÊNDICE J). 

 Questionário de conhecimento sobre as precauções-padrão (APÊNDICE C). 

 Questionário de adesão às precauções-padrão (APÊNDICE D). 

 Formulário de avaliação geral para o QCPP (APÊNDICE E). 

 Formulário de avaliação geral para o QAPP (APÊNDICE F). 

 Formulário de avaliação específica para o QCPP (APÊNDICE G). 

 Formulário de avaliação específica para o QAPP (APÊNDICE H). 

 

O formulário de avaliação geral é composto por seis questões: o que o 

participante achou do instrumento; se as questões são compreensíveis; se têm 

relação com os conteúdos abordados; se houve alguma dificuldade com relação às 

respostas do questionário sociodemográfico; se gostariam de mudar alguma questão 

e se gostariam de acrescentar algo ou substituir algum termo ao questionário. O 
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formulário específico é direcionado para que cada questão possa ser avaliada 

separadamente e questiona se o profissional considera cada item importante; se teve 

alguma dificuldade para compreendê-lo e se há necessidade de reformulação. 

Os 12 participantes preencheram o questionário sociodemográfico. Quanto 

ao formulário de avaliação geral, seis enfermeiros responderam ao QAPP e seis ao 

QCPP. Com relação ao formulário de avaliação específica, o qual é composto por 20 

questões discursivas, a fim de que a coleta de dados fosse menos exaustiva ao 

enfermeiro, o primeiro enfermeiro da amostra respondeu às questões 1-10 do 

questionário de avaliação específica, enquanto que o próximo respondeu da 11-20, e 

assim sucessivamente.  

Os questionários foram entregues aos enfermeiros pela pesquisadora e o 

TCLE foi lido em voz alta pela mesma. Após a obtenção do consentimento de 

participação, os questionários eram entregues aos enfermeiros nos seus locais de 

trabalho e, posteriormente, recolhidos ao término do turno. 

A média de tempo de preenchimento dos questionários variou de 15 a 25 

minutos e não foram observadas e/ou relatadas dificuldades quanto ao 

autopreenchimento pelos sujeitos. Ressalta-se que os enfermeiros que compuseram 

essa parte do estudo foram excluídos da amostra final. Dessa forma, foi obtida a 

versão português consenso 4. 

 

 

5.3.6 Pré-teste 

 

 

A realização do pré-teste do instrumento de aferição adaptado é uma etapa 

essencial, pois permite ao pesquisador avaliar a adequação do tipo de coleta de 

dados, identificar a necessidade de revisões, estimar a confiabilidade e a validade do 

instrumento de medida e detectar problemas relacionados ao conteúdo e pontuação 

(WALTZ; STRICKLAND; LENZ, 2010). 

O instrumento foi testado em uma amostra com 30 enfermeiros para os 

quais o mesmo foi designado e os enfermeiros foram incluídos por sorteio. Obteve-

se, assim, a versão português final. A coleta de dados foi realizada pela pesquisadora 

durante o mês de novembro de 2011, nos setores de trauma e estabilização clínica e 

os setores de clínica médica e unidade coronariana da UE. Foram utilizados o TCLE, 
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questionário sociodemográfico e os QAPP e QCPP. 

 

 

5.4 Análise das propriedades psicométricas do questionário de 

adesão às precauções-padrão e do questionário de 

conhecimento sobre as precauções-padrão 

 

 

5.4.1 Local e amostra de estudo 

 

 

Os questionários para coleta de dados foram aplicados em uma amostra 

aleatória de enfermeiros atuantes em estabelecimentos de alta complexidade, 

caracterizados pela UE e pelo hospital de ensino (ANEXO G) e em três 

estabelecimentos de média complexidade, situados em outro município do interior do 

Estado de São Paulo. 

Segundo Sapnas e Zeller (2002), baseados em exemplos de pesquisas 

hipotéticas e reais, foi demonstrado que amostras de, no mínimo, 50 e no máximo 100 

sujeitos são suficientes quando se pretende avaliar as propriedades psicométricas de 

instrumentos para medidas de construtos e acreditam que 10 respondentes por item 

represente uma amostra acima do necessário (sample size overkill).  

Seguindo as indicações de Sapnas e Zeller (2002) e a possibilidade de 

perdas e recusas, foi sorteada uma amostra de 120 enfermeiros vinculados ao hospital 

de ensino de alta complexidade e 39 enfermeiros dos estabelecimentos de média 

complexidade. 

Com relação aos estabelecimentos de saúde de média complexidade, os 

três serviços de saúde eleitos foram: um hospital privado filantrópico (ANEXO H), um 

hospital privado (ANEXO I) e uma unidade de pronto atendimento – PA, vinculada a 

um serviço privado de atendimento (ANEXO J). 

O hospital privado filantrópico conta com serviços de pronto atendimento, 

enfermaria clínica e cirúrgica, bloco cirúrgico, ginecologia e obstetrícia, pediatria e UTI 

adulto, pediátrica e neonatal. Possui 159 leitos, distribuídos entre 115 leitos adultos, 

15 pediátricos, 9 leitos de UTI adulto e 10 leitos destinados à UTI pediátrica e neonatal, 
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respectivamente, sendo caracterizo como hospital de porte II. 

O hospital privado é composto por 78 leitos, sendo 50 leitos adultos, 10 

leitos pediátricos, 9 leitos para UTI adulto e 9 leitos destinados à UTI pediátrica e 

neonatal, respectivamente, sendo classificado como hospital de porte II (BRASIL, 

2002).  

A unidade de pronto atendimento conta com uma unidade de urgência e 

emergência e sala de medicação, oito leitos para observação masculina e feminina e 

dois leitos pediátricos. 

Quanto ao número de enfermeiros atuantes nos três estabelecimentos de 

saúde de média complexidade, 39 enfermeiros atuavam nas referidas instituições em 

2012, segundo informações dos recursos humanos dos estabelecimentos, e todos 

foram incluídos na amostra da presente investigação.  

 

 

5.4.2 Procedimentos para a coleta de dados 

 

 

A coleta de dados ocorreu no período de setembro a dezembro de 2012. 

Os questionários foram entregues aos trabalhadores após obtenção do consentimento 

para a participação e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(APÊNDICE K). Por se tratar de questionários autoaplicáveis, os participantes foram 

orientados a deixar os questionários preenchidos em uma caixa lacrada, posicionada 

na sala da chefia de enfermagem de cada setor, para posterior recolhimento.  

Nos setores onde não foi possível posicionar a caixa para coleta dos 

questionários, foi solicitado aos enfermeiros que permanecessem com os 

questionários para posterior recolhimento pela pesquisadora no plantão seguinte do 

trabalhador. Essa forma de coleta garantiu o anonimato dos participantes, o que 

confere maior fidedignidade aos resultados obtidos. 

 

 

5.4.3 Análise da validade 

 

 

A validade de um instrumento descreve a extensão à qual uma medida 
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precisa representa o conceito que afirma medir. Em termos gerais, se refere ao grau 

em que um instrumento realmente mede a variável que pretende medir. A validade de 

uma medida nunca é absoluta, mas sempre relativa: um instrumento de medidas não 

é simplesmente válido, porém, será válido para um determinado objetivo específico 

(TERWEE et al., 2007; MARTINS, 2006). 

 

 

5.4.3.1 Validade de construto convergente do questionário de adesão às 

precauções-padrão 

 

 

A validade de construto convergente do QAPP foi testada por meio de sua 

correlação com a Escala de Clima de Segurança (BREVIDELLI, 2003; BREVIDELLI; 

CIANCIARLLO, 2009). Dessa forma, foi estabelecida a hipótese que há correlação 

convergente (positiva) entre a medida total do QAPP e a medida de percepção de 

clima de segurança organizacional. 

A Escala de Clima de Segurança, do tipo Likert, possui como opções de 

respostas: concordo plenamente, concordo, indeciso, discordo e discordo 

plenamente, sendo que deve ser somando 5 pontos à reposta dada como concordo 

plenamente, e assim sucessivamente até 1 ponto à resposta assinalada como 

discordo plenamente. Os escores são somados e divididos pelo número de itens da 

escala e seguem a seguinte classificação: 4,5 pontos quando a percepção de clima 

de segurança pelo participante é considerada alta, de 3,5 a 4,49 a percepção de clima 

de segurança é considerada intermediária e de 1 a 3,4 a percepção de clima de 

segurança é classificada como baixa (BREVIDELLI; CIANCIARULLO, 2009).  

A referida escala evidenciou, por meio de análise fatorial, a existência de 

correlação entre dois componentes, denominados “ações gerenciais de apoio à 

segurança” e “feedback das práticas seguras”, com total de variâncias explicado pelos 

dois fatores de 47,6% e consistência interna por meio do alfa de Cronbach de 0,80 

para o primeiro componente e 0,69 para o segundo (BREVIDELLI, 2003). A escala 

está apresentada no Quadro 3. 
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Escala de Clima de Segurança 

Ações gerenciais de apoio à segurança  
 

Neste hospital, funcionários, supervisores e gerentes agem em conjunto para garantir condições mais 
seguras de trabalho. 
 

Neste hospital, todas as medidas possíveis são tomadas para reduzir tarefas e procedimentos 
perigosos. 
 

Neste hospital, a alta gerência se envolve pessoalmente nas atividades de segurança. 
 

Meu supervisor preocupa-se com minha segurança no trabalho. 
 

Neste hospital, existe um comitê de segurança. 
 

Sinto-me à vontade para notificar violações das normas de segurança no hospital. 
 

A prevenção da exposição ocupacional ao HIV é prioridade da gerência neste hospital. 
 
Feedback das práticas seguras  
 

Neste hospital, práticas inseguras de trabalho são corrigidas pelos supervisores. 
 

Os funcionários são comunicados quando não seguem as PP. 
 

Meu supervisor me apoia no uso das PP. 
 

Na minha unidade de trabalho, a adesão de funcionários às recomendações das PP faz parte da 
avaliação de desempenho. 
 

Neste hospital, práticas inseguras são corrigidas pelos colegas. 
 

 

Quadro 3 - Escala de Clima de Segurança adaptada e validada para o Brasil por    

Brevidelli (2003) 

 

 

5.4.3.2 Validade de construto divergente do questionário de adesão às 

precauções-padrão 

 

 

A validade de construto divergente do QAPP foi testada por meio da 

correlação com a Escala de Obstáculos para seguir as PP (BREVIDELLI, 2003; 

BREVIDELLI et al., 2009) e a hipótese estabelecida é a de que há correlação 

divergente (negativa) entre a medida total do QAPP e a medida de percepção de 
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obstáculos para seguir as PP.  

A Escala de Obstáculos para seguir as PP foi adaptada e validada para o 

Brasil por Brevidelli (2003) e obteve coeficiente de consistência interna por meio do 

alfa de Cronbach de 0,69. A escala do tipo Likert, possui como opções de respostas: 

concordo plenamente, concordo, indeciso, discordo e discordo plenamente, sendo 

que deve ser somado 5 pontos à resposta dada como concordo plenamente, e assim 

sucessivamente até 1 ponto à resposta assinalada como discordo plenamente.  

Os escores são classificados da seguinte maneira: 4,5 é considerado alta, 

de 3,5 a 4,49 a percepção de obstáculos é considerada intermediária e de 1 a 3,4 é 

tida como baixa (BREVIDELLI, 2003). A Escala de Obstáculos está representada no 

Quadro 4. 

 

Escala de Obstáculos para seguir as Precauções-padrão 
 

Às vezes, não há tempo suficiente para usar as PP.  
 

Seguir as PP torna meu trabalho mais difícil. 
 

Nem sempre posso seguir as PP, pois as necessidades dos meus pacientes vêm em primeiro lugar. 
 

Com frequência, o acúmulo de atividades diárias interfere na minha capacidade de seguir as PP. 
 

As PP não permitem que eu faça o meu trabalho da melhor forma. 
 

As PP não permitem que eu faça o meu trabalho da melhor forma. 
 

 

Quadro 4 - Escala de Obstáculos para seguir as Precauções-padrão adaptada e 

validada para o Brasil por Brevidelli, 2003 

 

 

5.4.3.3 Validade por grupos conhecidos do questionário de adesão às 

precauções-padrão 

 

 

A validade por grupos conhecidos do QAPP foi testada por meio de sua 

correlação com dois grupos de enfermeiros: enfermeiros que referiram participação 

prévia em treinamentos sobre as PP e enfermeiros que não relataram tal participação. 

Assim, estabeleceu-se a hipótese de que enfermeiros que receberam treinamento 

sobre as PP são mais aderentes a essas medidas do que enfermeiros que afirmaram 
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não ter recebido treinamento.  

A validade por grupos conhecidos do QAPP também testou a hipótese de 

que enfermeiros vinculados às unidades de ensino de alta complexidade aderem mais 

às PP do que enfermeiros atuantes em unidades de média complexidade. 

 

 

5.4.3.4 Validade por grupos conhecidos do questionário de conhecimento sobre 

as precauções-padrão 

 

 

A validade discriminante do QCPP foi avaliada por meio da verificação da 

correlação entre conhecimento sobre as PP e presença de titulação profissional e 

participação em treinamento sobre as medidas de PP. 

 

 

5.4.4 Análise da confiabilidade 

 

 

A confiabilidade refere-se à coerência, precisão, estabilidade, equivalência 

e homogeneidade. Os três principais atributos de uma escala confiável são 

estabilidade, homogeneidade e equivalência. A capacidade do instrumento em 

produzir os mesmos resultados em testagens repetidas diz respeito à estabilidade. 

Quando as questões em uma ferramenta medem o mesmo traço, conceito ou 

característica significa que a ferramenta possui homogeneidade. Com relação à 

equivalência, essa é exibida quando produz os mesmos resultados quando 

instrumentos equivalentes ou paralelos são utilizados (LO BIONDO-WOOD; HABER, 

2004). 

 

 

5.4.4.1 Análise da estabilidade do questionário de adesão às precauções-padrão 

 

 

A estabilidade do QAPP foi avaliada por meio do teste-reteste em uma 

amostra de 30 enfermeiros, selecionados ao acaso, respeitando o intervalo de 7 a 14 
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dias entre a aplicação dos questionários. 

 

 

5.4.4.2 Análise da estabilidade do questionário de conhecimento sobre as 

precauções-padrão 

 

 

A estabilidade do QAPP foi avaliada por meio do teste-reteste em uma 

amostra de 30 enfermeiros, eleitos ao acaso, com intervalo de 7 a 14 dias entre a 

aplicação dos questionários. 

 

 

5.4.4.3 Análise da consistência interna do questionário de adesão às 

precauções-padrão 

 

 

Os cálculos foram feitos por meio do coeficiente alfa de Cronbach. Martins 

(2006) infere que as correlações são calculadas entre o escore de cada item e o 

escore total dos demais itens. O valor alfa é a média de todos os coeficientes de 

correlação. As correlações item-total e o valor do alfa de Cronbach são reveladores 

porque fornecem informações sobre cada item individual, de forma que itens que não 

estão relacionados com os demais podem ser eliminados. 

A consistência interna refere-se à verificação da correlação 

(homogeneidade) entre os itens de um instrumento em forma de escala ou categorias 

e verificam se estão medindo o mesmo construto, sendo uma medida importante e 

apropriada para instrumentos que pretendem medir um único construto através da 

utilização de múltiplos itens (TERWEE et al., 2007). 
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5.4.4.4 Análise da concordância do questionário de conhecimento sobre as 

precauções-padrão 

 

 

A concordância entre as respostas dos participantes ao QCPP foi calculada 

por meio do coeficiente Kappa. A estatística Kappa foi desenvolvida para utilização 

em escalas ordinais e contínuas (RAE, 1988). Segundo o referido autor, em algumas 

situações o Kappa é equivalente ao coeficiente de correlação intraclasse.  

 

 

5.4.5 Análise de efeito máximo e mínimo (floor and ceiling) do questionário de 

adesão às precauções-padrão 

 

 

Esse tipo de efeito está presente quando mais de 15% dos participantes 

alcançam a mais alta e a mais baixa pontuação possível, respectivamente, o que pode 

evidenciar validade de conteúdo limitada (TERWEE et al., 2007). 

Os autores ressaltam que, como consequência, sujeitos com a pontuação 

mais alta ou mais baixa possível não podem ser distinguidos uns dos outros, o que 

faz com que a confiabilidade seja prejudicada. Ademais, a responsividade também 

fica prejudicada porque possíveis mudanças ocorridas não podem ser medidas 

nesses sujeitos. Uma avaliação positiva para esse tipo de efeito é que ele não esteja 

presente em uma amostra de pelo menos 50 sujeitos. 

 

 

5.5 Processamento e análise estatística dos dados 

 

 

Os dados foram processados e analisados pelo SPSS, versão 16.0, para 

Windows 7.0. Para a compilação dos dados, foi utilizada a técnica de dupla digitação 

para que possíveis erros de digitação dos instrumentos fossem minimizados. As 

variáveis numéricas estão descritas por estatística descritiva, na qual foi calculada a 

média, mediana e Desvio-Padrão (DP). As variáveis categóricas nominais estão 
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descritas ou apresentadas em tabelas de frequência. 

 

 

5.5.1 Análise estatística das propriedades psicométricas do questionário de 

adesão às precauções-padrão 

 

 

A validade de construto convergente foi avaliada por meio da correlação de 

Pearson com a Escala de Clima de Segurança (BREVIDELLI, 2003; BREVIDELLI; 

CIANCIARULLO, 2009). A validade de construto divergente foi avaliada por correlação 

de Pearson com a Escala de Obstáculos para seguir as Precauções-padrão 

(BREVIDELLI, 2003; BREVIDELLI; CIANCIARULLO, 2009). 

Para a interpretação dos valores de correlação positiva e negativa entre as 

medidas foi considerada a classificação de Ajzen e Fishbein (1998), na qual valores 

menores que 0,30 correspondem a correlações fracas e de pouca aplicabilidade 

clínica; valores entre 0,30 e 0,50 são consideradas correlações moderadas e acima 

de 0,50, correlações fortes. 

Para análise da validade por grupos conhecidos foi utilizado o teste t de 

Student para realizar a comparação da adesão às PP entre enfermeiros que relataram 

ter recebido treinamento sobre as medidas de PP e enfermeiros que não afirmaram a 

participação em treinamentos. A validade por grupos conhecidos também foi testada 

pela comparação da adesão às PP entre enfermeiros atuantes nas unidades de alta 

complexidade e enfermeiros vinculados às unidades de média complexidade. Com 

relação à confiabilidade, a consistência interna foi testada pelo cálculo do alfa de 

Cronbach. Os valores do alfa de Cronbach foram considerados aceitáveis quando 

presentes no intervalo de 0,70 a 0,90 (FAYERS; MACHIN, 2007). 

Para análise da estabilidade do questionário foi calculado o coeficiente de 

correlação intraclasse (ICC) por meio de comparação entre a pontuação obtida pela 

aplicação do questionário no teste-reteste. Os valores de ICC variam de -1 a +1 e são 

considerados quase perfeitos quando maiores que 0,8; são considerados substanciais 

quando variam de 0,6 a 0,8; são considerados fracos quando se encontram valores 

entre 0,2 e 0,4 e são quase nulos quando menores que 0,20 (LANDIS; KOCH, 1977).  

Para os testes de hipóteses foi adotado nível de significância de 0,05.  
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5.5.2 Análise estatística das propriedades psicométricas do questionário de 

conhecimento sobre as precauções-padrão 

 

 

Para a validade por grupos conhecidos foi utilizado o teste t de Student para 

realizar a comparação do conhecimento entre enfermeiros que possuíam apenas a 

graduação e enfermeiros que possuíam alguma titulação e entre enfermeiros que 

referiram ter participado em treinamento sobre as medidas de PP e os que não 

referiram a participação.Com relação à confiabilidade, para a análise da estabilidade, 

foi calculado o ICC por meio de comparação entre a pontuação obtida pela aplicação 

do questionário no teste-reteste. 

Para análise da concordância, foi empregado o índice Kappa, cuja seguinte 

classificação foi adotada (LANDIS; KOCK, 1977): se Kappa <0,0 a concordância é 

pobre; se 0,0 <Kappa <0,20 a concordância é leve; se 0,21 <Kappa <0,40 a 

concordância é justa; se 0,41 <Kappa <0,60 a concordância é moderada; se 0,61 

<Kappa <0,80 a concordância é substancial e se 0,81 <Kappa <1,0 a concordância é 

quase perfeita.  

Para os testes de hipóteses do estudo foi adotado nível de significância de 

0,05. 
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Com relação ao processo de adaptação cultural, as equivalências 

semântica, idiomática, cultural e conceitual da versão adaptada dos questionários 

foram alcançadas durante a realização do comitê de especialistas. Durante a reunião, 

todas as questões foram apresentadas aos especialistas, os quais, com a ajuda da 

tradutora bilíngue, davam suas opiniões e sugestões de modificação. As sugestões 

foram acatadas quando a porcentagem de concordância entre os juízes foi de, no 

mínimo, 80%, ou seja, ao menos quatro juízes concordavam com a resposta. 

Quanto às modificações ocorridas, o termo “lavagem das mãos” foi 

substituído por “higiene das mãos”, pois, segundo o CDC (SIEGEL et al., 2007), o 

termo abrange tanto a lavagem das mãos com água e sabão antisséptico quanto 

fricção antisséptica das mãos com solução alcoólica, que dispensam o uso de água. 

Na ausência de sujidade visível, a utilização de produtos à base de álcool para higiene 

é preferível à lavagem convencional, pois oferece ampla atividade antimicrobiana, 

reduz o ressecamento da pele e é mais conveniente.  

As demais modificações encontram-se nos Quadros 5 e 6, de forma que 

assim foi obtida a versão português consenso 2. O QCPP está representado no 

APÊNDICE B e o QAPP está representado no APÊNDICE C. 

 
Itens do QCPP Versão Português Consenso 1 Versão Português Consenso 2 

Item 7 “O contato dos Equipamentos de 
Proteção Individual (EPI) com 
outros materiais, objetos, roupas ou 
indivíduos não contaminados deve 
ser evitado” 

“Deve ser evitado o contato de objetos, 
equipamentos, roupas e indivíduos com 
Equipamento de Proteção Individual 
(EPI) contaminado” 

Item 11 “Nos procedimentos em que 
ocorrem possibilidades de contato 
da pele com secreção ou excreção 
de pacientes, o uso das luvas é 
necessário” 

“Nos procedimentos em que ocorrem 
possibilidades de contato das mãos com 
secreção ou excreção de pacientes, o 
uso das luvas é necessário” 

Item 16 “Nas situações em que ocorrem 
possibilidades de respingos de 
sangue, fluido corporal, secreção 
ou excreção, deve-se utilizar tocas 
e propés descartáveis” 

“Nas situações em que ocorrem 
possibilidades de respingos de sangue, 
fluido corporal, secreção ou excreção, 
deve-se utilizar gorros e propés 
descartáveis” 

Item 19  “Ao prestar assistência de 
enfermagem a pacientes com 
tuberculose ativa ou catapora, é 
necessário adotar as medidas de 
precauções-padrão, além das 
medidas de precaução de gotícula” 

“Ao prestar assistência de enfermagem a 
pacientes com tuberculose ativa ou 
varicela, é necessário adotar as medidas 
de precauções-padrão, além das 
medidas de precaução de gotícula” 

 
Quadro 5 - Modificações ocorridas no questionário de conhecimento sobre as 

precauções-padrão, após realização do comitê de especialistas. 
Ribeirão Preto, Brasil, 2011       
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Itens do QAPP Versão Português Consenso 1 Versão Português Consenso 2 

Item 5 “Procedimentos que envolvam a 
possibilidade de contato com 
eliminação urinária ou fecal” 
 

“Procedimentos que envolvam a 
possibilidade de contato com urina ou 
fezes” 

Item 11 “Limpeza com remoção de sangue” 
 

“Limpeza para remoção de sangue” 

Item 14 “Utilizo máscaras de 
procedimentos quando há 
possibilidade de respingo de 
sangue, fluido corporal, secreção 
ou excreção” 
 

“Utilizo máscara de proteção quando há 
possibilidade de contato com respingo 
de sangue, fluido corporal, secreção ou 
excreção” 

Item 18 “Não realizo o reencape de agulhas 
usadas ou realizo o encape passivo 
de agulhas apenas com uma mão” 
 

“Não realizo o encape ativo de agulhas 
usadas ou realizo o encape passivo de 
agulhas apenas com uma mão” 

Item 20  “Após acidentes com materiais 
perfurocortantes, espremo 
imediatamente o local, e em 
seguida desinfeto exaustivamente 
o ferimento e coloco um curativo” 

“Após acidentes de trabalho com 
materiais perfurocortantes 
potencialmente contaminados, espremo 
imediatamente o local, em seguida 
efetuo a antissepsia e coloco um 
curativo” 

 

Quadro 6 -  Modificações ocorridas no questionário de adesão às precauções-
padrão, após realização do comitê de especialistas. Ribeirão Preto, 
Brasil, 2011 

 

 

6.1 Validade semântica 

 

 

6.1.1 Validade semântica do questionário de conhecimento e adesão às 

precauções-padrão 

 

 

Com relação ao QCPP, três enfermeiros (50%) classificaram o questionário 

como “muito bom” e três enfermeiros (50%) o classificaram como “bom”; quanto à 

compreensão cinco enfermeiros (83,4%) classificaram as perguntas como “fáceis” e 

quatro enfermeiros (66,7) relataram que as perguntas tinham relação com o 

conhecimento sobre as medidas de PP. 

Uma sugestão foi feita em relação ao tipo de resposta dicotômica do 

instrumento, que foi aplicado tendo “sim” e “não” e “não sei” como respostas possíveis. 

Foi sugerido por um enfermeiro que as possíveis respostas fossem substituídas por 
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“verdadeiro” e “falso” e “não sei”, já que as perguntas 6, 8 e 9, por terem sido 

formuladas negativamente, causaram confusão no momento da resposta. Ex.: 

 

6. “Uma vez que o uso de luvas pode evitar a contaminação das mãos, não é 

necessário lavar as mãos depois de retirar as luvas”. 

8. “O uso de EPI não deve ser compartilhado”. 

9. “Ao realizar os procedimentos de cuidado oral ou outros procedimentos que podem 

envolver contato com mucosas do paciente, o uso de luvas não é obrigatório”. 

 

Frente ao exposto, a sugestão foi acatada. O QCPP após as modificações 

ocorridas pela validação semântica está representado no APÊNDICE L, o que 

demonstra a versão português consenso 4. 

Quatro enfermeiros (66,7%) classificaram o QAPP como “muito bom”, 

quanto à compreensão, cinco enfermeiros (83,4%) classificaram as perguntas como 

“fáceis” e cinco enfermeiros (83,4%) relataram que as perguntas tinham relação com 

as medidas de adesão às PP. Entre as sugestões realizadas, um enfermeiro 

considerou desnecessária a questão de número 7, sendo que essa se referia à adesão 

às luvas em procedimentos que envolvem a possibilidade de contato com a mucosa 

do paciente. A Tabela 1 representa os resultados da validação semântica. 

 

 

  



Resultados 92 

Tabela 1 - Distribuição da avaliação dos enfermeiros (n=12), segundo o formulário 

geral utilizado na validação semântica. Unidade de emergência vinculada 
ao hospital de ensino do interior de São Paulo, Brasil, 2011 

 

Variáveis QAPP* QCPP** 

 (n=6) % (n=6) % 

O que você achou do nosso instrumento em geral? 
Muito bom 
Bom 
Regular 
Ruim  
 

 
4 
2 
- 
- 

 
66,7 
33,3 

- 
- 

 
3 
3 
- 
- 

 
50 
50 
- 
- 

As questões são compreensíveis? 
Fáceis 
Regular  
Difíceis  
 

 
5 
1 
- 

 
83,4 
16,6 

- 

 
5 
1 
- 

 
83,4 
16,6 

- 

As questões têm relação com a adesão e conhecimento 
dos enfermeiros às precauções-padrão? 
Sim  
Mais ou menos 
Não  

 
 

5 
1 
- 

 
 

83,4 
16,6 

- 

 
 

4 
2 
- 

 
 

66,7 
33,3 

- 
*QAPP – Questionário de adesão às preocupações-padrão 

**QCPP - Questionário de conhecimento sobre as precauções-padrão 

 

 

Ainda com relação ao QAPP, dois enfermeiros consideraram 

desnecessária a questão de número 17, sendo essa: utilizo gorros e propés 

descartáveis quando há possibilidade de contato com respingo de sangue, fluído 

corporal, secreção ou excreção. 

Em reunião entre os pesquisadores, foi discutida a importância da utilização 

das luvas quando há possibilidade de contato com mucosas, uma vez que a exposição 

das mucosas a MBPC é também uma porta de entrada para contaminação do 

profissional de saúde e decidiu-se por manter a questão devido à sua relevância.   

Com relação à questão 17, que trata da adesão aos gorros e propés, sabe-

se que o CDC (SIEGEL et al., 2007) não os cita como EPI em guideline mais recente, 

porém, a OMS considera sua utilização como integrante das medidas de PP (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2003). O QAPP em sua versão português consenso 4 está 

representado no APÊNDICE M. Cabe ressaltar aqui que não houve alterações em 

ambos os questionários quando da realização do pré-teste. Os APÊNDICES L e M 

representam, portanto, a versão português final dos questionários.  

 



Resultados 93 

 

6.2 Caracterização sociodemográfica da amostra 

 

 

Depois de computadas as perdas, a amostra final ficou representada por 

121 enfermeiros, sendo 91 pertencentes às unidades de alta complexidade e 30 

enfermeiros pertencentes às instituições de média complexidade. A porcentagem de 

resposta, portanto, foi de 75,8% para as unidades de alta complexidade e 77,0% para 

os demais estabelecimentos de saúde. 

De acordo com as análises, as características marcantes dos participantes 

do estudo foram: 110 enfermeiros (90,9%) eram do gênero feminino, 88 (72,7%) 

possuíam idade entre 20 e 40 anos, sendo que apenas 30 enfermeiros (24,8%) 

possuíam 40 anos ou mais. O total de 62 enfermeiros (51,2%) possuía como titulação 

superior o grau de especialista, sendo que 35 enfermeiros (28%) possuíam o nível 

superior e somente 10 (8,3%) possuem título de mestrado e/ou doutorado. A Tabela 

2 apresenta os aspectos sociodemográficos dos enfermeiros estudados. 

 

 

 

 

Tabela 2 - Distribuição dos enfermeiros (n=121), segundo as variáveis: gênero, faixa 
etária, grau de escolaridade e local de atuação profissional. Serviços de 
saúde de municípios do interior do Estado de São Paulo, Brasil, 2012 

 

Variáveis f % 

Gênero   

Feminino 110 90,9 

Masculino    11   9,1 

   

Faixa Etária (anos)   

20 a 30  38 31,4 

31 a 40  50 41,3 

41 a 50  18 14,9 

 51  12   9,9 

Dados omissos  3   2,5 
continua... 
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Variáveis f % 

   

Grau Escolaridade   

Superior 35 28,8 

Especialização incompleto   6   5,0 

Especialização 62 51,2 

Mestrado incompleto   2   1,7 

Mestrado   8   6,6 

Doutorado incompleto   6   5,0 

Doutorado   2   1,7 

   

Local de atuação profissional   

Unidades de alta complexidade   

Unidade de Emergência vinculada ao hospital de ensino 32 26,4 

Hospital de ensino 59 48,8 

Unidades de média complexidade   

Hospital privado filantrópico 16 13,2 

Hospital privado   7   5,8 

Unidade de pronto atendimento   7   5,8 
conclusão. 

 

 

O tempo de atuação profissional dos enfermeiros está representado na 

Tabela 3, sendo que 91 enfermeiros (75,2%) apresentaram entre três meses e 15 

anos de atuação profissional e 25 (20,6%) possuíam 16 anos ou mais de profissão. 

 

Tabela 3 - Distribuição dos enfermeiros (n=121), segundo o tempo de atuação 
profissional. Serviços de saúde de municípios do interior do Estado de 
São Paulo, Brasil, 2012 

 
Tempo de atuação profissional  f % 

Tempo (anos)   

0 a 5  38 31,4 

6 a 10  28 23,1 

11 a 15  25 20,7 

16 a 20  12   9,9 

 21  13 10,7 

Não respondeu  5   4,2 
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A média de idade dos trabalhadores foi de 36,18 anos (DP±8,95), mediana 

de 34, com idade máxima de 58 e mínima de 23 anos. Já a média do tempo de atuação 

profissional foi de 10,16 anos (DP±7,22), mediana de oito anos, sendo que o maior 

tempo de atuação profissional foi representado por 30 anos de serviço e o tempo 

mínimo por três meses.  

Quanto ao setor de atuação profissional, obteve-se que 31 enfermeiros 

(25,5%) eram atuantes dos setores de clínica médica, clínica cirúrgica e enfermarias 

e 29 (23,8%) pertenciam aos setores de UTI adulto, neonatal e/ou pediátrico. Os 

demais setores de atuação podem ser evidenciados na Tabela 4. Cabe ressaltar que 

11 enfermeiros (9%), estavam alocados em “outros setores”, sendo esses 

representados pelo setor de moléstias infecciosas, ambulatórios, hematologia, 

transplante de fígado e Centro de Cirurgia de Epilepsia. 

 

Tabela 4 - Distribuição dos setores de atuação ocupados pelos enfermeiros (n=121). 
Serviços de saúde de municípios do interior do Estado de São Paulo, Brasil, 
2012 

 
Setores f % 

Clínica médica 13 10,7 

Clínica cirúrgica   9   7,4 

Enfermarias   9   7,4 

UTI* adulto 13 10,7 

UTI neonatal   5   4,1 

UTI pediátrico   3   2,4 

UTI adulto/neonatal/pediátrico   8   6,6 

Pronto Atendimento 10   8,4 

Pediatria   9  7,4 

Ginecologia e centro obstétrico   8   6,6 

Dermatologia/Imunologia   6   5,0 

Ortopedia   5   4,1 

Psiquiatria   4   3,4 

Unidade coronariana   4   3,4 

Neurologia   4   3,4 

Outros**  11   9,0 

* UTI – Unidade de Terapia Intensiva 
** Setor de moléstias infecciosas, ambulatórios, hematologia, transplante de fígado e Centro de Cirurgia de 
Epilepsia 

 

 

A Tabela 5 refere-se à distribuição da ocorrência de AT com MBPC. Os 
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dados mostram que 63 enfermeiros (52,1%) pertencentes à amostra de estudo 

sofreram AT com exposição a MBPC por meio da manipulação de material 

perfurocortante. Destaca-se que, do total de acidentados, 20 enfermeiros (31,8%) 

acidentaram-se por duas vezes ou mais.  

 

 

Tabela 5 - Distribuição dos enfermeiros, segundo a ocorrência de acidente de trabalho 
com material biológico potencialmente contaminado. Serviços de saúde 
de municípios do interior do Estado de São Paulo, Brasil, 2012 

 
Variáveis F % 

AT* com material perfurocortante   

Sim 63 52,1 

Não 58 47,9 

   

Nº de vezes AT com material perfurocortante   

Nenhuma 58 47,9 

Uma 40 33,1 

Duas 17 14,0 

Mais de duas   3   2,5 

Não respondeu  3   2,5 

   

AT com exposição de mucosa e/ou pele não íntegra   

Sim 22 18,2 

Não 97 80,2 

Não respondeu  2   1,6 

   

Nº de vezes de AT com exposição de mucosa e/ou pele não íntegra   

Nenhuma 99 81,8 

Uma 11   9,1 

Duas  6   5,0 

Mais de duas   2   1,6 

Não respondeu  3   2,5 
*AT – Acidente de trabalho 

 

Os dados na Tabela 5 também mostram a ocorrência de AT com exposição 

de mucosa e/ou pele não íntegra a MBPC, cujo AT acometeu 22 enfermeiros (18,2%). 

Do total de enfermeiros que sofreram exposição de mucosa e/ou pele não íntegra a 

MBPC, 11 enfermeiros (36,4%) acidentaram-se por duas ou mais vezes.  

É importante destacar que, da amostra total de enfermeiros, 65 (53,8%) 
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sofreram algum tipo de acidente com exposição a MBPC.  

A notificação da ocorrência de AT com MBPC deve ser realizada em caráter 

imediato e compulsório e é observado, na Tabela 6, que 48 vítimas (73,8%) referiram 

que sempre notificaram os acidentes com exposição a material biológico. No entanto, 

sete (10,7%) relataram notificar apenas na maioria das vezes ou ocasionalmente, e 

dois enfermeiros (3,0%) relataram que raramente ou nunca realizaram a notificação. 

 
Tabela 6 – Distribuição dos enfermeiros (n=121), segundo a notificação de acidente 

de trabalho com exposição a material biológico potencialmente 
contaminado. Serviços de saúde de municípios do interior do Estado de 
São Paulo, Brasil, 2012 

 
Notificação de acidentes de trabalho f % 

Sempre 48 73,8 

Na maioria das vezes  5   7,7 

Às vezes  2   3,0 

Raramente  1   1,6 

Nunca  1   1,6 

Não respondeu  8  12,3 

 

 
A distribuição da participação em treinamentos sobre as medidas de PP 

encontra-se na Tabela 7.  

 

Tabela 7- Distribuição dos enfermeiros (n=121), segundo a participação em 
treinamento sobre as medidas de precauções-padrão e desejo de receber 
treinamento e atualizações sobre o tema. Serviços de saúde de 
municípios do interior do Estado de São Paulo, Brasil, 2012 

 
Variável f % 

Participação em treinamento oferecido pela instituição sobre as PP*   

Sim 104 86,0 

Não 15 12,3 

Não respondeu   2   1,7 

   

Desejo de receber treinamento e atualizações sobre as medidas de PP  

Sim 99 81,8 

Não 22 18,2 
*PP – Precauções-padrão 
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Como dados marcantes, ressalta-se que 104 enfermeiros (86%) já 

receberam algum tipo de treinamento oferecido pela instituição de trabalho; no 

entanto, 99 enfermeiros (81,8%) expressaram o desejo de receber treinamentos e 

atualizações sobre a temática das PP. 

Quando interrogados sobre a data da realização do último treinamento, 50 

enfermeiros (41,3%) não recordaram ou não responderam o ano; 44 enfermeiros 

(36,5%) afirmaram que a última realização do treinamento foi naquele mesmo ano em 

que estava sendo realizada a coleta de dados, ou seja, em 2012; 17 (14,4%) 

responderam que o último treinamento sobre as PP foi no ano 2011 e 10 enfermeiros 

(7,6%) responderam que foi nos anos 2010, 2008 e 2006.  

Os motivos da não notificação do AT com exposição a MBPC foram 

justificados pelos enfermeiros por meio de justificativas diversas. Dois enfermeiros 

relataram não considerar a notificação necessária e dois deles informaram que não 

consideraram o AT perigoso; dois enfermeiros não efetuaram a notificação por 

motivos de esquecimento ou estresse, gerado pela ocorrência do acidente, e um 

enfermeiro justificou como motivo a demora nos retornos à Unidade Especializada no 

Tratamento de Doenças Infecciosas (UETDI). 

Com relação à troca dos recipientes para descarte de material 

perfurocortante, quando atingido 1/3 de preenchimento, foi obtido que as unidades de 

saúde não realizam a troca conforme o preconizado por legislação, uma vez que 

apenas 65 enfermeiros (53,7%) afirmaram que a troca era realizada conforme os 

protocolos acerca das medidas de segurança quanto à prevenção de AT com MBPC. 

A distribuição do esquema de vacinação e os resultados de sorologia para 

o anticorpo superficial para hepatite B (anti-HBs) encontram-se representados na 

Tabela 8.  
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Tabela 8 - Distribuição dos enfermeiros (n=121), segundo a ocorrência de esquema 
completo de vacinação para hepatite B e presença do anti-HBs. Serviços 
de saúde de municípios do interior do Estado de São Paulo, Brasil, 2012 

 
Variáveis f % 

Esquema completo de vacinação para hepatite B   

Sim 118 97,5 

Não     3   2,5 

   

Resultado do anticorpo superficial para Hepatite B (Anti-HBs)    

Presença do anticorpo 53 43,8 

Ausência do anticorpo 31 25,6 

Desconhecido 36 29,8 

Não respondeu   1   0,8 
 

 

Destaca-se que, embora 118 enfermeiros (97,5%) referiram estar 

vacinados contra a hepatite B, apenas 53 desses (43,8%) informaram ciência sobre a 

presença do anti-HBs. 

 

 

6.3 Análise descritiva do questionário de adesão às precauções-

padrão e do questionário de conhecimento sobre as precauções-

padrão 

 

 

Com relação à aplicação QAPP, obteve-se média de adesão de 62,6 

pontos (DP±8,47) e a mediana está representada por 63,0. O escore mínimo obtido 

foi de 34 e o máximo de 78 pontos, e as frequências e porcentagens obtidas para cada 

item do questionário estão representadas a seguir, na Tabela 9.  
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Tabela 9 - Estatística descritiva dos valores obtidos pelo questionário de adesão às 
medidas de precauções-padrão pelos enfermeiros (n=121). Serviços de 
saúde de municípios do interior do Estado de São Paulo, Brasil, 2012 

 

Itens Sempre 
(4) 

Frequentemente 
(3) 

Ás vezes 
(2) 

Raramente 
(1) 

Nunca 
(0) 

Não 
respondeu 

f % f % f % f % f % F % 

1  73 (60,3) 45 (37,2)  3   (2,5) - - - - - - 
2  89 (73,5) 29 (24,0)  3   (2,5) - - - - - - 
3 111 (91,7) 10   (8,3) - - - - - - - - 
4  63 (52,1) 33 (27,3) 17 (14,0)  8   (6,6) - - - - 
5  96 (79,3) 20 (16,5)  3   (2,5)  2   (1,7) - - - - 
6  89 (73,6) 20 (16,5)  9   (7,4)  3   (2,5) - - - - 
7  91 (75,2) 22 (18,2)  5   (4,1)  3   (2,5) - - - - 
8 109 (90,0)  7   (5,8)  2   (1,7)  2   (1,7)  1   (0,8) - - 
9  16 (13,2) 38 (31,4) 31 (25,6) 22 (18,2) 14 (11,6) - - 
10  83 (68,6) 21 (17,4) 16 (13,2)  1   (0,8) - - - - 
11 105 (86,8) 11   (9,1)  5   (4,1) - - - - - - 
12  50 (41,3) 34 (28,1) 30 (24,8)  7   (5,8) - - - - 
13  48 (39,7) 47 (38,8) 14 (11,6)  9   (7,4)  3   (2,5) - - 
14  20 (16,5) 69 (57,0) 23 (19,0)  7   (5,8)  2   (1,7) - - 
15 15 (12,4) 44 (36,4) 43 (35,5) 16 (13,2)  3   (2,5) - - 
16 15 (12,4) 35 (28,9) 24 (19,8) 30 (27,9) 17 (14,0) - - 
17  9   (7,5) 17 (14,0) 26 (21,5) 30 (24,8) 39 (32,2) - - 
18  53 (43,8) 23 (19,0) 27 (22,3) 10   (8,3)   8   (6,6) - - 
19 119 (98,3)  2   (1,7) - - - - - - - - 
20  41 (33,8) 11   (9,1)  5   (4,1) 10   (8,3) 48 (39,7) 6 (5,0) 

 

 

Com relação ao questionário de conhecimento sobre as PP, a Tabela 10 

representa a estatística descritiva dos valores e porcentagens de acertos e erros 

referentes a cada questão do instrumento. A média de conhecimento obtida foi de 

15,24 (DP±1,54). O valor da mediana foi de 15 pontos; o valor máximo obtido foi de 

18 e o valor mínimo de 11 pontos. 
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Tabela 10 - Frequências e porcentagens de respostas dos enfermeiros (n=121), 
obtidas pela aplicação do instrumento de conhecimento sobre as 
medidas de precauções-padrão. Serviços de saúde de municípios do 
interior do Estado de São Paulo, Brasil, 2012 

 

Itens       Resposta 
                 Correta 

Correto Incorreto Não respondeu 
F % f % f % 

1             Verdadeiro 114 (94,2)   6   (5,0) 1 (0,8) 
2                Falso 112 (92,5)   9   (7,5) - - 
3                Falso   15 (12,4) 106 (87,6) - - 
4             Verdadeiro 120 (99,2) - - 1 (0,8) 
5             Verdadeiro 104 (86,0) 16 (13,2) 1 (0,8) 
6                Falso 120 (99,2)   1    (0,8) - - 
7             Verdadeiro 105 (86,8) 13 (10,8) 3 (2,4) 
8                Verdadeiro 113 (93,4)   8   (6,6) - - 
9                Falso 117 (96,7)   4   (3,3) - - 
10          Verdadeiro 119 (98,3)   2   (1,7) - - 
11          Verdadeiro 120 (99,2)   1   (0,8) - - 
12          Verdadeiro 121 (100) - - - - 
13          Verdadeiro 117 (97,5)   3   (2,5) - - 
14          Verdadeiro 119 (98,3)   2   (1,7) - - 
15          Verdadeiro 107 (88,4)  14 (11,6) - - 
16          Verdadeiro   52 (43,0)  67 (55,3) 2 (1,7) 
17          Verdadeiro 108 (89,3)  14 (11,4) - - 
18          Verdadeiro   93 (76,8)  28 (23,2) - - 
19              Falso   21 (17,3) 100 (82,7) - - 
20           Verdadeiro 113 (93,4)   8   (6,6) - - 

 

Os efeitos floor and ceiling do instrumento de adesão às precauções-

padrão, os quais compreendem os valores mínimos e máximos, estão abaixo 

representados na Tabela 11. 
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Tabela 11 – Análise dos efeitos floor and ceiling em relação às respostas obtidas pelos 
enfermeiros (n=121) do questionário de adesão às precauções-padrão. 
Serviços de saúde de municípios do interior do Estado de São Paulo, 
Brasil, 2012 

 

Itens 
Efeito ceiling 

% 

  Efeito floor 

% 

1. Realizo a higiene das mãos no intervalo entre a prestação de 
cuidados a diferentes pacientes 60,3  0,0 

2. Realizo a higiene das mãos após retirar as luvas 73,5  0,0 

3. Realizo a lavagem das mãos imediatamente após contato com 
materiais biológicos potencialmente contaminados 

91,7  0,0 

Relate a frequência do uso das luvas nos procedimentos em que há 
possibilidade de contato com materiais biológicos potencialmente 
contaminados, listados abaixo.   

4. Coleta de sangue 52,1  0,0 

5. Procedimentos que envolvam a possibilidade de contato com 
urina ou fezes 

79,3  0,0 

6. Procedimentos que envolvam a possibilidade de contato com a 
pele não íntegra do paciente 

73,6  0,0 

7. Procedimentos que envolvam a possibilidade de contato com a 
mucosa do paciente 

75,2  0,0 

8. Procedimentos que envolvam a possibilidade de contato com 
secreções das vias aéreas do paciente 

90,0  0,8 

9. Injeção intramuscular ou subcutânea 13,2 11,6 

10. Realização de curativos 68,6   0,0 

11. Limpeza para a remoção de sangue 86,8   0,0 

12. Punção venosa 41,3   0,0 

13. Contato com amostras de sangue 39,7   2,5 
14. Utilizo máscara de proteção quando há possibilidade de contato 
com respingo de sangue, fluido corporal, secreção ou excreção 
 

16,5   1,7 

15. Utilizo óculos de proteção quando há possibilidade de contato 
com respingo de sangue, fluido corporal, secreção ou excreção 
 

12,4   2,5 

16. Utilizo avental de proteção quando há possibilidade de contato 
com respingo com sangue, fluido corporal, secreção ou excreção 
 

12,4  14,0 

17. Utilizo gorros e propés descartáveis quando há possibilidade de 
contato com respingos de sangue, fluido corporal, secreção ou 
excreção 
 

 7,5  32,2 

18. Não realizo o encape ativo de agulhas usadas ou realizo o 
encape passivo de agulhas apenas com uma mão 43,8   6,6 

19. Descarto as agulhas, lâminas e outros materiais 
perfurocortantes em recipientes de descarte específicos  
 

98,3   0,0 

20. Após acidentes de trabalho com materiais perfurocortantes 
potencialmente contaminados, espremo imediatamente o local, em 
seguida efetuo a antissepsia e coloco um curativo                

33,8  39,7 
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Os achados na Tabela 11 mostram que o questionário de adesão às 

precauções-padrão apresentou efeitos máximo e mínimo, o que tem repercussões 

negativas com relação à responsividade do instrumento. Os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

10, 11, 12, 13, 14, 18, 19 e 20 apresentaram efeito máximo e o item 17 e 20 

demonstraram a presença do efeito mínimo. 

 

 

6.4 Análise das propriedades psicométricas do questionário de 

adesão às precauções-padrão 

 

 

Os cálculos das propriedades psicométricas dos QAPP e do QCPP foram 

realizados com o total de 115 trabalhadores, considerando que seis enfermeiros não 

realizaram o total preenchimento dos instrumentos, cujos dados faltosos acarretaram 

exclusão de tais participantes. 

 

 

6.4.1 Análise da consistência interna 

 

 

Foi calculado o alfa de Cronbach para verificação da consistência interna 

entre os itens do questionário de adesão às PP. O valor encontrado foi de 0,80 e 

análise estatística item-total é descrito na Tabela 12. 
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Tabela 12 - Coeficiente de correlação item-total, o valor do alfa do total dos 20 itens 
do questionário de adesão às precauções-padrão e os valores de alfa 
quando cada um dos itens foi excluído. Serviços de saúde de municípios 
do interior do Estado de São Paulo, Brasil, 2012 

 

Itens do Questionário de Adesão às PP* 
Média se 

item 
removido 

Variância 
se item 

removido 

Correlação 
item-total 
corrigida 

Alfa de 
Cronbach  

se item 
removido 

1.Realizo a higiene das mãos no intervalo entre 
a prestação de cuidados a diferentes pacientes 
 

78,05 65,62 0,42 0,78 

2.Realizo a higiene das mãos após retirar as 
luvas 
 

77,91 68,16 0,14 0,79 

3.Realizo a lavagem das mãos imediatamente 
após contato com materiais biológicos 
potencialmente contaminados 
 

77,71 68,52 0,25 0,79 

Relate a frequência do uso das luvas nos 
procedimentos em que há possibilidade de 
contato com materiais biológicos potencialmente 
contaminados, listados abaixo 
 

    

4.Coleta de sangue 
 

78,39 59,73 0,63 0,76 

5.Procedimentos que envolvam a possibilidade 
de contato com urina ou fezes 
 

77,90 64,32 0,52 0,78 

6.Procedimentos que envolvam a possibilidade 
de contato com a pele não íntegra do paciente 
 

78,02 63,94 0,46 0,78 

7.Procedimentos que envolvam a possibilidade 
de contato com a mucosa do paciente  
 

77,98 63,64 0,50 0,78 

8.Procedimentos que envolvam a possibilidade 
de contato com secreções das vias aéreas do 
paciente 
 

77,81 64,36 0,49 0,78 

9.Injeção intramuscular ou subcutânea 
 

79,49 57,35 0,59 0,76 

10.Realização de curativos 
 

78,11 65,54 0,28 0,79 

11.Limpeza para a remoção de sangue 
 

77,81 65,68 0,48 0,78 

12.Punção venosa 
 

78,61 58,97 0,68 0,76 

13.Contato com amostras de sangue 
 

78,58 60,22 0,53 0,77 

14.Utilizo máscara de proteção quando há 
possibilidade de contato com respingo de 
sangue, fluido corporal, secreção ou excreção 
 

78,81 63,19 0,44 0,78 

15.Utilizo óculos de proteção quando há 
possibilidade de contato com respingo de 
sangue, fluido corporal, secreção ou excreção 
 

79,22 59,97 0,58 0,77 

continua... 
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Itens do Questionário de Adesão às PP 
Média se 

item 
removido 

Variância 
se item 

removido 

Correlação 
item-total 
corrigida 

Alfa de 
Cronbach  

se item 
removido 

16.Utilizo avental de proteção quando há 
possibilidade de contato com respingo com 
sangue, fluido corporal, secreção ou excreção 
 

79,61 59,31 0,45 0,78 

17.Utilizo gorros e propés descartáveis quando 
há possibilidade de contato com respingos de 
sangue, fluido corporal, secreção ou excreção 
 

80,22 61,20 0,34 0,78 

18.Não realizo o encape ativo de agulhas usadas 
ou realizo o encape passivo de agulhas apenas 
com uma mão 
 

78,82 65,23 0,13 0,80 

19.Descarto as agulhas, lâminas e outros 
materiais perfurocortantes em recipientes de 
descarte específicos 
 

77,65 69,38 0,16 0,79 

20.Após acidentes de trabalho com materiais 
perfurocortantes potencialmente contaminados, 
espremo imediatamente o local, em seguida 
efetuo a antissepsia e coloco um curativo 

79,53 66,39 -0,001 0,83 

conclusão. 

*PP – Precauções-padrão  

 

 

6.4.2 Análise da estabilidade 

 

 

A confiabilidade também foi verificada por meio do coeficiente de 

correlação intraclasse, através do teste-reteste em uma amostra de 28 enfermeiros, 

selecionados aleatoriamente, aleatoriamente, e o intervalo entre a primeira aplicação 

do questionário e sua replicação foi de uma a duas semanas. 

O ICC é empregado a fim de avaliar a consistência ou a reprodutibilidade 

de medidas quantitativas realizadas em dois momentos diferentes, em condições 

similares. Dessa forma, o ICC pode ser empregado para medir a estabilidade entre a 

pontuação total obtida pelos participantes durante a aplicação do questionário no 

momento do teste-reteste (FUENTELSAZ-GALLEGO; MORENO-CASBAS; 

GONZÁLES-MARIA, 2013). O valor do ICC foi de 0,97 e está representando na Tabela 

13. 
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Tabela 13 - Análise da confiabilidade da versão adaptada do questionário de adesão 
às precauções-padrão em enfermeiros (n=28), por meio da estabilidade 
da medida (teste-reteste). Serviços de saúde de municípios do interior do 
Estado de São Paulo, Brasil, 2012 

 

Coeficiente de Correlação Intraclasse 

Intervalo de Confiança* 

Limite inferior Limite superior 

0,970 0,929 0,987 

(*) p<0,001 

 

 

6.4.3 Análise da validade de construto convergente 

 

 

Foi encontrada forte correlação (r=0,614) entre a adesão às PP e maior 

percepção de clima de segurança pelos enfermeiros, a qual segue representada no 

gráfico a seguir.  
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Figura 1 - Gráfico de dispersão entre a adesão às precauções-padrão e a percepção 
de clima de segurança organizacional. Serviços de saúde de municípios do 
interior do Estado de São Paulo, Brasil, 2012 

 

 

6.4.4 Análise da validade de construto divergente 

 

 

Foi encontrada correlação forte (r =-0,537) entre a adesão às PP e menor 

percepção de obstáculos para seguir as PP por parte dos trabalhadores. A correlação 

encontrada está representada no gráfico a seguir. 
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Figura 2 -  Gráfico de dispersão entre a adesão às precauções-padrão e a 
percepção de obstáculos para seguir as precauções-padrão. Serviços 
de saúde de municípios do interior do Estado de São Paulo, Brasil, 2012 

 

 

6.4.5 Análise da validade de construto por grupos conhecidos 

 

 

A validade entre grupos conhecidos foi realizada entre o grupo de 

enfermeiro que relatou ter recebido treinamento sobre as medidas de PP e o grupo 

que relatou não ter recebido treinamento. Para comparação dos dois grupos, aplicou-

se o teste t de Student após verificação da normalidade, pelo teste de Shapiro-Wilk 

que resultou em p0,05 (SPRENT; SMEETON, 2001). 

O grupo de enfermeiros que recebeu treinamento apresentou média de 

pontuação de 63,4 (n=98) e o grupo que não recebeu treinamento obteve média de 

58,5 (n=15). A comparação entre a média de escores dos dois grupos mostrou 
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diferença estatisticamente significante (p=0,028), sendo que os enfermeiros que 

receberam treinamento e atualizações sobre as PP obtiveram maior adesão a essas 

medidas de segurança. 

A validade de construto para grupos conhecidos também foi testada entre 

enfermeiros atuantes nas unidades de alta complexidade e enfermeiros atuantes nas 

unidades de média complexidade. Conforme descrito anteriormente, testou-se a 

hipótese de que os enfermeiros pertencentes as unidades de alta complexidade 

apresentariam maior adesão às medidas de PP do que os profissionais pertencentes 

aos demais estabelecimentos de saúde.  

Como não se verificou normalidade por meio do teste de Shapiro-Wilk 

(p<0,05), para a comparação entre os grupos de enfermeiros quanto às unidades por 

nível de complexidade, foi aplicado o teste de Mann-Whitney, que resultou em 

diferença estatisticamente significante (p=0,006). Os enfermeiros pertencentes aos 

serviços de alta complexidade (n=87), obtiveram média de adesão às PP de 63,9 

pontos, enquanto que os enfermeiros pertencentes às unidades de média 

complexidade (n=28) obtiveram média de adesão de 58,9 pontos. 

 

 

6.5 Análise das propriedades psicométricas do questionário de 

conhecimento sobre as PP 

 

 

6.5.1 Análise da concordância 

 

 

A concordância entre as respostas dos participantes ao QCPP foi calculada 

por meio do coeficiente Kappa. De acordo com Cohen (1960,1968) esse coeficiente 

calcula a proporção de concordância não ocorrida ao acaso, como forma alternativa 

ao cálculo do coeficiente de confiabilidade para dados contidos em escalas nominais. 

O coeficiente Kappa é uma medida bastante utilizada em escalas nominais 

para quantificar a concordância entre dois métodos de classificação, bem como para 

mensurar a concordância das pontuações dos itens de cada questionário aplicado no 

teste-reteste (FUENTELSAZ-GALLEGO; MORENO-CASBAS; GONZÁLES-MARIA, 
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2013).  

Os resultados da primeira aplicação do questionário de conhecimento 

sobre as PP e os resultados obtidos pelo reteste foram colocados em tabelas de 

contingência. Alguns itens do questionário foram considerados constantes, ou seja, 

quando todas as respostas a um item têm o mesmo valor por parte dos sujeitos. Sendo 

assim, o coeficiente Kappa segue representado na Tabela 14. 
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Tabela 14 - Coeficientes Kappa do questionário de conhecimento sobre as 
precauções-padrão aplicado em enfermeiros (n=115). Serviços de 
saúde de municípios do interior do Estado de São Paulo, Brasil, 2012 

 

Itens do Questionário de Conhecimento sobre as PP Kappa Valor de p 

1. Realizo a higiene das mãos no intervalo entre a prestação de cuidados a 
diferentes pacientes 
 

Ausente** Ausente 

2. Realizo a higiene das mãos após retirar as luvas 
 

1,000 <0,001 

3. Realizo a lavagem das mãos imediatamente após contato com materiais 
biológicos potencialmente contaminados 
 

Ausente Ausente 

Relate a frequência do uso das luvas nos procedimentos em que há possibilidade 
de contato com materiais biológicos potencialmente contaminados, listados 
abaixo 

  

4. Coleta de sangue Ausente Ausente 
5. Procedimentos que envolvam a possibilidade de contato com urina ou fezes 
 

0,711 <0,001 

6. Procedimentos que envolvam a possibilidade de contato com a pele não 
íntegra do paciente 
 

Ausente 
 

Ausente 
 

7. Procedimentos que envolvam a possibilidade de contato com a mucosa do 
paciente  
 

0,650 <0,001 

8.Procedimentos que envolvam a possibilidade de contato com secreções das 
vias aéreas do paciente 
 

Ausente 
 

Ausente 
 

9. Injeção intramuscular ou subcutânea 
 

0,650 <0,001 

10. Realização de curativos 
 

Ausente 
 

Ausente 
 

11. Limpeza para a remoção de sangue 
 

Ausente 
 

Ausente 
 

12. Punção venosa 
 

Ausente 
 

Ausente 
 

13.Contato com amostras de sangue 
 

1,000 <0,001 

14. Utilizo máscara de proteção quando há possibilidade de contato com 
respingo de sangue, fluido corporal, secreção ou excreção 
 

Ausente 
 

Ausente 
 

15. Utilizo óculos de proteção quando há possibilidade de contato com respingo 
de sangue, fluido corporal, secreção ou excreção 
 

0,837 <0,001 

16. Utilizo avental de proteção quando há possibilidade de contato com respingo 
com sangue, fluido corporal, secreção ou excreção 
 

0,682 <0,001 

17. Utilizo gorros e propés descartáveis quando há possibilidade de contato com 
respingos de sangue, fluido corporal, secreção ou excreção 
 

0,632 <0,001 

18.  Não realizo o encape ativo de agulhas usadas ou realizo o encape passivo 
de agulhas apenas com uma mão 
 

0,919 <0,001 

19. Descarto as agulhas, lâminas e outros materiais perfurocortantes em 
recipientes de descarte específicos 
 

1,000 <0.001 

20. Após acidentes de trabalho com materiais perfurocortantes potencialmente 
contaminados, espremo imediatamente o local, em seguida efetuo a antissepsia 
e coloco um curativo  

Ausente Ausente 

*PP – Precauções-padrão    
**Ausente: a estatística Kappa não foi possível de ser calculada nessas situações devido à presença de 0 na 

diagonal concordante (1,1) e (0,0).     
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6.5.2 Análise da estabilidade 

 

 

A confiabilidade também foi verificada por meio do ICC, através do teste-

reteste em uma amostra de 28 enfermeiros, selecionados aleatoriamente, por meio 

de sorteio, e o intervalo entre a primeira aplicação do questionário e sua replicação foi 

de 1 a 2 semanas. O valor do ICC foi de 0,91 e está representando na Tabela 15. 

 

 

Tabela 15 – Análise da confiabilidade da versão adaptada do questionário de 
conhecimento sobre as precauções-padrão em enfermeiros (n=28), por 
meio da estabilidade da medida (teste e reteste). Serviços de saúde de 
municípios do interior do Estado de São Paulo, Brasil, 2012 

 

Coeficiente de Correlação 

Intraclasse 

Intervalo de Confiança* 

   Limite inferior               Limite superior 

0,913 0,809 0,961 

  (*) p<0,001 

 

 

6.5.3 Análise da validade de construto por grupos conhecidos  

 

 

Para verificação da validade entre grupos conhecidos para o QCPP foram 

selecionados dois grupos de enfermeiros que se discriminam quanto à titulação: 

enfermeiros que relataram possuir algum tipo de especialização (lato ou stricto sensu) 

e enfermeiros que referiram ter concluído apenas o curso de graduação em 

enfermagem.  

Como não se verificou normalidade por meio do teste de Shapiro-Wilk 

(p<0,05) para a comparação entre os grupos de enfermeiros quanto ao grau de 

especialização, foi aplicado o teste de Mann-Whitney, que resultou em diferença 

estatisticamente não significante (p=0,706).  Os enfermeiros que possuíam apenas a 

graduação em enfermagem obtiveram média de conhecimento de 16,57 pontos, e os 

que possuíam algum tipo de especialização, pontuaram 16, 68 (p=0,706). 

A validação por grupos conhecidos também foi realizada entre os 

enfermeiros que receberam treinamento sobre as PP e os que afirmaram não ter 
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recebido treinamento sobre a temática. 

Aplicou-se o teste de Mann-Whitney, uma vez que o teste de Shapiro-Wilk 

indicou não normalidade (p<0,05) dos grupos de enfermeiros quanto à participação 

em treinamento específico sobre PP, o qual resultou em diferença estatisticamente 

não significante (p=0,209). Os enfermeiros que relataram terem participado de 

treinamento obtiveram uma pontuação média de 15,31, enquanto que os que referiram 

não ter participado em treinamento sobre PP, obtiveram 14,67 pontos. 
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7 DISCUSSÃO 
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As etapas características do processo de tradução e adaptação cultural 

seguiram protocolos nacionais e internacionais recomendados, de forma que 

precauções foram tomadas continuamente durante o processo, para que todas as 

fases fossem percorridas e corretamente conduzidas. Assim, o resultado do processo 

de adaptação dos questionários para enfermeiros brasileiros foi satisfatório.  

A fase da realização do comitê de especialistas é fundamental no processo 

de adaptação cultural de instrumentos, pois os especialistas têm o papel de alcançar 

consenso em todos os itens e sanar quaisquer discrepâncias (GALDEANO et al., 

2011). O comitê de especialistas pode modificar itens inadequados e ambíguos e, 

ainda, substituir itens que melhor se ajustem à situação designada, mantendo o 

conceito cultural dos itens do instrumento (DEON et al., 2011; GALDEANO et al., 

2011).  

Durante a reunião do referido comitê, todas as dúvidas foram sanadas, de 

forma que não houve discrepâncias entre os pesquisadores, e a presença da tradutora 

bilíngue foi essencial para que as equivalências idiomática, semântica, cultural e 

conceitual fossem alcançadas. 

A análise da validação semântica do QAPP foi considerada satisfatória pela 

amostra de enfermeiros estudada, embora tenha sido sugerido que dois itens do 

questionário fossem excluídos: o item 7 e o item 17. A avaliação semântica tem como 

objetivo verificar a compreensão dos itens pelos sujeitos da população-alvo 

(ACQUADRO et al., 2004). 

Com relação ao item 7, relativo à adesão às luvas, quando da possibilidade 

de contato com a mucosa do paciente, tem-se que a exposição das mucosas a MBPC 

é também uma porta de entrada para a contaminação do profissional de saúde e 

infecções cruzadas (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2004). No tocante à 

segurança do paciente e prevenção das IRAS, as mucosas podem conter secreções 

próprias com possibilidade de transmitir microrganismos causadores de doenças 

(NIGRO et al., 2006) e pelo fato de as mãos estarem associadas às IRAS, o uso de 

luvas é fundamental. 

A questão 17, que trata da adesão ao uso de gorro e propé, o CDC não os 

cita como EPIs em sua última publicação sobre a temática, que foi há alguns anos 

(SEIGEL et al., 2007). Já a OMS considera o uso de gorro e de propé como integrantes 

das medidas de PP (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2004). No entanto, estudo 

recente, realizado uma unidade de terapia intensiva, no Paquistão, determinou que 
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não houve diferença estatisticamente significante (p=0,146) na ocorrência de taxas de 

infecção, mortalidade e tempo de internação relacionada à não utilização de propés 

pela equipe de saúde e por visitantes (ALI; QADEER; AKHTAR, 2014).   

O processo de validação semântica do QCPP foi considerado satisfatório e 

alterações contextuais não foram sugeridas pelos enfermeiros.  

Ressalta-se que não houve recusa pelos profissionais durante a realização 

da validação semântica, porém, por se tratar de unidades de pronto atendimento de 

média a alta complexidade, o autopreenchimento pelo trabalhador foi fundamental, 

bem como a aplicação e recolhimento dos questionários quando viável para o 

trabalhador, em função de sua rotina de trabalho.  

O pré-teste manteve a versão final do instrumento. Os QCPP e QAPP estão 

representados nos APÊNDICES L e M, respectivamente, e o tempo de preenchimento 

do instrumento durou em média 10 minutos. 

A adaptação do “Questionário de adesão às precauções-padrão” e do 

“Questionário de conhecimento sobre as precauções-padrão” é importante para a 

prática e ensino de enfermagem no Brasil, uma vez que há deficiência de instrumentos 

confiáveis e válidos sobre o tema.  

De acordo com a análise do conteúdo dos questionários de conhecimento 

e adesão às PP, os tópicos abordados não abrangem todos os itens endereçados pelo 

CDC em suas últimas revisões publicadas sobre as medidas de PP (SEIGEL et al., 

2007; CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION, 2011) – como as 

medidas de limpeza e desinfecção de superfícies não críticas e a etiqueta ao tossir, 

importantes para a prevenção e redução das IRAS e proteção do trabalhador – fato 

que deve ser levado em consideração quando da utilização dos questionários.  

As diretrizes nacionais também consideram essenciais a adesão dos 

trabalhadores de instituições de saúde às medidas de etiqueta ao tossir ou tosse com 

etiqueta. Fica estabelecida a importância de pacientes e familiares serem ensinados 

a usarem sempre o lenço de papel para cobrir o nariz e a boca quando forem tossir 

ou espirrar e realizar a higiene das mãos após o processo. Os pacientes também 

devem ser instruídos a reconhecerem sintomas como tosse, coriza, dor de garganta, 

espirros, febre e manchas pelo corpo e, quando necessário, utilizarem máscaras 

cirúrgicas enquanto aguardam atendimento (BRASIL, 2013). 

Assim, destaca-se a importância da adesão dos trabalhadores às medidas 

de etiqueta ao tossir uma vez que essa medida é essencial na prevenção de doenças 
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infectocontagiosas do trato respiratório, como influenza, meningite e também a SARS, 

epidemia de alta transmissibilidade, que teve repercussões socioeconômicas 

negativas mundialmente, especialmente na China, Hong-Kong, Taiwan, Singapura, 

Vietnam, Canadá e França (THOMPSON, 2003).  

Quanto às medidas de limpeza e desinfecção de superfícies não críticas do 

ambiente de cuidado ao paciente, as instituições de saúde devem estabelecer 

políticas para a limpeza e desinfecção diária dessas superfícies como parte integrante 

do plano de prevenção das IRAS. A limpeza refere-se à remoção de sujeiras visíveis 

e contaminação orgânica de um dispositivo ou de uma superfície do ambiente por 

meio de ação física de fricção com detergente e água, o qual remove grande número 

de microrganismos e deve sempre proceder ao processo de desinfecção. A 

desinfecção é geralmente menos letal na inativação de microrganismos quando 

comparada à esterilização, uma vez que elimina praticamente todos os 

microrganismos patogênicos, mas não necessariamente todas as formas microbianas, 

como os esporos bacterianos (CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND 

PREVENTION, 2011). 

Considera-se, aqui, que a responsabilidade pela rotina de limpeza e 

desinfecção dos equipamentos e superfícies do ambiente de saúde (CENTERS FOR 

DISEASE CONTROL AND PREVENTION, 2008b) deve ser atribuída a trabalhadores 

apropriadamente treinados. Os procedimentos de limpeza devem ser periodicamente 

avaliados e monitorados, a fim de garantir que estejam sendo corretamente 

realizados. Os produtos para desinfecção não devem ser usados para limpeza em 

estabelecimentos de saúde, a menos que o fabricante indique no rótulo que o produto 

é apropriado para a utilização. Os profissionais responsáveis pela limpeza devem 

seguir as recomendações do fabricante no que concerne ao uso adequado dos 

produtos, como quantidade, diluição, tempo de ação e descarte (CENTERS FOR 

DISEASE CONTROL AND PREVENTION, 2011).  

No entanto, revisão integrativa da literatura revelou que nenhum dos 

instrumentos pertencentes à amostra incluiu todos os tópicos recomendados como 

medidas de PP. Os itens dos instrumentos mais comumente citados foram o uso de 

EPI, a higiene das mãos e a prática segura no manuseio de material perfurocortante 

(VALIM et al., 2013). Uma possível justificativa à seleção de itens quando da 

construção e aplicação de instrumentos se deve ao fato de que são incluídas variáveis 

de maior interesse para a realidade à qual se pretende empregar um determinado 
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instrumento (WALTZ et al., 2010). Uma vez que as medidas de PP são compostas por 

muitos tópicos, a seleção dos itens de interesse, de acordo com a realidade que se 

pretende investigar, tende a ser uma estratégia mais viável por meio da utilização de 

instrumentos mais sensíveis ao construto de interesse.  

A prevalência da faixa etária e do sexo feminino entre enfermeiros 

encontrada neste estudo (90,9% dos participantes) corrobora os dados obtidos em 

outros estudos (MARZIALE, 2003; GOMES et al., 2009; PIMENTA et al., 2013), o que 

evidencia que a profissão é predominantemente feminina.  

Com relação à titulação, investigação realizada com enfermeiros, de um 

hospital de ensino porte IV do interior de São Paulo, revelou que a maioria dos 

enfermeiros (52,40%) possuía algum tipo de especialização concluída, o que 

possivelmente associa-se ao tipo de estabelecimento, o qual deve atender a diversas 

especialidades com certo grau de complexidade de assistência (MANETTI, 2010). 

Neste estudo os resultados mostraram que 51,2% possuía como titulação superior o 

grau de especialista e somente 8,3% o título de mestrado e/ou doutorado. 

O tempo de atividade profissional encontrado na presente investigação 

prevalente entre 1 e 10 anos (54,5%) também foi identificado no estudo de Villela et 

al., (2011), no qual 10% dos enfermeiros possuíam menos de um ano de atuação 

profissional e 46% possuíam de 1 a 10 anos. 

Quanto ao setor de atuação profissional, obteve-se maior número de 

enfermeiros alocados nos setores de clínica médica e cirúrgica (25,5%), seguidos de 

centros de terapia intensiva (23,8%) e pronto atendimento (8,4%). Outros estudos 

também mostraram maior ocupação de enfermeiros nesses setores (MANETTI, 2010; 

PIMENTA et al., 2013), o que pode estar relacionado à predominância dos setores de 

clínica médica e cirúrgica, centros de terapia intensiva e pronto atendimento quando 

comparados aos demais setores de ocupação hospitalares como, por exemplo, as 

enfermarias especializadas.  

Com relação à ocorrência de AT por perfurocortantes em enfermeiros, 

semelhantes dados foram identificados em recentes pesquisas (ALVES et al., 2013; 

MACHADO; MACHADO, 2013; PIMENTA, 2011; PIMENTA et al., 2013). Tais 

acidentes, podem estar vinculados aos numerosos procedimentos invasivos 

realizados por enfermeiros e profissionais de enfermagem, como punção venosa, 

soroterapia, injeções intramusculares e subcutâneas, coleta de exames laboratoriais, 

glicemia capilar, entre outros (CHIODI et al., 2010).  
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A elevada incidência de acidentes com MBPC entre os enfermeiros 

investigados incita para que medidas de prevenção e controle das exposições sejam 

formuladas e implementadas, uma vez que mais da metade dos enfermeiros (53,8%) 

relataram ter sofrido ao menos um tipo de exposição a material biológico no decorrer 

de sua carreira profissional. 

Nesse sentido, em estudos verificou-se que a equipe de enfermagem é a 

mais acometida pelos ATs com exposição a material biológico, e os materiais 

perfurocortantes são os responsáveis pela maior ocorrência das injúrias (RAMOS; 

SANTOS, 2009; CHIODI et al., 2010; VIEIRA; PADILHA; PINHEIRO, 2011; VALIM; 

MARZIALE, 2011; 2012; CAVALCANTE et al., 2013). 

Dentre os vários tipos de ATs com MBPC, os perfurocortantes são não só 

os mais frequentes como também os mais graves, por possibilitarem o 

desenvolvimento de doenças letais para os trabalhadores (FELLI; SARQUIS, 2002). 

Estudo descritivo realizado acerca dos ATs com exposição a material 

biológico, direcionados a um CEREST do interior de São Paulo, relatou que 18,8% 

dos acidentes ocorreu por descarte de perfurocortantes em locais impróprios (como 

leito, bancada, chão); 14,1% ocorreram durante a realização da glicemia capilar e 

9,4% na manipulação dos recipientes coletores de materiais cortantes (VALIM; 

MARZIALE, 2011). 

O referido estudo concluiu que a ocorrência de AT, devido ao descarte 

inadequado, descarte em saco de lixo comum, manipulação de caixa coletora e 

realização de encape ativo somaram 35,2% dos acidentes, os quais são situações 

passíveis de prevenção. Com relação às condutas tomadas no momento do AT, 20% 

das vítimas precisaram recorrer à quimioprofilaxia; no entanto, houve 3,5% de 

abandono e 25,9% das fichas não preencheram a evolução do caso nas fichas 

padronizadas para notificação, o que dificulta o conhecimento do desfecho dos ATs 

com MBPC e infere-se a necessidade de treinamento dos responsáveis pelos 

registros. 

Não se deve subestimar, no entanto, o risco de contaminação do 

trabalhador por meio de exposição mucosa a MBPC. Relatos do CENTERS FOR 

DISEASE CONTROL AND PREVENTION (2003b; 2010) descrevem que a 

contaminação de profissionais de saúde ao vírus HIV, por meio da exposição por 

mucosas, foi comprovada nos EUA. No Brasil, estudos têm demonstrado que a 

exposição da mucosa do trabalhador a material biológico potencialmente contaminado 
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foi documentada (VALIM; MARZIALE, 2011; 2012; SANTOS; COSTA; 

MASCARENHAS, 2013; GUSMÃO; OLIVEIRA; GAMA, 2013).  

O encape ativo de materiais perfurocortantes é reportado por muitos 

estudos na literatura e essa prática de risco está presente em vários países e regiões 

estudadas (GERSHON et al., 1995; CHAN et al., 2002; OSBORNE, 2003; KERMODE 

et al., 2005; ASKARIAN; McLAWS; MEYLAN, 2007; JANJUA et al., 2007; REDA et al., 

2009; FOSTER et al., 2010).  

Quanto à notificação do AT, 73,8% das vítimas realizou a notificação. A 

subnotificação dos ATs com MBPC é um fato frequente estudado na equipe de saúde 

devido aos riscos inerentes ao trabalhador acidentado (CENTERS FOR DISEASE 

CONTROL AND PREVENTION, 1996; BALSAMO; FELLI, 2006).  

As taxas de subnotificação dos acidentes com MBPC demonstram certa 

variabilidade na literatura, dependendo da categoria profissional acometida, o setor 

de ocupação e o tipo de exposição. Estudo realizado em uma unidade de emergência 

de um hospital público de Minas Gerais verificou que o índice de subnotificação entre 

os profissionais acometidos foi de 68,3% (OLIVEIRA; DIAZ; TOLEDO, 2010). Já uma 

investigação sobre a subnotificação em um hospital público especializado em urgência 

e emergência de nível terciário, do interior de São Paulo, entre os trabalhadores de 

enfermagem descreveu taxa de 23, 63% (FACCHINI, 2009). 

As justificativas quanto à não notificação de AT pelos enfermeiros 

estudados foram diversas. Dois enfermeiros relataram que não consideravam a 

notificação necessária e dois deles relataram que não consideravam o AT com 

exposição a MBPC perigoso. Dois enfermeiros relataram ainda que não realizaram a 

notificação por motivos de esquecimento e estresse gerados pela ocorrência do 

acidente. Um enfermeiro relatou como justificativa a demora nos retornos à unidade 

especializada no tratamento de doenças infecciosas.   

Investigação realizada com a equipe de enfermagem de um bloco cirúrgico 

encontrou que a principal justificativa da não notificação dos ATs com exposição a 

MBPC foi com: o fato de considerarem esse acidente sem risco de contaminação para 

o trabalhador; o paciente-fonte ser negativo para o vírus HIV; o excesso de burocracia 

quando da notificação e o desconhecimento sobre os procedimentos a serem 

realizados (ALVES et al., 2013).  

Estudo realizado com trabalhadores de enfermagem de um hospital 

universitário do interior paulista revelou que sentimentos e emoções foram descritos 
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pelos trabalhadores quando da ocorrência do acidente com exposição a material 

biológico, como medo, culpa e desespero, variáveis que inferem possível sofrimento 

psíquico (MAGAGNINI; ROCHA; AYRES, 2011). Os sentimentos de medo, estresse 

e desespero relacionados às repercussões dos ATs com material biológico estão 

possivelmente justificados pela possibilidade de contaminação ocupacional do 

trabalhador e consequente aquisição de uma patologia, como o vírus HIV e as 

hepatites B e C (CASTRO; FARIAS, 2009). 

O risco de aquisição para o vírus HCV após exposição ocupacional é cerca 

de 1,8% e 0,3 a 0,5% para o vírus HIV na exposição percutânea. Já para o vírus da 

hepatite, os valores oscilam entre 6 e 30% (CENTERS FOR DISEASE CONTROL 

AND PREVENTION, 2003a). Assim, destaca-se a necessidade de notificação e 

acompanhamento da vítima seis meses após a exposição, com a realização de testes 

sorológicos e preenchimento correto da evolução dos casos no SINAN NET (BRASIL, 

2004). 

Os resultados deste estudo revelaram que 46,3% dos estabelecimentos 

investigados não realizavam a troca do recipiente de descarte de perfurocortantes 

quando atingido 1/3 de preenchimento e mostram desacordo com as normativas 

direcionadas aos estabelecimentos de assistência à saúde, como a Norma 

Regulamentadora 32 (BRASIL, 2008a) e incitam para que medidas preventivas e 

intervencionistas sejam propostas.  

O esquema vacinal de hepatite B e ausência de conhecimento da resposta 

vacinal pelos trabalhadores também é condizente com estudos. Estudo verificou que, 

embora 99,8% das vítimas de AT com exposição a MBPC referissem possuir esquema 

vacinal completo para hepatite B, apenas 40% referiram presença de anti-HBs, sendo 

que 16,1% das vítimas não possuíam resposta, 18,5% não realizaram o teste e 20% 

não preencheram este importante dado na ficha padronizada para notificação (VALIM; 

MARZIALE, 2011).  

Ainda, com relação à vacinação do profissional de saúde para hepatite B, 

estudos têm demonstrado percentual elevado de vacinação nos últimos anos. No 

entanto, apesar da disponibilidade da vacinação em rede pública, desde o início da 

década de 90, a proporção de vacinados que recebem as três doses preconizadas 

ainda está muito aquém do desejado (50%) para alguns profissionais de saúde, 

especialmente em algumas cidades do país (CENTERS FOR DISEASE CONTROL 

AND PREVENTION, 2008). 
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Quanto à participação em treinamentos sobre as PP, embora 86% dos 

enfermeiros tenham referido a participação, 41,4% desses não responderam quando 

foi realizado o último programa educativo e apenas 36,5% dos que receberam 

treinamento relataram ter sido naquele mesmo ano. Esses achados podem estar 

relacionados à grande porcentagem de enfermeiros que demonstraram desejo de 

participação em treinamentos sobre a temática: 81% da amostra estudada.  

É importante considerar que todos os estabelecimentos de saúde, 

independentemente do nível de assistência, devam ter como prioridade a prevenção 

da infecção e garantia de saúde e segurança ao trabalhador, de forma a fornecer 

treinamentos que enfatizem a necessidade de adesão às PP (CENTERS FOR 

DISEASE CONTROL AND PREVENTION, 2011).  

O índice de participação em treinamentos encontrado na presente 

investigação está de acordo com outros estudos nacionais. Estudo realizado com 

profissionais de saúde, de um hospital universitário do interior de São Paulo, revelou 

que a maioria dos profissionais havia recebido algum tipo de treinamento da instituição 

sobre as medidas de PP: 81% da equipe de enfermagem e 94,6% da equipe médica 

(BREVIDELLI; CIANCIARULLO, 2009). 

Na China, estudo realizado com 1.444 enfermeiras revelou que apenas 

metade havia recebido treinamento sobre as PP (LUO et al., 2010). O estudo descreve 

que 98,2% indicaram o desejo de serem treinadas. Estudo realizado na Jamaica 

revelou o desejo da participação de enfermeiros e médicos em treinamentos, bem 

como o desejo de participação em programas educativos relacionados às práticas de 

controle e prevenção de IRAS (FOSTER et al., 2010). 

Tendo em vista que estudos revelam que o treinamento está diretamente 

relacionado à adesão de enfermeiros às PP (GERSHON et al., 1995; CHAN et al., 

2002; LUO et al., 2010; LI et al., 2010), assim como o desejo de recebê-lo (ASKARIAN; 

MCLAWS; MEYLAN, 2007; REDA et al., 2009), sugere-se a realização de educação 

permanente direcionada aos trabalhadores de instituições de saúde com vistas à 

adesão e ao conhecimento sobre as medidas de segurança. 

Chan et al. (2008) descrevem que as instituições de saúde são 

responsáveis por informar e treinar o quadro de funcionários com relação à prevenção 

de doenças transmissíveis por meio do desenvolvimento de políticas de treinamento 

e sistemas de vigilância confiáveis e permanentes, ações estas que representam alto 

custo para a nação.   
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Dessa forma, a saúde ocupacional em países ou regiões menos 

desenvolvidas pode ser negativamente afetada, uma vez que a segurança laboral está 

também relacionada ao bem-estar econômico do país, o que pode resultar em altos 

índices de AT com MBPC, possíveis casos de contaminações ocupacionais e o 

desenvolvimento de doenças profissionais e/ou relacionadas ao trabalho 

(CARISTINA; FERMÍN, 2004). 

A análise descritiva do QAPP evidenciou a presença de efeito máximo e 

mínimo, o que causa repercussões negativas quanto à responsividade do 

questionário. A responsividade de um instrumento é importante quando se deseja 

verificar mudanças relacionadas ao construto ao longo do tempo como, por exemplo, 

na hipótese de verificação da porcentagem de adesão de enfermeiros às PP, após a 

realização de intervenção. 

A responsividade também é chamada de sensibilidade para mudanças 

(sensivity to changes) e se refere à habilidade do instrumento medir mudanças 

pequenas, porém, importantes, que o participante desenvolve em resposta a uma 

intervenção realizada. É reconhecida como parte considerável do processo de 

avaliação de construtos longitudinais (AARONSON et al., 2002). Assim, em estudos 

de intervenção, avaliações errôneas podem ocorrer quando não se utilizam 

instrumentos sensíveis (OLIVEIRA; SANTOS, 2011). 

Várias definições foram encontradas por Terwee et al. (2003) quanto à 

responsividade de medidas, sendo essa classificada em três grupos, de acordo com 

o tipo de mudança que um instrumento responsivo pode detectar: habilidade para 

detectar mudanças em geral, independentemente da mudança ser relevante ou 

significativa; habilidade para detectar mudanças clinicamente importantes e 

habilidade para constatar uma mudança real no conceito que está sendo aferido.  

Todas as questões referentes à adesão aos EPIs, HM e práticas seguras 

no manuseio de materiais perfurocortantes apresentaram efeito máximo, exceto os 

itens 9, 15 e 16, os quais questionam sobre o uso de luvas nas injeções 

intramusculares e subcutâneas, o uso de óculos e aventais de proteção.  

Uma justificativa plausível quanto à presença de efeito máximo para os 

itens do QAPP é a de que estudos têm observado autorrelatos de adesão por 

profissionais à higiene das mãos e ao uso de EPIs consideravelmente superiores aos 

valores realmente constatados em estudos observacionais, uma vez que os 

profissionais tendem a ter uma consciência aumentada do que realmente realizam na 
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prática (ELLINGSON et al., 2014).  

Estudo observacional realizado em hospital de ensino do interior de São 

Paulo, com o objetivo de verificar a adesão da equipe de enfermagem ao uso de luvas 

na administração de medicamentos constatou que, dos 20 trabalhadores observados 

que realizavam a atividade de punção venosa e soroterapia, apenas 45% utilizaram 

luvas durante a realização do procedimento. Porém, quando indagados sobre a 

utilização desse EPI, 70% dos sujeitos emitiram nos depoimentos que as usavam com 

frequência (ZAPPAROLI, 2005).  

Investigação observacional realizada com profissionais de enfermagem de 

um hospital privado, do interior de São Paulo, mostrou que 84,4% das punções 

venosas e 82,8% das medicações foram realizadas sem o uso de luvas e apenas 15,6 

e 10,3% higienizaram as mãos antes da punção venosa e administração de 

medicamentos, respectivamente. O estudo observou ainda que houve encape ativo 

de agulhas após 29,7% das punções e após 13,1% das medicações (CIRELLI; 

FIGUEREDO; ZEM-MASCARENHAS, 2007).  

Em estudo prospectivo observacional, realizado em setores de emergência 

norte-americanos, constatou-se que apenas 56,9% dos profissionais aderiram às 

luvas de procedimento quando do atendimento às urgências e apenas 27,8% 

realizaram a higienização das mãos nos momentos preconizados (BLEDSOE et al., 

2014). O estudo de Bennet e Mansell (2004), realizado na Inglaterra, encontrou que 

apenas 31% das enfermeiras aderiam às luvas de procedimento quando da realização 

de venóclise e 19% dessas referiram nunca utilizar as luvas na execução do 

procedimento.  

No Paquistão, estudo realizado com profissionais de 44 laboratórios de 

análises clínicas verificou que, do total de observações realizadas, apenas 27% dos 

profissionais utilizavam aventais de proteção e apenas 4,5% dos profissionais 

aderiram às luvas de procedimento conforme recomendações (MUJEEB et al., 2003). 

Investigação observacional realizada em 10 clínicas comunitárias em dois 

municípios chilenos demonstrou que 47,1% dos profissionais observados não 

realizaram a higienização das mãos antes da prestação de cuidado; 47% não 

higienizaram as mãos após o contato com fluidos potencialmente contaminantes e 

apenas 41,3% higienizaram as mãos imediatamente após a remoção das luvas. Com 

relação à adesão às luvas de proteção, o estudo ainda evidenciou que 89,8% dos 

profissionais utilizaram as luvas quando houve risco de contato com MBPC e 92% 
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usaram novos pares de luvas para cada paciente atendido (FERRER et al., 2009). 

Uma vez que a adesão à HM é considerada a variável preditora mais 

impactante para a prevenção e redução de IRAS (BRASIL, 2008b), é importante a 

viabilidade de um questionário capaz de aferir também esse construto, o qual está 

representado pelos itens 1, 2 e 3 no QAPP. O QCPP aborda o conhecimento dos 

enfermeiros sobre a prática nas questões 4, 5 e 6. 

Estudos têm demonstrado que a adesão à HM é baixa nas instituições de 

saúde (PITTET, 2000; SAINT; HOWELL; KREIN, 2010) e estratégias educativas de 

promoção a essa importante prática têm sido as principais medidas adotadas, a fim 

de que a adesão dos profissionais seja estimulada (NEVES et al., 2006; SCHWEON 

et al., 2013).  

As recomendações da Organização Mundial de Saúde Europeia utilizam a 

promoção da saúde como quadro teórico com a finalidade de reforçar também a 

participação de pacientes e familiares em iniciativas relacionadas a sua segurança 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1997), e estudos têm estimulado o engajamento 

do paciente na promoção da higiene das mãos em estabelecimentos de saúde 

(GARCÍA-WILLIANS et al., 2010; LANDERS et al., 2012).  

As principais barreiras impeditivas à adesão dos profissionais à HM estão 

relacionadas à disponibilidade de preparação alcoólica para as mãos, educação 

permanente, relação profissional paciente inadequada, apoio da instituição, feedback 

para a equipe sobre a melhoria na adesão e o declínio das taxas de IRAS (BRASIL, 

2013).  

O fracasso na aplicação de medidas de controle de infecção favorece a 

disseminação de patógenos, cuja disseminação pode agravar quadros epidêmicos já 

instalados e os ambientes de assistência à saúde podem, portanto, servir como 

multiplicadores de doenças, causando impacto tanto nos estabelecimentos de saúde 

como na comunidade. O surgimento de infecções ameaçadoras – como a SARS, o 

vírus da febre hemorrágica e o risco de novas pandemias de influenza – destacam a 

urgência da necessidade de implementação de práticas eficientes no controle de 

infecções nos locais de assistência à saúde (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 

2005).  

No tocante ao QCPP, os achados da presente investigação evidenciam que 

o conceito de dupla proteção das PP, aos trabalhadores e aos pacientes, ainda não é 

entendido por muitos enfermeiros. O mesmo pode ser observado na literatura, já que 
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há lacuna de conhecimento principalmente em relação ao conceito de transmissão de 

infecções dos profissionais aos pacientes, e muitos trabalhadores não compreendem 

que as PP, além de proteger o profissional de saúde, são medidas que visam a 

proteção do paciente (SAX et al., 2005; PARMEGGIANI et al., 2010; SREEDHARAN; 

MUTTAPPILLYMYALIL; VENKATRAMANA, 2011). 

Embora não seja especificamente conteúdo das PP, outras precauções 

foram propostas pelo CDC, as quais são chamadas precauções baseadas na 

transmissão, uma vez que os modos de transmissão variam pelo tipo de 

microrganismo e alguns agentes infectantes que podem ser transmitidos por mais de 

uma via (SIEGEL et al., 2007; BRASIL, 2013), conteúdo que também foi avaliado pelo 

QCPP. 

As precauções baseadas na transmissão abrangem medidas de proteção 

a microrganismos que são transmitidos principalmente pelo contato direto e indireto 

(a exemplo do vírus do herpes simples e o Staphylococcus aureus), outros que são 

transmitidos por gotículas (como o vírus da influenza e a coqueluche) e os que são 

transmitidos por aerossóis (como o bacilo da tuberculose e o vírus da varicela). Cabe 

ressaltar que, para doenças transmitidas pela via sanguínea (tais como o vírus da 

hepatite B e C, vírus HIV, gonorreia, sífilis, entre outras), é necessário seguir somente 

as PP (SIEGEL et al., 2007). 

Com relação às medidas de precauções para aerossóis – como é o caso 

da questão de número de 19, a qual exemplifica o contato com pacientes portadores 

de tuberculose – foi observado, na análise descritiva do QCPP, que 82,7% dos 

enfermeiros responderam incorretamente a questão.  

A literatura infere que os respiradores classificados pela agência americana 

de saúde e segurança do trabalho, como as máscaras com filtro N95, são os mais 

adequados para o tamanho da partícula infectante da tuberculose e devem ser 

utilizados obrigatoriamente nos locais onde ocorra a geração de aerossóis e em 

ambulatórios onde se concentrem grande número de pacientes, independentemente 

de outras medidas de segurança (RADONOVICH et al., 2009).  

Com relação ao conceito básico das PP, de que devem ser aplicadas a 

todos os pacientes independentemente do diagnóstico clínico ou suspeito, foi 

verificado na literatura mundial que os profissionais não têm conhecimento desse 

importante princípio, pois a grande maioria informou que as PP devem ser aplicadas 

apenas em pacientes positivos para o vírus HIV ou hepatites virais, ou com diagnóstico 
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clínico ou suspeito de infecção potencialmente transmissível. Essa lacuna de 

conhecimento pôde ser percebida entre profissionais de vários países, como Suíça, 

Índia, Emirados Árabes Unidos, Paquistão e Afeganistão (SAX et al., 2005; 

KERMODE et al., 2005; KAGAN; OVADIA; KANETI, 2009; SALEHI; GARNER, 2010; 

SREEDHARAN; MUTTAPPILLYMYALIL; VENKATRAMANA, 2011).  

Esse fato pode trazer sérias consequências aos trabalhadores e 

instituições de saúde, visto que infecções como HIV podem ter longo período entre a 

contaminação do indivíduo pelo vírus e a presença de sintomas característicos da 

infecção e a confirmação diagnóstica, cujo período em média é de 10 anos 

(GONZÁLEZ et al., 2007). As hepatites virais também representam um sério risco à 

saúde, e atenção especial deve ser direcionada ao risco de contaminação pelo vírus 

HCV, pois, atualmente, não há profilaxia existente (BRASIL, 2006). 

Outros estudos mostram que muitos trabalhadores de saúde estavam 

desfamiliarizados com o termo “precauções-padrão” (LUO et al., 2010). Estudo 

realizado na Índia (KERMODE et al., 2005) revelou que 88% dos trabalhadores de 

saúde se referiam às PP como “barreiras de enfermagem”. Em conformidade, 

achados na literatura nacional mostram que profissionais identificaram tais medidas 

como “uso de EPI” e “cuidado humano” (MELO et al., 2006).  

Quanto ao tipo de exposição a MBPC, estudos observaram que muitos 

trabalhadores consideram apenas o risco de acidente causada por objeto cortante 

(TRIM; ADAMS; ELLIOT, 2003; SAX et al., 2005; OLIVEIRA; CARDOSO; 

MASCARENHAS, 2009; EL-GILANY; BADAWY; SARRAF, 2012), uma vez que não 

consideraram a contaminação por espirros e fluidos de MBPC em mucosas.  

Em estudo realizado nos EUA (TRIM; ADAMS; ELLIOT, 2003) evidenciou-

se que apenas 21% dos profissionais sabia o risco de contaminação para o vírus da 

hepatite B após exposição percutânea; 30% para a hepatite C e 27% para o vírus HIV. 

A grande maioria dos trabalhadores subestimou o risco. Alguns trabalhadores 

consideraram o vírus HIV mais infectante que o HBV (PAIVA; OLIVEIRA, 2011). 

Com relação ao manuseio dos dispositivos perfurocortantes, o estudo de 

Salehi e Garner (2010) refere que 82% dos trabalhadores acreditam que é permitido 

realizar o encape ativo. Ainda sobre a temática, resultados de estudos confirmam que 

alguns trabalhadores afirmaram que, como rotina dos estabelecimentos, todos os 

pacientes que iriam submeter-se a procedimentos cirúrgicos deveriam ser testados 

para o vírus HIV (KERMODE et al., 2005; HESSE et al., 2006; SALEHI; GARNER, 
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2010). 

O conhecimento dos fatores de riscos biológicos existentes nos diferentes 

ambientes laborais é fundamental para a prevenção das doenças ocupacionais a eles 

relacionadas. A complacência e a displicência diante desses riscos podem resultar em 

desfechos graves e ameaçadores. Os microrganismos encontrados nos ambientes de 

trabalho variam desde vírus extremamente pequenos e bactérias unicelulares, até 

fungos e parasitas multicelulares. Para a devida compreensão de como esses agentes 

causam malefícios ao ser humano, é necessário saber como eles se comportam, 

como as doenças são transmitidas e quais fatores são decisivos no desenvolvimento 

de uma doença (COUTO; PEDROSO, 2005). 

Com relação às características psicométricas dos questionários, os 

mesmos responderam satisfatoriamente aos testes estatísticos realizados. Rubin et 

al. (2001) referem que o desenvolvimento e a validação de instrumentos de medidas 

incluem a definição do propósito e população destinada a ser avaliada, bem como a 

escolha da área, a organização da equipe treinada para tal, a escolha dos 

componentes do processo de medida, a execução de testes como confiabilidade, 

validade, equivalência, responsividade e a determinação e interpretação da 

pontuação.  

Revisão realizada com o objetivo de verificar as propriedades psicométricas 

dos instrumentos destinados a medir a adesão às PP por profissionais de saúde e 

fatores que exercem influência na adesão verificou que apenas dois estudos (CHAN 

et al., 2008; LAM et al., 2012) descreveram os processos e os resultados dos testes 

de validade dos instrumentos (VALIM et al., 2013). O estudo de Chan et al. (2008) 

realizou a validação de construto por meio da análise fatorial exploratória, enquanto 

que Lam et al. (2012) realizaram a validade de construto por grupos conhecidos, 

sendo esses representados por um grupo de enfermeiras e um grupo de estudantes 

de enfermagem. 

Quanto ao QAPP, foi verificada consistência interna desejável, o que 

evidencia que o instrumento é capaz de verificar a correlação (homogeneidade) entre 

os itens do questionário, inferindo-se que os itens medem o mesmo construto que se 

propõem a medir. A medida de consistência interna obtida pelo alfa de Cronbach é 

importante e desejável quando se trabalha com instrumentos que objetivam medir 

único construto, por meio de múltiplos itens, e o valor deve variar de 0,70 a 0,95 

(TERWEE et al., 2007). No entanto, cabe ressaltar que o valor do alfa de Cronbach 
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obtido na validação do instrumento original, em chinês, foi superior (0,93) ao obtido 

no presente estudo (0,80).  

A medida de consistência interna não leva em consideração variações no 

tempo ou variações de observador para observador e, portanto, podem representar 

estimativa otimizada da verdadeira confiabilidade do instrumento. O problema 

principal relacionado à mediada do alfa de Cronbach se deve ao fato de que essa 

medida é sensível não apenas à consistência interna do instrumento, mas, também, 

ao seu tamanho (KESKEI et al., 2010). 

Segundo a referida fonte, com relação à estabilidade, antes de começar a 

utilizar um instrumento, a reprodutibilidade do mesmo deve ser estabelecida. Isso 

significa que quando a mesma mensuração é repetida por diferentes observadores ou 

em diferentes ocasiões, os resultados devem ser semelhantes. Os resultados obtidos 

para avaliação da estabilidade QAPP e do QCPP foram satisfatórios.  

Quanto à validade dos questionários, sabe-se que a mesma é descrita 

como a extensão sobre a qual a interpretação dos resultados de um teste é garantida 

e depende do uso particular para o qual o teste se propõe a servir (KIMBERLIN; 

WINTERSTEIN, 2008). A validade de construto tem o objetivo de sustentar a 

habilidade do instrumento para medir o construto que se designa a medir (WALTZ et 

al., 2010). A falta da validade de construto remete à ausência de evidências 

substanciais que apoiam a afirmação de que realmente o instrumento relaciona-se 

especificamente às medidas de adesão às PP (LAM, 2011).  

A validade de construto convergente do questionário de adesão às PP 

evidenciou forte correlação com a percepção do clima de segurança da instituição, 

evidência que está de acordo com outros estudos e achados na literatura (GERSHON 

et al., 1995, 1999; KERMODE et al., 2005; BREVIDELLI; CIANCIARULLO, 2009; 

FELIX et al., 2013).  

O clima de segurança institucional é descrito como um ambiente que facilite 

a sensibilização dos profissionais à segurança do paciente. A estratégia multimodal 

para a melhora da adesão à higiene das mãos reforça o aprimoramento da ação nos 

ambientes de saúde. A prática da higiene das mãos deve constituir prioridade máxima 

em todos os níveis, incluindo a participação ativa em nível institucional e individual, a 

consciência da capacidade individual e institucional para mudar e aprimorar a adesão 

à prática, bem como parcerias com pacientes, acompanhantes, familiares e 

associações de pacientes (BRASIL, 2013). 
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Os responsáveis pela administração e chefia das organizações de saúde 

devem garantir que os protocolos da instituição e os procedimentos que visam a saúde 

ocupacional incluam a disponibilização de vacinação aos trabalhadores, o 

gerenciamento das exposições de trabalhadores que necessitaram de profilaxia pós-

exposição ou restrições profissionais e precisam assegurar a adesão aos protocolos 

e normativas direcionadas à segurança do trabalhador e do paciente (CENTERS FOR 

DISEASE CONTROL AND PREVENTION, 2011). 

O guideline do Centers for Disease Control and Prevention (2008a), sobre 

um programa de prevenção de acidentes com materiais perfurocortantes em 

estabelecimentos de saúde, relata que o sucesso limitado da implantação das práticas 

de trabalho e de controles de engenharia, com vistas à diminuição da ocorrência das 

exposições ocupacionais aos patógenos de transmissão sanguínea, conduziu à 

reavaliação dos fatores organizacionais que podem ter papel importante na exposição. 

Nesse contexto, a cultura de segurança organizacional tem fundamental importância. 

Assim, o clima de segurança pode ser descrito também como uma medida relacionada 

à maneira com que os trabalhadores percebem a cultura de segurança da instituição 

(GERSHON, 1996). 

As instituições com culturas de segurança fortes consistentemente 

registram menor número de AT, quando comparadas às instituições com cultura de 

segurança considerada mais fraca. O motivo da menor ocorrência não se relaciona 

somente ao fato de o estabelecimento possuir programas de segurança efetivos e 

bem desenvolvidos, mas, também, ao fato de que a gestão da instituição remete sinais 

de comprometimento com a segurança de seus trabalhadores. No entanto, o conceito 

e aplicabilidade da cultura de segurança nas instituições ainda são recentes na área 

da saúde, e por esse motivo, relativamente poucos estudos avaliam o impacto desses 

esforços (CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION, 2008a). 

O estudo de Gershon (1996) correlacionou o clima de segurança tanto à 

adesão dos trabalhadores às práticas seguras de trabalho quanto à diminuição das 

exposições ocupacionais a sangue e fluidos biológicos, bem como à diminuição da 

ocorrência de AT com material perfurocortante. Da mesma forma, foi possível 

identificar correlação positiva entre a extensão da cultura de segurança – a exemplo 

da percepção dos trabalhadores do comprometimento com a gestão de segurança – 

e a adesão dos trabalhadores às medidas de PP e consequente diminuição na 

ocorrência dos acidentes ocupacionais (GROSCHY et al., 1999). 
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Outro estudo com trabalhadores de saúde indicou que o suporte e apoio 

adequados dos gestores estiveram associados à adesão mais frequente às PP, uma 

vez que o aumento das demandas de trabalho foi um preditor inconsistente de adesão 

(VAUGHN et al., 2004).  

A validade de construto divergente do questionário de adesão às PP 

evidenciou forte correlação com a menor percepção de obstáculos para seguir as PP, 

o que está de acordo com outros achados (GERSHON et al., 1995, 2000; DEJOY; 

MURPHY; GERSHON, 1995; KERMODE et al., 2005; BREVIDELLI; CIANCIARULLO, 

2009; PEREIRA et al., 2013). 

A Escala de Obstáculos para seguir as PP é utilizada para medir a 

percepção dos trabalhadores sobre a extensão à qual o trabalho, ou as tarefas 

relacionadas ao trabalho, interfere no seguimento das PP (DEJOY; MURPHY; 

GERSHON, 1995). No referido estudo, a adesão foi maior quando a percepção de 

obstáculos pelos trabalhadores foi menor e a percepção de obstáculos foi considerada 

o preditor mais forte para a adesão às PP, o que está de acordo com achados na 

literatura, os quais indicam que muitos trabalhadores da saúde percebem que as 

medidas de PP interferem negativamente no desenvolvimento do trabalho e na 

dinâmica da relação profissional de saúde/paciente (MICHALSEN et al., 1997; 

GERSHON, 2000). 

A validade testada por meio de grupos conhecidos demonstrou que houve 

correlação entre a adesão às PP e a participação em treinamentos pelos enfermeiros, 

de forma estatisticamente significante (p=0,028), o que está de acordo com achados 

na literatura (GERSHON et al., 1995; CHAN et al., 2002; LUO et al., 2010; Li et al., 

2011), o que evidencia que o QAPP tem capacidade discriminante. 

Estudos referem que o treinamento e a educação permanente dos 

trabalhadores são variáveis essenciais e preditoras para adesão às PP (SANCHEZ-

PAYÁ et al., 2007; BREVIDELLI; CIANCIARULLO, 2009; FÉLIX et al., 2013). O estudo 

de Gershon et al. (1995) revelou que trabalhadores de estabelecimentos de saúde 

que receberam seis horas ou mais de treinamentos sobre as PP apresentaram mais 

adesão a tais medidas de segurança. 

A educação e o treinamento dos trabalhadores são medidas essenciais 

para garantir que as políticas de prevenção e controle de IRAS sejam compreendidas 

e aderidas, de forma que a educação sobre os princípios e práticas direcionados à 

prevenção da infecção devam ser fornecidas de forma permanente a todos os 
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trabalhadores da instituição. Assim, a educação e o treinamento sobre os princípios e 

motivos para seguir as práticas de segurança recomendadas são elementos críticos 

das PP, pois facilitam a tomada de decisão pelos trabalhadores e promovem a adesão 

(CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION, 2011). 

Nesse contexto, cabe ressaltar que o artigo 200 da Constituição Federal de 

1988 refere ser atribuição do SUS a ordenação e formação de recursos humanos na 

área da saúde (BRASIL, 1988). Assim, o Ministério da Saúde tem desenvolvido várias 

estratégias e políticas voltadas à adequação da formação e qualificação dos 

trabalhadores e direcionadas às necessidades de saúde da população e ao 

desenvolvimento do SUS, uma vez que as questões de saúde fazem parte do rol de 

suas atribuições finalísticas (BRASIL, 2009). 

As diretrizes para implantação da Política Nacional de Educação 

Permanente em Saúde (PNEPS), em seu parágrafo único, destaca que, para a 

efetivação da política, as especificidades regionais devem ser consideradas, a 

superação das desigualdades regionais, bem como as necessidades de formação e 

desenvolvimento para o trabalho em saúde e a capacidade já existente de ações 

formais de educação em saúde (BRASIL, 2007b). A condução regional da PNEPS 

acontece por meio dos Colegiados de Gestão Regional, sendo esses representados 

pelos gestores municipais.  

A capacitação pode ser descrita como ações planejadas e intencionais que 

objetivam fortalecer conhecimentos, habilidades, atitudes e práticas que a dinâmica 

das organizações não oferece por outros meios, pelo menos em escala satisfatória. A 

capacitação é citada como uma das estratégias mais comuns para enfrentar os 

problemas de desenvolvimento dos serviços de saúde. No entanto, nem sempre os 

resultados almejados são alcançados e a justificativa muitas vezes relaciona-se ao 

fato de que a capacitação tende a atuar por meio de programas e projetos, cuja lógica 

é de começo e fim, além de depender de fontes específicas de financiamento, ao invés 

de fortalecer a permanência e a sustentabilidade da educação ao longo do tempo. Por 

essas questões, a educação permanente se faz necessária (BRASIL, 2009). 

Segundo a referida fonte, na maioria dos casos, a capacitação consiste na 

transmissão de conhecimento dentro de uma lógica de “modelo escolar” com o intuito 

de atualizar novos enfoques e caracteriza-se pela simplificação, a qual reduz a 

problemática da educação de pessoal a uma questão de aplicação de métodos e 

técnicas pedagógicas, sem a compreensão substancial de seus enfoques e sem a 
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compreensão estratégica do contexto político institucional. Ademais, utiliza-se na 

capacitação a visão instrumental da educação e o imediatismo, cujos processos 

educativos são vistos como meios para se alcançar objetivos pontuais com a crença 

de possibilidade de obtenção de grandes feitos com um programa educativo de 

aplicação rápida. 

Estratégia multimodal, para alcançar a melhora da prática da HM nos 

estabelecimentos de saúde, refere que é necessário um conjunto de ações para 

transpor diferentes obstáculos e barreiras comportamentais. As instituições devem 

assegurar infraestrutura necessária para permitir a prática correta do procedimento, 

bem como fornecer ações educativas permanentes com avaliação e retroalimentação 

dos dados referentes à prática, percepção e conhecimento dos trabalhadores sobre a 

temática (BRASIL, 2013). 

Assim, para alcançar a adesão dos trabalhadores às medidas de PP é 

necessário criar um ambiente que facilite a sensibilização dos profissionais à 

segurança do paciente e saúde do trabalhador, de forma a incluir a participação ativa 

em nível institucional e individual. 

A educação permanente, ao contrário da capacitação, representa 

importante mudança na concepção e nas práticas educativas direcionadas aos 

trabalhadores. A educação permanente visa incorporar o ensino e a aprendizagem ao 

cotidiano organizacional e às práticas políticas e sociais por meio da problematização 

e do trabalho em equipe. Dessa forma, os trabalhadores são colocados como agentes 

reflexivos da prática e construtores do conhecimento e de alternativas de ação 

(BRASIL, 2009). 

Os conteúdos educativos devem enfocar tanto a segurança do profissional 

quanto a segurança do paciente, enfatizando tarefas ou procedimentos que requerem 

cuidados específicos. As ações educativas de treinamento devem ser fornecidas pela 

instituição empregadora e devem ser repetidos de forma regular, sempre que os 

protocolos ou procedimentos forem revisados, e todas as vezes em que se observar 

a necessidade de realização, de forma que esteja relacionado à prática diária do 

profissional de saúde (BRASIL, 2009; CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND 

PREVENTION, 2011).  

Dessa forma, sistemas adequados de buscas e monitoramento são 

necessários nos estabelecimentos de saúde para que possam responder às diferentes 

demandas de informação, treinamentos, capacitações, atualizações e para direcionar 



Discussão 134 

medidas de prevenção e controle dentro da instituição (ROSENTHAL et al., 2003). 

O guideline do CDC, publicado no ano 2011 (CENTERS FOR DISEASE 

CONTROL AND PREVENTION, 2011), que dispõe sobre a adoção das medidas de 

PP em setores ambulatoriais e portas de entrada da assistência à saúde refere que 

tais estabelecimentos devem assegurar que ao menos um trabalhador treinado ou 

com especialização em prevenção e controle de IRAS esteja disponível na unidade. 

Esse trabalhador deve envolver-se no desenvolvimento de políticas e protocolos de 

prevenção de infecção e ter comunicação permanente com os trabalhadores do 

estabelecimento, a fim de abordar assuntos e conteúdo específicos, relacionados ao 

controle da infecção, com vistas a maior adesão às medidas de segurança. 

A referida fonte refere que o desenvolvimento e a contínua revisão dos 

protocolos e políticas de prevenção da infecção devem ser guiados por guidelines, 

embasados na prática baseada em evidências, legislações e normativas direcionadas 

à temática. Os protocolos devem estar disponíveis e adaptados à instituição e aos 

trabalhadores, devendo ser reavaliados periodicamente, de forma a considerar os 

serviços prestados pela instituição e as características da clientela que utilizam os 

seus serviços, uma vez que essa abordagem prioriza recursos e concentra-se nas 

áreas que apresentam mais riscos aos pacientes. 

A validade por grupos conhecidos também foi testada pela correlação da 

adesão às PP por enfermeiros atuantes em unidades de alta complexidade e 

enfermeiros atuantes em unidade de média complexidade, e o resultado demonstrou 

maior adesão pelos enfermeiros dos estabelecimentos de alta complexidade, de forma 

estatisticamente significante (p=0,006).  

A adesão dos trabalhadores às práticas de controle de infecção e 

segurança também pode ser influenciada pelo tamanho e estrutura dos 

estabelecimentos. Foi observado que a presença constante de treinamento, equipe 

capacitada e exclusiva em controle da infecção e segurança do paciente, maior 

investimento financeiro e participação da gerência organizacional nessas atividades 

estão relacionadas positivamente à melhora das práticas de prevenção e controle da 

infecção nos estabelecimentos de saúde (FUKUDA; IMANAKA; HAYASHIDA, 2008; 

FUKUDA et al., 2009). 

Uma vez que os recursos humanos e financeiros variam de forma 

significativa entre os tipos de estabelecimentos de saúde, hospitais com finalidades 

de ensino e pesquisa tendem a exercer práticas de controle de infecção de forma mais 
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eficaz que hospitais municipais ou filantrópicos, os quais são, por vezes, menores, 

menos complexos e geralmente recebem menos incentivos financeiros (FUKUDA et 

al., 2009). 

Hospitais de pequeno porte e de menor complexidade podem não 

conseguir manter ações de controle de IRAS e segurança ocupacional com uma 

equipe altamente especializada (PUBLIC HEALTH AGENCY OF CANADA, 2008) e 

muitas vezes o pessoal responsável pelo controle da infecção tem que executar 

atividades não relacionadas às práticas de controle de infecção, como a prestação de 

cuidados aos pacientes (STEVERSON et al., 2004). 

Sendo assim, é importante considerar o direcionamento de ações de 

treinamento aos trabalhadores, a fim de reforçar a necessidade de adesão às medidas 

de segurança e controle da infecção em estabelecimentos menos favorecidos. Deve-

se ressaltar que as IRAS são o efeito adverso mais frequente e mais estudado da 

hospitalização e o principal problema de saúde pública nos países desenvolvidos e 

em desenvolvimento, devido à mortalidade, morbidade, hospitalização prolongada e 

efeitos negativos ao paciente e ao bem-estar econômico da nação (BURKE, 2003; 

WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2009).   

Com relação à concordância do QCPP, verificada por meio da análise do 

índice Kappa, percebe-se que nos itens para os quais foi possível calcular a estatística 

Kappa, a concordância foi satisfatória. Foi demonstrada concordância substancial 

para os itens 5, 7, 9, 16 e 17. Com relação aos itens 2, 13, 15, 18 e 19 a concordância 

foi classificada como quase perfeita.  

A validade de construto por grupos conhecidos do QCPP revelou que não 

houve diferença estatisticamente significante entre os enfermeiros que possuíam 

alguma titulação quando relacionados aos que possuíam apenas a graduação. 

Uma provável explicação se deve ao fato de que os estudos de Motamed 

et al. (2006) e de El-Gilany; Badawy; Sarraf (2012) referem maior conhecimento entre 

profissionais com diploma universitário quando comparados a profissionais de nível 

técnico, e há lacuna de estudos na literatura que comparem o conhecimento de 

profissionais às PP com diploma universitário nas suas diversas titulações.  

Ainda, com relação à validade por grupos conhecidos no QCPP, foi 

evidenciado que enfermeiros que receberam treinamento não demonstraram 

diferença estatisticamente significante com relação aos que receberam.   

Uma provável explicação pode estar no fato de que há relatos de que 
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mesmo após a realização de treinamentos sobre medidas de segurança, o 

conhecimento dos trabalhadores permanece inferior ao desejável (SAX et al., 2005), 

o que reforça para que o conteúdo e as formas de treinamento sejam repensados com 

base em evidências científicas exitosas.  

Mesmo após a realização do treinamento, apenas 47% dos trabalhadores 

consideraram o risco de respingos de fluidos corporais em mucosa ocular como 

possível fonte de contaminação, e somente 63% entendiam o conceito básico das PP. 

Os autores relatam que apenas 53,24% dos trabalhadores perceberam a necessidade 

de uso de máscara de proteção durante a realização de exame físico em sintomáticos 

respiratórios (SAX et al., 2005).  

Mesmo após a realização de um programa de educação extensivo, 

direcionado a profissionais de saúde com temas relacionados a AT com MBPC, risco 

de transmissão ocupacional dos vírus HCV, HBV e HIV, necessidade de notificação 

do acidente da forma padronizada e uso de EPI, o conhecimento foi considerado 

insatisfatório. Os autores ressaltam a necessidade de revisão dos métodos de 

treinamentos utilizados, bem como sua eficácia, de forma a compreender as razões 

pelas quais os profissionais não retêm as informações (TRIM; ADAMS; ELLIOTT, 

2003).   

Com relação às propriedades psicométricas de um instrumento, deve-se 

considerar que a confiabilidade e validade não são propriedades fixas de uma 

ferramenta (TERWEE et al., 2007; KESKEI et al., 2010) e, portanto, são valores que 

se relacionam ao instrumento, às circunstâncias e à população para o qual está sendo 

aplicado. 

Deve-se lembrar que a confiabilidade de um instrumento deve sempre ser 

discutida em função de uma população específica e um dado propósito. Um 

instrumento que se faz confiável para um conjunto de circunstâncias pode não ser 

confiável sob diferentes condições, portanto, suas características psicométricas 

devem ser sempre testadas (KESKEI et al., 2010). 

Ademais, é importante a realização de revisão periódica dos instrumentos 

quando há pretensão de aplicá-lo na mesma população ou em populações distintas, 

dado que os guidelines e as diretrizes relacionadas à segurança do profissional e do 

paciente sofrem mudanças ao longo do tempo, com inclusão de novos e importantes 

tópicos, bem como com a exclusão ou a reformulação de outros, o que exerce 

importante impacto na aferição de construtos em saúde. 
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As equivalências idiomática, conceitual, semântica e cultural do 

Questionnaires for Knowlegde and Compliance with Standard Precaution, traduzido 

para o português falado e escrito no Brasil, foram alcançadas. Após a validação 

semântica ficou evidente que os questionários de adesão e conhecimento sobre as 

precauções-padrão foram bem avaliados e aceitos pelos enfermeiros, assim como foi 

demonstrada fácil compreensão dos itens. 

As características psicométricas da versão adaptada do questionário de 

adesão às precauções-padrão evidenciaram que a confiabilidade do instrumento foi 

satisfatória. O questionário de adesão às precauções-padrão possui consistência 

interna satisfatória, o que mostra a homogeneidade do conceito abordado, bem como 

a relação entre os itens que compõem o questionário. A sua estabilidade se mostrou 

bem avaliada, o que confirma que o questionário pode ser aplicado em diversos 

momentos, a fim de que possíveis alterações no construto possam ser detectadas, 

verdadeiramente, na amostra estudada. 

Evidências satisfatórias foram apresentadas em relação à validade de 

construto do questionário de adesão às precauções-padrão, revelando que o 

construto adesão realmente está sendo medido pelo instrumento. Quanto à validade 

convergente, foi constatado que a adesão às precauções-padrão e a percepção de 

clima de segurança pelos enfermeiros se correlacionam fortemente, de maneira 

positiva. Na verificação da validade divergente foi constatado que existe forte 

correlação entre a adesão e a menor percepção de obstáculos para segui-las, fato 

que corrobora a hipótese inicial de que o questionário realmente mede o construto de 

forma satisfatória. 

Os resultados obtidos pela verificação da validade pelos grupos de 

enfermeiros de diferentes instituições de saúde permite concluir que a versão 

adaptada do questionário de adesão às precauções-padrão é válida para a realidade 

brasileira e que o treinamento está associado à maior adesão pelos trabalhadores às 

precauções-padrão. 

Os resultados revelaram que os enfermeiros de estabelecimentos de saúde 

de maior complexidade demonstraram maior adesão às medidas de precauções-

padrão quando comparados a enfermeiros de estabelecimentos de saúde de média 

complexidade. Dessa forma, sugere-se que futuras investigações pesquisem a 

adesão às PP, tanto em estabelecimentos de alta quanto em estabelecimentos de 

média complexidade, a fim de que uma análise descritiva dos dados possa ser 
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apresentada, bem como se propõe a investigação dos fatores impeditivos à adesão 

relacionados à complexidade das instituições de saúde, para que medidas 

intervencionistas possam ser planejadas e direcionadas à população de estudo.  

Com relação à participação em treinamentos pelos enfermeiros, seria 

interessante que futuras pesquisas investigassem os conteúdos abordados, os 

métodos utilizados e a periodicidade dos treinamentos realizados. Dessa forma, 

poderia ser possível a obtenção de uma análise descritiva mais fundamentada acerca 

dos treinamentos oferecidos, o que também pode auxiliar a verificação de variáveis 

com possibilidade de influência na adesão dos enfermeiros às precauções-padrão, 

bem como colaborar para a validade do questionário.  

A presença dos efeitos máximo e mínimo no questionário de adesão às 

precauções-padrão evidencia o comprometimento da responsividade do mesmo, o 

que agrega repercussões negativas quanto ao planejamento e execução de estudos 

de intervenção. Há que se considerar a possibilidade da verificação da validade de 

critério preditiva do questionário, por meio do autopreenchimento pelos enfermeiros e 

consequente observação da adesão desses às medidas elencadas no questionário. 

Quanto às características psicométricas do questionário de conhecimento 

sobre as precauções-padrão, a confiabilidade do questionário foi satisfatória. A 

estabilidade e a concordância do instrumento foram bem avaliadas por meio do teste-

reteste e do índice Kappa, respectivamente, o que demonstra indícios de que 

possíveis alterações no padrão do conceito medido podem ser verdadeiramente 

constatadas.  

A verificação da validade testada por grupos conhecidos do questionário 

de conhecimento sobre as precauções-padrão não foi confirmada, uma vez que não 

houve evidência estatisticamente significante de que enfermeiros com maior titulação 

têm maior conhecimento sobre as medidas de precauções-padrão, tampouco que a 

participação prévia em treinamentos sobre a temática exerceu impacto significativo no 

conhecimento dos enfermeiros. 

Diante das dificuldades da aferição de construtos subjetivos em saúde, 

cabe ressaltar que há lacunas nas evidências científicas sobre construtos que se 

relacionem ao conhecimento de profissionais de saúde sobre as precauções-padrão, 

o que dificultou a verificação da validade do questionário. Esse fato demonstra 

limitações da presente investigação, uma vez que a validade de conteúdo, 

isoladamente, não garante a validação do questionário. Assim, futuras investigações 
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são necessárias para testar a validade do questionário de conhecimento sobre as 

precauções-padrão, por meio do estabelecimento de hipóteses que demonstrem 

exercer maior impacto no conhecimento dos enfermeiros sobre a temática. 

Os resultados obtidos neste estudo permitem concluir que os questionários 

sobre conhecimento e adesão às precauções-padrão Questionnaires for Knowledge 

and Compliance with Standard Precaution são válidos e podem ser utilizados junto 

aos enfermeiros brasileiros. 

A aplicação dos questionários tornará possível uma análise sobre a 

realidade que se pretende investigar da adesão e conhecimento de enfermeiros 

brasileiros sobre as medidas de precauções-padrão, a fim de que estudos de 

intervenção possam ser planejados e realizados tendo como referência as possíveis 

deficiências identificadas. Tais medidas poderão subsidiar a elaboração de programas 

de educação direcionados à promoção da saúde do trabalhador, bem como a 

elaboração de protocolos, visando a segurança do paciente, relacionados ao controle 

e à prevenção das infecções relacionadas à assistência em saúde. 

Futuras investigações são recomendadas com amostras de enfermeiros 

atuantes em instituições de saúde de diferentes regiões do país, a fim de avaliar 

interferências regionais.  
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APÊNDICE A - As medidas de precauções-padrão descritas segundo 
protocolos nacionais e internacionais 

 

 Higiene das mãos 

 

O termo “higiene das mãos” (HM) é um termo geral e se refere a qualquer 

ação relacionada a higienizar as mãos, com a finalidade de prevenir a transmissão de 

microrganismos e, consequentemente, evitar que pacientes e profissionais de 

estabelecimentos de saúde adquiram e transmitam IRAS (BRASIL, 2013). A higiene 

das mãos tem sido frequentemente citada como a prática mais importante na redução 

da transmissão de agentes infecciosos nos estabelecimentos de saúde e integra um 

elemento essencial das PP (CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND 

PREVENTION, 2002; ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2005; BRASIL, 2008b; 

MATHAI et al., 2010). 

O termo “higiene das mãos” inclui tanto a lavagem das mãos com sabão 

simples ou contendo antissépticos e água quanto o uso de produtos à base de álcool 

(gel, espumas) que não requerem o uso de água. Na ausência de sujidades visíveis 

nas mãos, produtos aprovados à base de álcool para a HM são preferíveis ao uso de 

sabão simples ou antimicrobianos e água, pois possuem atividade microbiológica 

elevada, reduzem o ressecamento da pele e são mais convenientes (CENTERS FOR 

DISEASE CONTROL AND PREVENTION, 2002; BRASIL, 2008b). 

De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) o 

termo “higiene das mãos” engloba a higiene simples, a higiene antisséptica e a fricção 

antisséptica das mãos com solução alcoólica, as quais podem ser descritas da 

seguinte forma (BRASIL, 2013): 

 

̶ higiene simples das mãos - ação de higienizar as mãos com água e 

sabonete comum, sob a forma líquida; 

̶ higiene antisséptica das mãos - ato de higienizar as mãos com água e 

sabonete associado a um agente antisséptico; 

̶ fricção antisséptica das mãos com solução à base de álcool - aplicação de 

preparação alcoólica nas mãos com a finalidade de reduzir a quantidade de 

microrganismos sem a necessidade de enxague em água corrente ou secagem com 

papel toalha ou outros equipamentos.  
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De acordo com a referida fonte, a fricção antisséptica das mãos pode ser 

realizada com preparação alcoólica, sob a forma líquida ou formas de gel, espumas 

ou outras. As preparações alcoólicas antissépticas devem conter emolientes em sua 

formulação, a fim de evitar o ressecamento da pele. A preparação alcoólica, sob a 

forma líquida, deve conter concentração final de álcool entre 60 e 80%, já a 

preparação alcoólica à base de espumas e géis deve possuir concentração final 

mínima de 70%. 

Ainda nesse contexto, a fricção antisséptica das mãos pode ser 

considerada a principal forma de HM nos estabelecimentos de saúde, pois possui 

atividade antimicrobiana contra um largo espectro de patógenos de importância 

epidemiológica e, quando comparadas ao uso de sabão e água, o uso da fricção 

antisséptica está associado a maior adesão pelos trabalhadores. Entre os motivos da 

maior adesão a essa prática pode-se citar o menor tempo gasto na execução da 

técnica, menor irritação das mãos do profissional e conveniência para a realização do 

procedimento em áreas próximas ao paciente, como ao lado do leito. Por essas 

razões, a fricção é preferível, exceto quando as mãos encontram-se visivelmente 

sujas ou quando da prestação de cuidados a pacientes que requerem precauções de 

contato (CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION, 2011). 

A HM é considerada uma ação muito simples, e ao mesmo tempo capaz 

de reduzir as IRAS e preservar a segurança dos pacientes em todos os ambientes, 

desde sistemas avançados de cuidado à saúde em países industrializados, como em 

consultórios locais em países em desenvolvimento (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA 

SAÚDE, 2005; SAX et al., 2007; QUILES, 2009). 

De acordo com a diretrizes brasileiras e internacionais (BRASIL, 2007a; 

BRASIL, 2008b; BELLO et al., 2013) as mãos devem ser higienizadas em momentos 

essenciais durante a prestação do cuidado em saúde para prevenção das IRAS 

causadas por transmissão cruzada pelas mãos: “Meus cinco momentos para a 

higienização das mãos”, sendo esses: 1) antes de tocar o paciente; 2) antes de realizar 

procedimentos considerados limpos ou assépticos; 3) após o risco de exposição a 

fluidos corporais potencialmente infectantes; 4) após tocar o paciente e 5) após tocar 

superfícies próximas ao paciente. Os momentos estão descritos na Figura 1. 
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Figura 1 - Meus cinco momentos para a higienização das mãos (BRASIL, 2008b) 

 

 

A HM, antes de tocar o paciente, aplica-se quando o trabalhador entra no 

ambiente do paciente para fazer algum contato, e a indicação justifica-se devido ao 

risco de transmissão de patógenos do ambiente de assistência ao paciente. A 

segunda indicação, antes de realizar procedimentos assépticos, deve ser realizada 

antes de qualquer tarefa que envolva contato direto ou indireto com a mucosa, pele 

ferida, dispositivos invasivos ou equipamentos e produtos médicos e justifica-se pelo 

risco de transmissão de patógenos através de inoculação, cujos microrganismos 

podem vir do ambiente de assistência ou do próprio paciente (BRASIL, 2008b; BELLO 

et al., 2013).  

Com relação aos itens 3, 4 e 5, deve-se higienizar as mãos após qualquer 

cuidado que envolva exposição real ou potencial das mãos aos fluidos corporais, após 

tocar o paciente e após contato com as áreas próximas ao paciente, sendo que essas 

ações justificam-se pelo risco de transmissão de patógenos de um paciente para o 

trabalhador de saúde e sua provável disseminação ao ambiente (BRASIL, 2008b). 
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 Equipamentos de Proteção Individual (EPI) 

 

Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) referem-se a uma variedade 

de barreiras usadas isoladamente ou em conjunto para proteger as membranas 

mucosas, as vias aéreas, a pele e as roupas do contato com agentes infecciosos ou 

irritantes. A seleção dos EPI é baseada na natureza dos procedimentos que serão 

realizados no paciente e na via provável de transmissão de microrganismos. 

Recipientes para o descarte dos EPI descartáveis ou reutilizáveis devem estar 

localizados de forma conveniente e próxima ao local de remoção dos mesmos, a fim 

de facilitar o descarte e garantir o confinamento dos materiais contaminados. A 

lavagem das mãos deve ser sempre o último passo após a remoção dos EPI (SIEGEL 

et al., 2007).  

O uso de EPI reduz, mas não elimina completamente, o risco de adquirir 

uma infecção no ambiente laboral. É importante que sejam utilizados de maneira 

correta, efetiva e todas as vezes que possa haver contato com sangue ou qualquer 

MBPC. A disponibilidade contínua dos diversos EPI assim como treinamentos 

adequados para o uso correto são medidas essenciais (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2004). 

De acordo com a referida fonte, os EPI não devem ser compartilhados e 

devem ser escolhidos de acordo com o risco a que o trabalhador será submetido. O 

contato de EPI usado com quaisquer equipamentos, superfícies, pertences, roupas e 

indivíduos que não mantenham contato com o setor ao qual o paciente se encontra 

devem ser evitados. Esses equipamentos devem ser completamente trocados e a 

higiene das mãos deve ser realizada sempre que há prestação de cuidado a diferentes 

pacientes.  

 

 Luvas de procedimento 

Segundo o CDC (CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND 

PREVENTION, 2002), as luvas são utilizadas para prevenir a contaminação das mãos 

dos profissionais, prioritariamente quando há risco de contato direto com sangue ou 

fluidos corporais, membranas mucosas, pele não intacta e outros materiais 

potencialmente infectantes; contato direto com pacientes que estão colonizados ou 
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infectados com patógenos transmitidos pela via de contato, como infecções por 

MRSA, dentre outros; e durante o manuseio ou toque de pertences e equipamentos 

para o cuidado do paciente ou superfícies potencialmente ou visivelmente 

contaminadas.  

As luvas têm a função de proteger tanto os profissionais de saúde quanto 

os pacientes (DUKRO et al., 2005). As luvas devem ser sempre trocadas quando o 

cuidado for prestado a diferentes pacientes ou durante a execução de procedimentos 

no mesmo paciente, a fim de prevenir a infecção cruzada entre áreas corporais. As 

luvas devem ser imediatamente removidas após o uso e as mãos devem ser 

cuidadosamente higienizadas. Luvas descartáveis não devem ser reutilizadas e 

devem ser descartadas, de acordo com protocolo da instituição (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2004). 

As luvas descartáveis não estéreis são feitas de uma variedade de 

materiais - como o látex, vinil e nitrílica - e a seleção do tipo de luva a ser utilizada 

depende da tarefa que será executada, do risco de contato com agentes químicos ou 

quimioterápicos, da sensibilidade do trabalhador ao látex, do tamanho adequado da 

luva ao profissional e das políticas institucionais na criação de um ambiente livre de 

látex (KORNIEWICZ; McLESKEY, 1998). A troca das luvas é necessária quando o 

procedimento prestado também envolve o toque em objetos, superfícies ou 

equipamentos do ambiente, assim como na prestação de cuidados entre pacientes. 

Diversos tamanhos de luvas devem estar facilmente dispostos no ambiente de 

trabalho aos profissionais de saúde, facilitando o uso e o seguimento correto da 

utilização (SIEGEL et al., 2007) 

Segundo a ANVISA (BRASIL, 2013) o uso de luvas não substitui nem altera 

a prática e adesão à higiene das mãos e seu uso por profissionais não deve ser 

adotado de forma indiscriminada, devendo estar restrito às seguintes situações: 

 

 as luvas devem ser utilizadas com o objetivo de proteção individual, nos 

casos de contato com sangue ou MBPC e contato com mucosas e pele 

não íntegra de todos os pacientes; 

 as luvas devem ser utilizadas a fim de reduzir a possibilidade de 

transmissão de microrganismos de um paciente para outro e para o 

profissional de saúde nas situações de precauções de contato; 

 as luvas devem ser sempre trocadas quando houver contato com outros 
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pacientes; 

 as luvas devem ser sempre trocadas durante o cuidado prestado ao 

paciente em situações de troca de sítio corporal contaminado para outro, 

limpo; 

 as luvas devem ser sempre trocadas quando estiverem danificadas; 

 nunca tocar desnecessariamente superfícies e materiais (como 

telefones, maçanetas, portas, canetas) quando estiver com luvas; 

 as mãos devem ser sempre higienizadas após o uso das luvas. 

 

 Aventais de proteção 

Os aventais são destinados a proteger as áreas do corpo expostas dos 

trabalhadores, assim como a possível contaminação de suas vestimentas com 

sangue, fluidos corporais e outros materiais potencialmente infectantes. O avental de 

plástico deve ser vestido em cima do avental convencional e deve ser retirado o mais 

precocemente possível se estiver contaminado ou molhado. Aventais de proteção 

descartáveis não devem ser reutilizados (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2004). 

A necessidade de seu uso e o seu tipo são baseados na natureza do 

procedimento a ser realizado, incluindo o risco de contato com material infectante 

assim como o risco potencial de penetração da barreira do avental por sangue e 

fluidos corpóreos. Os aventais de proteção devem garantir uma cobertura completa 

dos braços, parte dianteira do corpo, pescoço e altura média ou inferior da coxa, 

garantindo que o vestuário e as partes expostas do corpo fiquem protegidos (SIEGEL 

et al., 2007). 

A citada fonte refere que os aventais de proteção são geralmente o primeiro 

EPI a ser vestido e sempre é utilizado em conjunto com luvas e outros EPI, conforme 

indicação do procedimento a ser realizado. Aventais de diferentes tamanhos devem 

estar disponíveis para utilização do trabalhador a fim de garantir a cobertura correta 

dos membros e vestuário e devem ser retirados de maneira a prevenir a contaminação 

das roupas e pele. A parte de fora é considerada contaminada e deve ser retirada e 

enrolada como um pacote e então deve ser descartada em recipientes específicos 

para esse fim. 

 

 Máscaras de proteção 

As máscaras são usadas por três razões principais nos estabelecimentos 
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de saúde: quando colocadas nos trabalhadores protegem as membranas mucosas da 

boca e nariz do contato com respingos infectantes proveniente de pacientes, como 

secreções respiratórias e respingos de sangue ou fluidos corporais; quando colocadas 

nos trabalhadores para a realização de procedimentos que requerem técnicas 

estéreis, visam a proteção do paciente da exposição a agentes infectantes 

provenientes da boca e narinas dos profissionais de saúde e colocadas em pacientes 

sintomáticos respiratórios ajudam a reduzir e limitar a potencial disseminação de 

secreções respiratórias, compostas por microrganismos infectantes (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2004; SIEGEL et al., 2007).  

As máscaras também são utilizadas em conjunto com os óculos de 

proteção a fim de proteger a boca, as narinas e os olhos; ou um protetor facial pode 

ser utilizado ao invés da utilização de máscaras e óculos, a fim de proporcionar 

proteção mais completa da face. As máscaras cirúrgicas não devem ser confundidas 

com as máscaras protetoras de partículas respiratórias, que são usadas para prevenir 

a inalação de pequenas partículas que podem conter agentes infecciosos transmitidos 

pela via respiratória, como tuberculose e varicela (SIEGEL et al., 2007). 

As máscaras estão disponíveis de várias formas, tipos, eficiência de 

filtração e tipos de fixação (laços, elásticos, elásticos de orelha) e os estabelecimentos 

de saúde devem estar cientes de que diferentes tipos de máscaras são necessários 

para que possam ir ao encontro das necessidades individuas dos trabalhadores. Os 

laços e os elásticos usados para segurar o equipamento próximo à cabeça são 

considerados limpos e podem ser tocados com as mãos. A parte frontal é considerada 

contaminada (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2004). 

 

 Óculos e protetores faciais 

Os óculos de proteção devem ser utilizados para proteger as membranas 

mucosas dos olhos quando da execução de procedimentos que possam gerar 

respingos de sangue, fluidos corporais, secreções e excreções (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2003).  

O protetor ocular deve ser confortável, permitir suficiente visão periférica e 

ser ajustável, o que pode ser necessário disponibilizar diversos estilos e tamanhos 

conforme as necessidades do trabalhador. Os óculos de proteção devem proporcionar 

maior fluxo de ar indireto, a fim de reduzir o embaçamento, assim como proporcionar 

melhor visão periférica. Existem muitos tipos de óculos de proteção que se ajustam 
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adequadamente sobre óculos de prescrição individual. Embora sejam tão efetivos 

quanto os protetores faciais, os óculos não proporcionam proteção contra respingos e 

derramamentos em outras áreas da face (SIEGEL et al., 2007). 

Recomenda-se que sejam descartados com segurança após a remoção 

das luvas e a higiene das mãos. Quando não forem descartáveis, deve-se proceder à 

descontaminação do equipamento de acordo com as recomendações do fabricante 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2004).  

É importante ressaltar que, mesmo quando as precauções de gotículas não 

são recomendadas, existe a necessidade da proteção dos olhos, narinas e boca do 

profissional por meio da utilização de óculos e máscaras de proteção, quando existir 

a probabilidade de respingos de quaisquer secreções respiratórias ou outros fluidos 

corporais. Os óculos e máscaras devem ser removidos de maneira segura após a 

remoção das luvas e a HM (SIEGEL et al., 2007).  

 

 Prevenção de acidentes por materiais perfurocortantes 

 

Lesões causadas pela manipulação de objetos cortantes têm sido 

relacionadas à transmissão ocupacional de patógenos veiculados pelo sangue; assim, 

a prevenção desse tipo de injúria é parte fundamental aos trabalhadores e às 

instituições de saúde e indicam a necessidade do seguimento das PP (VALIM; 

MARZIALE, 2011; 2012). Essas medidas incluem a manipulação de perfurocortantes 

de maneira segura e preventiva ao profissional, bem como aos outros membros da 

equipe de saúde que podem se deparar com o dispositivo contaminado, após a 

realização de algum procedimento (CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND 

PREVENTION, 2008a).  

Em relação ao manuseio de material perfurocortante, o Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2000) recomenda atenção durante os procedimentos; não utilizar os dedos 

como amparo durante a realização desse tipo de procedimento; não entortar, encapar 

ativamente, quebrar ou retirar a agulha da seringa com as mãos; desprezar os 

materiais perfurocortantes em recipiente rígido, exclusivo, resistente à perfuração; não 

ultrapassar 2/3 do preenchimento do recipiente e colocá-los sempre próximos ao local 

em que é realizado o procedimento. 

Nos últimos anos, as instituições de saúde têm adotado, como modelo de 

prevenção, o conceito de hierarquia de controle, cuja prioridade é eliminar ou reduzir 
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o uso de dispositivos cortantes quando viável. O segundo passo é isolar o risco, 

protegendo o profissional da exposição biológica pelo emprego de engenharias de 

controle (a exemplo das agulhas com dispositivo de segurança e dos recipientes 

próprios para descarte). O terceiro passo, quando as estratégias anteriores não 

fornecerem total proteção, deve-se focar no controle das práticas de trabalho e no uso 

dos EPI (CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION, 2008a).  

O uso dos EPIs podem reduzir significativamente o risco aos trabalhadores 

expostos ao sangue e a outros materiais potencialmente contaminados. É função do 

empregador o fornecimento do EPI ao trabalhador, gratuitamente, e devem estar 

prontamente disponíveis aos empregados na quantidade e tamanho adequados 

(OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISRATION, 2002). 

 

 Medidas de limpeza e desinfecção do ambiente 

 

A fim de eliminar ou reduzir a exposição ocupacional a patógenos 

potencialmente transmissíveis pelo sangue, o Occupational Safety and Health 

Adminisration (1991; 2002) decretou um protocolo afirmando que quaisquer 

equipamentos ou superfícies do ambiente de trabalho deveriam ser limpos e sofrer 

desinfecção, por meio da utilização de desinfetantes apropriados, após contato com 

sangue ou outros fluidos potencialmente infectantes.  

Com o passar dos anos, as medidas de limpeza e descontaminação de 

superfícies não críticas do ambiente de cuidado à saúde foram revisadas por 

protocolos internacionais e pertencem ao grupo das medidas de PP, por estarem 

associadas à redução e prevenção das IRAS (CENTERS FOR DISEASE CONTROL 

AND PREVENTION, 2007; 2011).  

Estudos têm demonstrado evidências de que microrganismos podem ser 

transmitidos entre pacientes e superfícies (OTTER; YEZLI; FRENCH, 2011), fato que 

incita a crescente ênfase sobre o uso de desinfetantes de uso hospitalar para a 

realização da descontaminação do ambiente e consequente redução das IRAS 

(GEBEL et al., 2013).  

A limpeza e desinfecção de superfícies e equipamentos que têm maior 

probabilidade de estarem contaminados devem ser enfatizadas, como os que estão 

em contato próximo ao paciente e às superfícies e objetos que são frequentemente 

mais tocados no ambiente de cuidado ao paciente – como a cabeceira da cama, as 
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maçanetas das portas e a mesa de cabeceira. Os protocolos e políticas institucionais 

também devem abordar a limpeza e descontaminação imediata e apropriada de 

respingos de sangue e outros fluidos potencialmente infectantes (CENTERS FOR 

DISEASE CONTROL AND PREVENTION, 2011). 

 

 Etiqueta ao tossir ou higiene respiratória 

 

A transmissão da Síndrome Respiratória Aguda Severa (SARS) nas áreas 

de atendimento de emergência, durante a epidemia disseminada que ocorreu em 

2003, ressaltou a necessidade de vigilância e pronta implementação de medidas de 

controle de infecção desde o momento em que o paciente vai ao estabelecimento de 

saúde - como áreas de recepção e triagem em setores de emergência, clínicas 

ambulatoriais e consultórios médicos (CHEN et al., 2004).  

A fim de prevenir a transmissão de microrganismos infetantes pelas vias 

respiratórias a estratégia proposta pelo CDC (SIEGEL et al., 2007) foi denominada 

“etiqueta ao tossir” ou “higiene respiratória” e foi incorporada às práticas de controle 

de IRAS, como novos elementos das medidas de PP. Ressalta-se que essa medida 

deve ser prontamente implementada desde o primeiro momento do paciente no 

estabelecimento de saúde (CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND 

PREVENTION, 2011). 

A estratégia de proteção é destinada a pacientes, acompanhantes e 

familiares com sinais de infecções respiratórias transmissíveis ainda não 

diagnosticadas e se aplica a qualquer indivíduo portador de sintomas de doença 

respiratória, incluindo tosse, congestão nasal, coriza ou produção excessiva de 

secreção respiratória ao adentrar um estabelecimento de saúde (GARCIA et al.,1997). 

Os elementos da higiene respiratória/etiqueta ao tossir incluem: 1) 

educação e treinamento da equipe de saúde, pacientes e acompanhantes; 2) cartazes 

afixados em linguagem apropriada à população-alvo, com instruções aos pacientes, 

acompanhantes e familiares; 3) medidas de controle da transmissão – como cobrir a 

boca e o nariz com um lenço descartável quando tossir ou espirrar e descartar 

imediatamente o lenço utilizado e utilizar máscaras de proteção em pacientes com 

sinais de infecção do trato respiratório, quando apropriado; 4) realizar a HM depois do 

contato com secreções respiratórias e 5) separação espacial, aproximadamente maior 

que um metro, de indivíduos com infecções respiratórias em ambientes comuns, 
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quando possível (CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION, 2011). 

A referida fonte informa que as instituições de saúde devem prover espaço 

e encorajar os sintomáticos respiratórios a sentarem-se o mais distante possível dos 

demais e, quando possível, deve haver um espaço reservado a esses pacientes, em 

áreas separadas, enquanto aguardam o atendimento. Assim, os profissionais devem 

estar treinados sobre a importância de implementar as medidas de higiene respiratória 

quando da prestação do cuidado ou realização de exame físico nos pacientes com 

sinais e sintomas de infecção do trato respiratório, bem como realizar transferências 

de maneira rápida e segura quando necessário. 

Aos trabalhadores de saúde são recomendadas também precauções para 

gotículas e HM quando examinar ou prestar assistência a pacientes com sinais e 

sintomas de infecção respiratória infectocontagiosa. Profissionais portadores de 

infecção respiratória são advertidos para evitar o contato direto com pacientes, 

especialmente os de alto risco. Quando a prática não é possível, a máscara de 

proteção deve ser usada pelo profissional durante a execução dos procedimentos de 

assistência de saúde (SIEGEL et al., 2007; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

2004). 

 

 Práticas seguras de injeção 

 

A investigação de surtos de infecção pelos vírus da hepatite B e C em 

pacientes de uma instituição de cuidado ambulatorial, nos EUA, identificou a 

necessidade de reforçar e consolidar as práticas seguras de injeção.  

As práticas seguras de injeção incluem ações que previnem a transmissão 

de doenças infecciosas nos ambientes de saúde, cuja transmissão pode ser entre 

pacientes ou entre pacientes e profissionais de saúde, durante o preparo e 

administração de medicações parenterais (CENTERS FOR DISEASE CONTROL 

AND PREVENTION, 2011). 

As recomendações para a realização de injeções seguras são: uso de 

seringas descartáveis, estéreis e de uso individual e o uso de novas seringas para 

cada prática de medicação, bem como a prevenção da contaminação dos 

equipamentos e soluções endovenosas utilizados no preparo e realização da 

medicação. Entre as demais deficiências identificadas nos casos de contaminação 

notificados foi verificada falta de fiscalização do pessoal de saúde e falhas dos 
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mesmos por violarem as práticas de controle de infecção em ambientes ambulatoriais 

(SIEGEL et al., 2007). 

 

 Práticas de controle de infecção na realização de procedimentos de 

punção lombar 

 

No ano de 2004, oito casos de meningite, após a realização de mielografia, 

foram reportadas pelo CDC e pela Sociedade Americana de Doenças Infecciosas. Os 

exames de sangue e dos fluidos cefalorraquidianos dos oito pacientes revelaram 

casos de crescimento de espécies de Streptococcus consistentes com a flora 

orofaríngea e estado clínico indicativo de meningite bacteriana. Os equipamentos e 

os produtos utilizados durante os procedimentos de mielografia foram excluídos como 

fontes de provável contaminação. O detalhamento de sete casos revelou a realização 

prévia de antissepsia da pele e uso de luvas estéreis pelo profissional. No entanto, 

nenhum dos médicos utilizou máscaras de proteção, gerando a especulação mais 

provável de transmissão por gotículas da flora orofaríngea desses profissionais aos 

pacientes (TRAUTMANN; LEPPER; SCHMITZ, 2002; COUZIGNOU et al., 2003; 

SIEGEL et al., 2007).  

Desse modo, as máscaras de proteção devem ser usadas a fim de limitar 

a dispersão de gotículas orofaríngeas e devem ser utilizadas quando da realização de 

punção lombar ou colocação de cateteres venosos centrais (SIEGEL et al., 2007). 

Outrossim, é importante ressaltar que os equipamentos e tecnologias relacionadas à 

segurança do trabalhador e as práticas de trabalho seguras, isoladamente, não 

conseguem conter o controle e o declínio dos acidentes relacionados à exposição 

biológica. A redução da exposição também requer: educação em segurança e saúde; 

redução da utilização de procedimentos invasivos (tanto quanto possível); um 

ambiente de trabalho seguro e uma razão adequada de profissionais na equipe pela 

proporção de pacientes assistidos (CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND 

PREVENTION, 2008a). 
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APÊNDICE B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para o 

especialista 

 

Prezado(a) Juiz(a), 

 

 Venho convidá-lo a participar da pesquisa intitulada “Adaptação cultural e 
validação do Questionnaires for knowledge and compliance with standard precaution 
para o português do Brasil” vinculado ao Programa de Pós Graduação da Escola de 
Enfermagem de Ribeirão Preto, cujo propósito é validar o instrumento (validação de 
aparência) constante no mesmo. Sua colaboração consiste em responder ao 
formulário (Anexo) após análise do instrumento (Anexo), cujo objetivo é analisar a 
facilidade de leitura, clareza e apresentação do mesmo (itens: aparência, pertinência 
e compreensão). Esclarecemos que é garantido total sigilo sobre sua identidade e que 
você tem o direito de deixar de participar da pesquisa, em qualquer momento, sem 
que isso lhe traga qualquer prejuízo. Poderá solicitar esclarecimentos quando sentir 
necessidade e sua resposta será respeitosamente utilizada em eventos científicos da 
área da saúde, sem restrições de prazos e citações, desde a presente data. Caso 
concorde em participar, é preciso assinar esse termo, que está em duas vias, uma 
delas é sua e a outra do pesquisador responsável. Informamos que você não sofrerá 
qualquer tipo de prejuízo ou risco durante o estudo, não receberá benefícios 
financeiros e não terá gastos advindos da participação. Além disso, se sentir qualquer 
desconforto e precisar de ajuda, você poderá me falar e tentaremos buscar a melhor 
forma de enfrentar a situação. Antecipadamente, agradecemos e nos colocamos à 
disposição para quaisquer esclarecimentos. 
 

___________________________                        ____________________________ 
Pesquisadora: Marília Duarte Valim                     Dr.ª Maria Helena Palucci Marziale    
Rua Prudente de Moraes, 1569 apto 63                         E-mail: marziale@eerp.usp.br  
Centro    Ribeirão Preto – SP                                           Tel: (16) 3602 3430  
Tel: (19) 91136881  
 

Consentimento de participação: 
 
Eu, 
__________________________________________________________________, 
abaixo assinado, concordo em participar do estudo: “Adaptação cultural e validação 
do Questionnaires for knowledge and compliance with standard precaution para o 
português do Brasil”, como sujeito voluntário e com a garantia de que o estudo está 
em concordância com a Resolução 196/96 que regulamenta a pesquisa envolvendo 
seres humanos. 
 

Ribeirão Preto, ________de __________________de __________. 

 

 

______________________________________ 
                      Assinatura  
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APÊNDICE C - Questionário de conhecimento sobre as precauções-padrão 

 
 
 

1.  Você sabe o que são as medidas de precauções-padrão? 
 
(  ) Sim                          (  ) Não                    (  ) Não sei 

 
2. As precauções-padrão só devem ser aplicadas em pacientes com diagnóstico de 

infecção ou pacientes que se encontram no período de incubação para uma 
determinada infecção: 
 
(  ) Sim                               (  ) Não                       (  ) Não sei 
 

3. A adesão às medidas de precauções-padrão tem como objetivo principal proteger 
a equipe de saúde: 
 
(  ) Sim                              (  ) Não                        (  ) Não sei 
 

4. Ao entrar em contato com sangue ou quaisquer outros materiais potencialmente 
contaminados, deve-se lavar as mãos imediatamente: 
 
(  ) Sim                              (  ) Não                     (  ) Não sei 
 

5. A higiene das mãos deve ser realizada durante a prestação de cuidados a 
pacientes diferentes: 
 
(  ) Sim                              (  ) Não                        (  ) Não sei 
 

6. Uma vez que o uso de luvas pode evitar a contaminação das mãos, não é 
necessário higienizar as mãos depois de retirar as luvas:  
 
(  ) Sim                               (  ) Não                        (  ) Não sei 
 

7. Deve ser evitado o contato de objetos, materiais, equipamentos, roupas e 
indivíduos com Equipamento de Proteção Individual (EPI) contaminado: 
 
(  ) Sim                              (  ) Não                        (  ) Não sei 
 

8. O uso do EPI não deve ser compartilhado: 
 
(  ) Sim                              (  ) Não                        (  ) Não sei 
 

9. Ao realizar os procedimentos de cuidado oral ou outros procedimentos que podem 
envolver contato com mucosas do paciente, o uso de luvas não é obrigatório: 
 
(  ) Sim                         (  ) Não                        (  ) Não sei 
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10. Nos procedimentos de coleta de sangue ou punção venosa, o uso de luvas é 
necessário: 
 
(  ) Sim                          (  ) Não                   (  ) Não sei 
 

11.  Nos procedimentos em que ocorrem possibilidades de contato das mãos com 
secreção ou excreção de pacientes, o uso das luvas é necessário: 
 
(  ) Sim                          (  ) Não                       (  ) Não sei 
 

12. Deve-se realizar a troca das luvas na prestação de cuidados a pacientes 
diferentes: 
 
(  ) Sim                          (  ) Não                      (  ) Não sei 
 

13. Nos procedimentos em que ocorrem possibilidades de respingos de sangue, fluido 
corporal, secreção ou excreção, deve-se usar máscara de proteção ou protetor 
facial: 
 
(  ) Sim                          (  ) Não                        (  ) Não sei 
 

14. Nos procedimentos em que ocorrem possibilidades de respingos de sangue, fluido 
corporal, secreção ou excreção, deve-se usar o óculos de proteção individual ou 
protetores faciais: 
 
(  ) Sim                       (  ) Não                   (  ) Não sei 
 

15. Nos procedimentos em que ocorrem possibilidades de respingos de sangue, fluido 
corporal, secreção ou excreção, deve-se utilizar o avental de proteção: 
 
(  ) Sim                       (  ) Não                       (  ) Não sei 
 

16. Nas situações em que ocorrem possibilidades de respingos de sangue, fluido 
corporal, secreção ou excreção, deve-se utilizar gorros e propés descartáveis: 
 
(  ) Sim                      (  ) Não                      (  ) Não sei 
 

17. É proibido dobrar, entortar ou realizar o encape ativo de agulhas. Quando 
necessário, realizar o encape passivo com apenas uma das mãos. Os recipientes 
para descarte devem ficar próximos à área de manipulação: 
 
(  ) Sim                         (  ) Não                     (  ) Não sei 
 

18. Ao prestar assistência de enfermagem a pacientes com hepatite C ou sífilis, é 
necessário adotar apenas as medidas de precauções-padrão: 
 
(  ) Sim                          (  ) Não                      (  ) Não sei 
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19. Ao prestar assistência de enfermagem a pacientes com tuberculose ativa ou 
varicela, é necessário adotar as medidas de Precauções-padrão, além das 
medidas de precaução de gotículas: 
 
(  ) Sim                           (  ) Não                        (  ) Não sei 
 

20. Ao prestar assistência de enfermagem a pacientes com infecções intestinais ou 
infecções de pele, é necessária adotar as medidas de Precauções-padrão, além 
das medidas de precaução de contato: 
 
(  ) Sim                           (  ) Não                       (  ) Não sei 
 

 
Agradecemos muito a sua colaboração! 
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APÊNDICE D - Questionário de adesão às precauções-padrão 

 

 

1.  Realizo a higiene das mãos no intervalo entre a prestação de cuidados a 
diferentes pacientes: 
 
(  ) Sempre    (  ) Frequentemente    (  ) Às vezes     (  ) Raramente      (  ) Nunca 

 
2. Realizo a higiene das mãos após retirar as luvas: 

 
(  ) Sempre    (  ) Frequentemente     (  ) Às vezes    (  ) Raramente      (  ) Nunca 
 

3. Realizo a lavagem das mãos imediatamente após contato com materiais 
biológicos potencialmente contaminados: 
 
(  ) Sempre    (  ) Frequentemente     (  ) Às vezes    (  ) Raramente      (  ) Nunca 
 
 
Relate a frequência do uso das luvas nos procedimentos em que há possibilidade 
de contato com materiais biológicos potencialmente contaminados, listados 
abaixo: 
 
 

4. Coleta de sangue: 
 
(  ) Sempre     (  ) Frequentemente     (  ) Às vezes    (  ) Raramente      (  ) Nunca 
 

5. Procedimentos que envolvam a possibilidade de contato com urina ou fezes: 
 
(  ) Sempre     (  ) Frequentemente     (  ) Às vezes     (  ) Raramente      (  ) Nunca 
 

6. Procedimentos que envolvam a possibilidade de contato com a pele não íntegra 
do paciente: 
 
(  ) Sempre     (  ) Frequentemente     (  ) Às vezes    (  ) Raramente       (  ) Nunca 
 

7. Procedimentos que envolvam a possibilidade de contato com a mucosa do 
paciente:  
 
(  ) Sempre     (  ) Frequentemente     (  ) Às vezes    (  ) Raramente       (  ) Nunca 
 

8. Procedimentos que envolvam a possibilidade de contato com secreções das vias 
aéreas do paciente: 
 
(  ) Sempre     (  ) Frequentemente     (  ) Às vezes    (  ) Raramente       (  ) Nunca 
 

9. Injeção intramuscular ou subcutânea: 
 
(  ) Sempre     (  ) Frequentemente     (  ) Às vezes    (  ) Raramente       (  ) Nunca 
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10. Realização de curativos: 
 
(  ) Sempre    (  ) Frequentemente    (  ) Às vezes     (  ) Raramente        (  ) Nunca 
 

11.  Limpeza para a remoção de sangue: 
 
(  ) Sempre     (  ) Frequentemente     (  ) Às vezes    (  ) Raramente      (  ) Nunca 
 

12. Punção venosa: 
 
(  ) Sempre    (  ) Frequentemente     (  ) Às vezes    (  ) Raramente       (  ) Nunca 
 

13. Contato com amostras de sangue: 
 
(  ) Sempre     (  ) Frequentemente     (  ) Às vezes    (  ) Raramente       (  ) Nunca 
 

14. Utilizo máscara de proteção quando há possibilidade de contato com respingo de 
sangue, fluido corporal, secreção ou excreção: 
 
(  ) Sempre     (  ) Frequentemente     (  ) Às vezes    (  ) Raramente      (  ) Nunca 
 

15. Utilizo óculos de proteção quando há possibilidade de contato com respingo de 
sangue, fluido corporal, secreção ou excreção: 
 
(  ) Sempre     (  ) Frequentemente     (  ) Às vezes    (  ) Raramente      (  ) Nunca 
 

16.  Utilizo avental de proteção quando há possibilidade de contato com respingo com 
sangue, fluido corporal, secreção ou excreção: 
 
(  ) Sempre     (  ) Frequentemente      (  ) Às vezes    (  ) Raramente      (  ) Nunca 
 

17. Utilizo gorros e propés descartáveis quando há possibilidade de contato com 
respingos de sangue, fluido corporal, secreção ou excreção: 
 
(  ) Sempre     (  ) Frequentemente     (  ) Às vezes    (  ) Raramente      (  ) Nunca 
 

18. Não realizo o encape ativo de agulhas usadas ou realizo o encape passivo de 
agulhas apenas com uma mão: 
 
(  ) Sempre     (  ) Frequentemente     (  ) Às vezes    (  ) Raramente      (  ) Nunca 
 

19. Descarto as agulhas, lâminas e outros materiais perfurocortantes em recipientes 
de descarte específicos: 
 
(  ) Sempre     (  ) Frequentemente     (  ) Às vezes    (  ) Raramente      (  ) Nunca 
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20. Após acidentes de trabalho com materiais perfurocortantes potencialmente 
contaminados, espremo imediatamente o local, em seguida efetuo a antissepsia 
e coloco um curativo: 
  
(  ) Sempre     (  ) Frequentemente     (  ) Às vezes    (  ) Raramente      (  ) Nunca 
 

 

Agradecemos muito a sua colaboração!  
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APÊNDICE E - Instrumento de avaliação geral do questionário de 

conhecimento sobre as precauções-padrão - com base no instrumento de 

avaliação geral para adaptação cultural do DISABKIDS® para o Brasil 

(Fegadolli, 2008) 

 

 

1) O que você achou do questionário em geral? 

(  ) muito bom  (  ) bom  (  ) regular  (  ) ruim 

 

2) As questões são compreensíveis? 

(  ) fáceis  (  ) regular  (  ) difíceis 

 

3) Sobre as respostas do questionário sociodemográfico, você teve alguma 

dificuldade em respondê-las? 

(  ) sim  (  ) mais ou menos  (  ) não 

 

4) As questões têm relação com o conhecimento dos enfermeiros sobre as medidas 

de precauções-padrão? 

(  ) sim  (  ) mais ou menos  (  ) não 

 

5) Você gostaria de mudar alguma questão no questionário? 

(  ) Não       (  ) Sim 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

 

6) Você gostaria de acrescentar alguma coisa ou substituir algum termo ao 

questionário? 

(  ) Não       (  ) Sim 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE F - Instrumento de avaliação geral do questionário de adesão às 

precauções-padrão - com base no instrumento de avaliação geral para 

adaptação cultural do DISABKIDS® para o Brasil (Fegadolli, 2008) 

 

 

1) O que você achou do questionário em geral? 

(  ) muito bom  (  ) bom  (  ) regular  (  ) ruim 

 

2) As questões são compreensíveis? 

(  ) fáceis  (  ) regular  (  ) difíceis 

 

3) Sobre as respostas do questionário sociodemográfico, você teve alguma 

dificuldade em respondê-las? 

(  ) sim  (  ) mais ou menos  (  ) não 

 

4) As questões têm relação com a adesão dos enfermeiros sobre as medidas de 

precauções-padrão? 

(  ) sim  (  ) mais ou menos  (  ) não 

 

5) Você gostaria de mudar alguma questão no questionário? 

(  ) Não       (  ) Sim 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

 

6) Você gostaria de acrescentar alguma coisa ou substituir algum termo ao 

questionário? 

(  ) Não       (  ) Sim 

__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE G – Instrumento de avaliação específica do questionário de conhecimento sobre as precauções-padrão - com 

base no instrumento de avaliação específica para adaptação cultural do DISABKIDS® para o Brasil (Fegadolli, 2008) 

 

Questões do Questionário de Conhecimento sobre as Precauções-
padrão 

Você considera 
essa questão 
importante? 

Teve dificuldades 
para entender essa 

questão? 

Como você reescreveria a 
pergunta? 

  Sim Não Sim Não Reformulação 

1. Você sabe o que são as medidas de Precauções-padrão?           

2. As precauções-padrão só devem ser aplicadas em pacientes com 
diagnóstico de infecção ou pacientes que se encontram no período de 
incubação para uma determinada infecção:           

3. A adesão às medidas de Precauções-padrão tem como objetivo 
principal proteger a equipe de saúde:           

4. Ao entrar em contato com sangue ou quaisquer outros materiais 
potencialmente contaminados, deve-se lavar as mãos imediatamente:           

5.A higiene das mãos deve ser realizada durante a prestação de 
cuidados a pacientes diferentes:           

6.Uma vez que o uso de luvas pode evitar a contaminação das mãos, 
não é necessário lavar as mãos depois de retirar as luvas:            

7.Deve ser evitado o contato de objetos, materiais, roupas e indivíduos 
com Equipamento de Proteção Individual (EPI) contaminado:      

8. O uso do EPI não deve ser compartilhado:           

9. Ao realizar os procedimentos de cuidado oral ou outros procedimentos 
que podem envolver contato com mucosas do paciente, o uso de luvas 
não é obrigatório:      

10. Nos procedimentos de coleta de sangue ou punção venosa, o uso de 
luvas é necessário:           

11. Nos procedimentos em que ocorrem possibilidades de contato das 
mãos com secreção ou excreção de pacientes, o uso das luvas é 
necessário:      
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Questões do Questionário de Conhecimento sobre as Precauções-
padrão 

Você considera 
essa questão 
importante? 

Teve dificuldades 
para entender essa 

questão? 

Em suas palavras, como você 
faria essa pergunta? 

 Sim Não Sim Não Reformulação 

12. Deve-se realizar a troca das luvas na prestação de cuidados a 
pacientes diferentes:      

13. Nos procedimentos em que ocorrem possibilidades de respingos de 
sangue, fluido corporal, secreção ou excreção, deve-se usar máscara 
de proteção ou protetor facial:      

14. Nos procedimentos em que ocorrem possibilidades de respingos de 
sangue, fluido corporal, secreção ou excreção, deve-se usar o óculos 
de proteção individual ou protetores faciais:      

15. . Nos procedimentos em que ocorrem possibilidades de respingos 
de sangue, fluido corporal, secreção ou excreção, deve-se utilizar o 
avental de proteção:      

16. . Nas situações em que ocorrem possibilidades de respingos de 
sangue, fluido corporal, secreção ou excreção, deve-se utilizar toca e 
propés descartáveis:      

17. É proibido dobrar, entortar ou realizar o encape ativo de agulhas. 
Quando necessário, realizar o encape passivo com apenas uma das 
mãos. Os recipientes para descarte devem ficar próximos à área de 
manipulação:      

18.  Ao prestar assistência de enfermagem a pacientes com hepatite C 
ou sífilis, é necessário adotar apenas as medidas de Precauções-
padrão:      

19. Ao prestar assistência de enfermagem a pacientes com tuberculose 
ativa ou varicela, é necessário adotar as medidas de Precauções-
padrão, além das medidas de precaução de gotícula:      

20. Ao prestar assistência de enfermagem a pacientes com infecções 
intestinais ou infecções de pele, é necessário adotar as medidas de 
Precauções-padrão, além das medidas de precaução de contato:      
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APÊNDICE H – Instrumento de avaliação específica do questionário de adesão sobre as precauções-padrão - com base no 

instrumento de avaliação específica para adaptação cultural do DISABKIDS® para o Brasil (Fegadolli, 2008) 

Questões do Questionário de Adesão às Precauções-padrão 
Você considera essa 
questão importante? 

Teve dificuldades 
para entender 
essa questão? 

Em suas palavras, como você faria 
essa pergunta? 

  Sim Não Sim Não Reformulação 

1. Realizo a higiene das mãos no intervalo entre a prestação de 
cuidados a diferentes pacientes:           

2. Realizo a higiene das mãos após retirar as luvas: 
          

3. Realizo a higiene das mãos imediatamente após contato com 
materiais biológicos potencialmente contaminados:           

Relate a frequência do uso das luvas nos procedimentos em que há 
possibilidade de contato com materiais biológicos potencialmente 
contaminados, listados abaixo:           

4. Coleta de sangue           

5. Procedimentos que envolvam a possibilidade de contato com urina 
ou fezes:           

6. Procedimentos que envolvam a possibilidade de contato com a pele 
não íntegra do paciente: 

          

7. Procedimentos que envolvam a possibilidade de contato com a 
mucosa do paciente:           

8.Procedimentos que envolvam a possibilidade de contato com 
secreções das vias aéreas do paciente:           

9. Injeção intramuscular ou subcutânea:      

10. Realização de curativos:           

11. Limpeza com remoção de sangue:      

12. Punção venosa:      

13.  Contato com amostras de sangue:      

14 Utilizo máscara de proteção quando há possibilidade de respingo de 
sangue, fluído corporal, secreção ou excreção:      
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Questões do Questionário de Adesão às Precauções-padrão 
Você considera essa 
questão importante? 

Teve dificuldades 
para entender 
essa questão? 

Em suas palavras, como você faria 
essa pergunta? 

  Sim Não Sim Não Reformulação 

15. Utilizo óculos de proteção quando há possibilidade de respingo de 
sangue, fluído corporal, secreção ou excreção:      

16. Utilizo avental de proteção quando há possibilidades de respingos 
de sangue, fluido corporal, secreção ou excreção:      

17. Utilizo toca e propés descartáveis quando há possibilidade de 
respingo de sangue, fluído corporal, secreção ou excreção:      

18. Não realizo e encape ativo de agulhas usadas ou realizo o encape 
passivo de agulhas apenas com uma mão:      

19. Descarto as agulhas, lâminas e outros materiais perfurocortantes 
em recipientes de descarte específicos:      

20. Após acidentes de trabalho com materiais perfurocortantes 
potencialmente contaminados, espremo imediatamente o local, em 
seguida efetuo a antissepsia e coloco um curativo:      
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APÊNDICE I - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para a 

validação semântica 

 
Você está sendo convidado a participar da pesquisa intitulada “Adaptação cultural e 
validação do Questionnaires for knowledge and compliance with standard precaution 
para o português do Brasil” vinculado ao Programa de Pós Graduação da Escola de 
Enfermagem de Ribeirão Preto. O estudo tem como objetivo traduzir a adaptar para a 
cultura brasileira o instrumento de conhecimento e adesão às precauções-padrão, 
composto por: questionário sociodemográfico (16 questões), questionário de 
conhecimento sobre as precauções-padrão (20 questões), questionário de adesão às 
precauções-padrão (20 questões), formulário de avaliação geral (7 questões) e 
formulário de avaliação específica (10 questões). Sua participação é voluntária, o 
tempo de preenchimento varia de 15 a 25 minutos e todas as questões são fechadas. 
Os questionários serão aplicados e recolhidos em horário de sua preferência, de 
acordo com a chefia de enfermagem do setor e de acordo com o regimento da 
instituição. Informamos que você não sofrerá qualquer tipo de prejuízo ou risco 
durante o estudo, não receberá benefícios financeiros e não terá gastos advindos da 
participação. As informações colhidas, bem como seu nome, serão tratadas em 
absoluto sigilo e serão utilizadas unicamente para fins de pesquisa. Além disso, se 
sentir qualquer desconforto e precisar de ajuda, você poderá me falar e tentaremos 
buscar a melhor forma de enfrentar a situação. É garantida a liberdade para que haja 
desistência da participação a qualquer momento e também o direito do Sr. (a) ser 
mantido atualizado sobre os resultados parciais da pesquisa. Esclarecemos que sua 
participação é de extrema importância para o desenvolvimento desta pesquisa, cujos 
resultados poderão beneficiar o trabalhador de saúde. Estaremos à disposição em 
caso de dúvidas ou para quaisquer informações. Caso concorde em participar, é 
preciso assinar este termo, que está em duas vias, uma delas é sua e a outra do 
pesquisador responsável. 
 
Agradecemos antecipadamente, 
 

___________________________                        ____________________________ 
Pesquisadora: Marília Duarte Valim                       Dr.ª Maria Helena Palucci Marziale        
Rua Prudente de Moraes, 1569 apto 63                        E-mail: marziale@eerp.usp.br        
Centro    Ribeirão Preto – SP                                               Tel: (16) 3602 3430  
Tel: (19) 91136881  
 

Eu, _______________________________________________________________, 
tendo recebido as informações acima e ciente do que foi exposto, aceito participar da 
pesquisa de forma livre e esclarecida, assinando este documento com a garantia de 
que o estudo está em concordância com a Resolução 196/96 que regulamenta a 
pesquisa envolvendo seres humanos. 
 

Ribeirão Preto, ________de __________________de __________. 

 

______________________________________ 
                 Assinatura do participante       
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APÊNDICE J – Questionário Sociodemográfico 

 
Prezado enfermeiro (a), 

 
Os questionários abaixo fazem parte do projeto de pesquisa intitulado: 

“Adaptação cultural e validação do instrumento Questionnaires for knowledge and 

compliance with standard precaution para o português do Brasil”.   

Por favor, responda as questões abaixo descritas com veracidade, 

assinalando com um “X” a resposta que julgar verdadeira.   

 

Agradecemos muito a sua colaboração!  

 
Questionário Sociodemográfico 
 

1. Idade: ______anos      
 

2. Sexo: (   ) Masculino         (   ) Feminino 
 

3. Grau de escolaridade:  
 

 a-) Superior 
 b-) Especialização incompleta          
 c-) Especialização             
 d-) Mestrado incompleto   
 e-) Mestrado          
 f-) Doutorado incompleto          
 g-) Doutorado 

 
4. Você exerce função exclusivamente administrativa: 

 
a) Não 
b)Sim (descrever) ___________________________________________ 
 

5. Tempo de atuação profissional: _________anos_________meses 
 

6. Setor de atuação profissional:  
_______________________________________ 
 

7. Você já sofreu acidente de trabalho com material perfurocortante 
potencialmente contaminado? 
 
 a) Não  
 b-) Sim (favor especificar número de vezes)__________________________ 
 

8.  Você já sofreu acidente de trabalho pelo contato de pele não íntegra ou mucosa 
com sangue ou fluidos corporais potencialmente contaminados (sangue, fluidos 
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com sangue, líquido amniótico, líquido pleural, líquido ascítico, excreções como 
fezes e urina e secreções de vias aéreas)? 
a) Não         
b-)Sim (favor especificar o número de vezes)___________________________ 
 
Se respondeu SIM às questões 7 e/ou 8, responda as questões 9 e 10. 
 

9. Com relação à notificação de acidente com material biológico potencialmente 
 contaminado, você notifica: 

a) Sempre    b) Na maioria das veze    c) Às vezes    d) Raramente   e) Nunca 
 

10. O motivo pelo qual você não notificou o seu acidente do trabalho foi: 
a) Considero desnecessária a notificação; 
b) Medo da reação da chefia e dos colegas de trabalho; 
c) Não há serviço de controle de notificações de acidentes de trabalho neste 
hospital; 
d) Não percebi o acidente na hora do acontecimento 
e) Outros _______________________________________________________ 
 

11. Você já participou de treinamento sobre medidas de precauções-padrão 
oferecido pela instituição empregadora? 
a) Não  
 b) Sim (especificar a data da realização do último treinamento) ____________ 
  

12. Você deseja receber treinamento e atualizações sobre as medidas de 
precauções-padrão?  
a-) Não                      b-) Sim 
 

13. Em seu setor de trabalho os recipientes para descarte de material 
perfurocortante são sempre trocados quando chegam a 1/3 do preenchimento? 
  
a-)Não                        b-) Sim 
 

15. O seu esquema de vacinação contra a hepatite B está completo (três doses)? 
a) Sim                       b) Não 
 

16. O resultado do seu exame de sorologia do anticorpo para hepatite B (anti-HBs) 
é: 

 
a) Positivo                b) Negativo             c) Desconheço 
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APÊNDICE K - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

 Você está sendo convidado a participar da pesquisa intitulada “Adaptação 
cultural e validação do Questionnaires for knowledge and compliance with standard 
precaution para o português do Brasil” vinculado ao Programa de Pós Graduação da 
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. O estudo tem como objetivo traduzir a 
adaptar para a cultura brasileira o instrumento de conhecimento e adesão às 
precauções-padrão para enfermeiros. Sua participação é voluntária, consta em 
responder a seis instrumentos com questões fechadas que consistem de: 
Questionário Sociodemográfico (16 questões), Questionário de Conhecimento sobre 
as Precauções-padrão (20 questões), Questionário de Adesão às Precauções-padrão 
(20 questões), Escala de Clima de Segurança (12 questões) e Escala de Obstáculos 
para seguir as Precauções-padrão (6 questões) com tempo de preenchimento 
variando de 15 a 25 minutos.  

Os questionários serão aplicados e recolhidos em horário de sua 
preferência, de acordo com a chefia de enfermagem do setor e de acordo com o 
regimento da instituição. Informamos que você não sofrerá qualquer tipo de prejuízo 
ou risco durante o estudo, não receberá benefícios financeiros e não terá gastos 
advindos da participação. As informações colhidas, bem como seu nome, serão 
tratadas em absoluto sigilo e serão utilizadas unicamente para fins de pesquisa. Além 
disso, se sentir qualquer desconforto e precisar de ajuda, você poderá me falar e 
tentaremos buscar a melhor forma de enfrentar a situação. 

É garantida a liberdade para que haja desistência da participação a 
qualquer momento e também o direito do Sr. (a) ser mantido atualizado sobre os 
resultados parciais da pesquisa. Esclarecemos que sua participação é de extrema 
importância para o desenvolvimento desta pesquisa, cujos resultados poderão 
beneficiar o trabalhador de saúde. Estaremos à disposição em caso de dúvidas ou 
para quaisquer informações. Caso concorde em participar, é preciso assinar este 
termo, que está em duas vias, uma delas é sua e a outra do pesquisador responsável. 
Agradecemos antecipadamente, 
 
___________________________                        ____________________________ 
Pesquisadora: Marília Duarte Valim                       Dr.ª Maria Helena Palucci Marziale        
Rua Prudente de Moraes, 1569 apto 63                        E-mail: marziale@eerp.usp.br        
Centro    Ribeirão Preto – SP                                               Tel: (16) 3602 3430  
Tel: (19) 91136881  
 
 
Eu, _______________________________________________________________, 
tendo recebido as informações acima e ciente do que foi exposto, aceito participar da 
pesquisa de forma livre e esclarecida, assinando este documento com a garantia de 
que o estudo está em concordância com a Resolução 196/96 que regulamenta a 
pesquisa envolvendo seres humanos. 
 

Ribeirão Preto, ________de __________________de __________. 

 

______________________________________ 
                 Assinatura do participante   
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APÊNDICE L - Questionário de conhecimento sobre as precauções-padrão 

 

 
1.  Você sabe o que são as medidas de precauções-padrão? 

 
(  ) Verdadeiro                         (  ) Falso                        (  ) Não sei 

 
2. As precauções-padrão só devem ser aplicadas em pacientes com diagnóstico de 

infecção ou pacientes que se encontram no período de incubação para uma 
determinada infecção: 
 
(  ) Verdadeiro                           (  ) Falso                        (  ) Não sei 
 

3. A adesão às medidas de precauções-padrão tem como objetivo principal proteger 
a equipe de saúde: 
 
(  ) Verdadeiro                           (  ) Falso                        (  ) Não sei 
 

4. Ao entrar em contato com sangue ou quaisquer outros materiais potencialmente 
contaminados, deve-se lavar as mãos imediatamente: 
 
(  ) Verdadeiro                           (  ) Falso                       (  ) Não sei 
 

5. A higiene das mãos deve ser realizada durante a prestação de cuidados a 
pacientes diferentes: 
 
(  ) Verdadeiro                          (  ) Falso                         (  ) Não sei 
 

6. Uma vez que o uso de luvas pode evitar a contaminação das mãos, não é 
necessário higienizar as mãos depois de retirar as luvas:  
 
(  ) Verdadeiro                           (  ) Falso                        (  ) Não sei 
 

7. Deve ser evitado o contato de objetos, materiais, equipamentos, roupas e 
indivíduos com Equipamento de Proteção Individual (EPI) contaminado: 
 
(  ) Verdadeiro                         (  ) Falso                        (  ) Não sei 
 

8. O uso do EPI não deve ser compartilhado: 
 
(  ) Verdadeiro                          (  ) Falso                        (  ) Não sei 
 

9. Ao realizar os procedimentos de cuidado oral ou outros procedimentos que podem 
envolver contato com mucosas do paciente, o uso de luvas não é obrigatório: 
 
(  ) Verdadeiro                           (  ) Falso                        (  ) Não sei 
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10. Nos procedimentos de coleta de sangue ou punção venosa, o uso de luvas é 
necessário: 
 
(  ) Verdadeiro                           (  ) Falso                   (  ) Não sei 
 

11.  Nos procedimentos em que ocorrem possibilidades de contato das mãos com 
secreção ou excreção de pacientes, o uso das luvas é necessário: 
 
(  ) Verdadeiro                           (  ) Falso                        (  ) Não sei 
 

12. Deve-se realizar a troca das luvas na prestação de cuidados a pacientes 
diferentes: 
 
(  ) Verdadeiro                          (  ) Falso                      (  ) Não sei 
 

13. Nos procedimentos em que ocorrem possibilidades de respingos de sangue, fluido 
corporal, secreção ou excreção, deve-se usar máscara de proteção ou protetor 
facial: 
 
(  ) Verdadeiro                           (  ) Falso                        (  ) Não sei 
 

14. Nos procedimentos em que ocorrem possibilidades de respingos de sangue, fluido 
corporal, secreção ou excreção, deve-se usar óculos de proteção individual ou 
protetores faciais: 
 
(  ) Verdadeiro                           (  ) Falso                        (  ) Não sei 
 

15. Nos procedimentos em que ocorrem possibilidades de respingos de sangue, fluido 
corporal, secreção ou excreção, deve-se utilizar o avental de proteção: 
 
(  ) Verdadeiro                          (  ) Falso                        (  ) Não sei 
 

16. Nas situações em que ocorrem possibilidades de respingos de sangue, fluido 
corporal, secreção ou excreção, deve-se utilizar gorros e propés descartáveis: 
 
(  ) Verdadeiro                           (  ) Falso                      (  ) Não sei 
 

17. É proibido dobrar, entortar ou realizar o encape ativo de agulhas. Quando 
necessário, realizar o encape passivo com apenas uma das mãos. Os recipientes 
para descarte devem ficar próximos à área de manipulação: 
 
(  ) Verdadeiro                         (  ) Falso                      (  ) Não sei 
 

18. Ao prestar assistência de enfermagem a pacientes com hepatite C ou sífilis, é 
necessário adotar apenas as medidas de precauções-padrão: 
 
(  ) Verdadeiro                           (  ) Falso                       (  ) Não sei 
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19. Ao prestar assistência de enfermagem a pacientes com tuberculose ativa ou 
varicela, é necessário adotar as medidas de precauções-padrão, além das 
medidas de precaução de gotículas: 
 
(  ) Verdadeiro                           (  ) Falso                        (  ) Não sei 
 

20. Ao prestar assistência de enfermagem a pacientes com infecções intestinais ou 
infecções de pele, é necessário adotar as medidas de precauções-padrão, além 
das medidas de precaução de contato: 
 
(  ) Verdadeiro                           (  ) Falso                        (  ) Não sei 
 

Agradecemos muito a sua colaboração! 
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APÊNDICE M - Questionário de adesão às precauções-padrão 

 

 
1. Realizo a higiene das mãos no intervalo entre a prestação de cuidados a diferentes 

pacientes: 
 
(  ) Sempre     (  ) Frequentemente     (  ) Às vezes    (  ) Raramente       (  ) Nunca 

 
2. Realizo a higiene das mãos após retirar as luvas: 

 
(  ) Sempre     (  ) Frequentemente     (  ) Às vezes    (  ) Raramente       (  ) Nunca 
 

3. Realizo a lavagem das mãos imediatamente após contato com materiais 
biológicos potencialmente contaminados: 
 
(  ) Sempre     (  ) Frequentemente      (  ) Às vezes    (  ) Raramente       (  ) Nunca 
 
 
Relate a frequência do uso das luvas nos procedimentos em que há possibilidade 
de contato com materiais biológicos potencialmente contaminados, listados 
abaixo: 
 
 

4. Coleta de sangue: 
 
(  ) Sempre     (  ) Frequentemente     (  ) Às vezes    (  ) Raramente       (  ) Nunca 
 

5. Procedimentos que envolvam a possibilidade de contato com urina ou fezes: 
 
(  ) Sempre     (  ) Frequentemente     (  ) Às vezes    (  ) Raramente       (  ) Nunca 
 

6. Procedimentos que envolvam a possibilidade de contato com a pele não íntegra 
do paciente: 
 
(  ) Sempre     (  ) Frequentemente     (  ) Às vezes    (  ) Raramente       (  ) Nunca 
 

7. Procedimentos que envolvam a possibilidade de contato com a mucosa do 
paciente:  
 
(  ) Sempre     (  ) Frequentemente     (  ) Às vezes    (  ) Raramente       (  ) Nunca 
 

8. Procedimentos que envolvam a possibilidade de contato com secreções das vias 
aéreas do paciente: 
 
(  ) Sempre     (  ) Frequentemente     (  ) Às vezes   (  ) Raramente       (  ) Nunca 
 

9. Injeção intramuscular ou subcutânea: 
 
(  ) Sempre     (  ) Frequentemente     (  ) Às vezes    (  ) Raramente       (  ) Nunca 
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10. Realização de curativos: 

  
(  ) Sempre     (  ) Frequentemente     (  ) Às vezes    (  ) Raramente       (  ) Nunca 
 

11.  Limpeza para a remoção de sangue: 
 
(  ) Sempre     (  ) Frequentemente     (  ) Às vezes    (  ) Raramente       (  ) Nunca 
 

12. Punção venosa: 
 
(  ) Sempre     (  ) Frequentemente     (  ) Às vezes    (  ) Raramente       (  ) Nunca 
 

13. Contato com amostras de sangue: 
 
(  ) Sempre     (  ) Frequentemente   (  ) Às vezes    (  ) Raramente       (  ) Nunca 
 

14. Utilizo máscara de proteção quando há possibilidade de contato com respingo de 
sangue, fluido corporal, secreção ou excreção: 
 
(  ) Sempre     (  ) Frequentemente     (  ) Às vezes    (  ) Raramente       (  ) Nunca 
 

15. Utilizo óculos de proteção quando há possibilidade de contato com respingo de 
sangue, fluido corporal, secreção ou excreção: 
 
(  ) Sempre     (  ) Frequentemente     (  ) Às vezes    (  ) Raramente       (  ) Nunca 
 

16.  Utilizo avental de proteção quando há possibilidade de contato com respingo com 
sangue, fluido corporal, secreção ou excreção: 
 
(  ) Sempre     (  ) Frequentemente     (  ) Às vezes    (  ) Raramente       (  ) Nunca 
 

17. Utilizo gorros e propés descartáveis quando há possibilidade de contato com 
respingos de sangue, fluido corporal, secreção ou excreção: 
 
(  ) Sempre     (  ) Frequentemente     (  ) Às vezes    (  ) Raramente       (  ) Nunca 
 

18. Não realizo o encape ativo de agulhas usadas ou realizo o encape passivo de 
agulhas apenas com uma mão: 
 
(  ) Sempre     (  ) Frequentemente     (  ) Às vezes   (  ) Raramente       (  ) Nunca 
 

19. Descarto as agulhas, lâminas e outros materiais perfurocortantes em recipientes 
de descarte específicos: 
 
(  ) Sempre     (  ) Frequentemente     (  ) Às vezes    (  ) Raramente       (  ) Nunca 
 
 
 

 



Apêndices 202 

 
20. Após acidentes de trabalho com materiais perfurocortantes potencialmente 

contaminados, espremo imediatamente o local, em seguida efetuo a antissepsia 
e coloco um curativo:  
 
(  ) Sempre       (  ) Frequentemente     (  ) Às vezes     (  ) Raramente        (  ) Nunca 

 

 
 
Agradecemos muito a sua colaboração! 
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ANEXO A – Versão original do Questionnaires for Knowledge and Compliance 
with Standard Precaution 

 
 
 

护士自我效能及标准预防知识、信念和行为依从性调查表 

 

问卷编号：              调查日期：     年     月     日 

 

此调查的目的是为了了解护士标准预防的知识、信念与行为依从现状，为提高护

士的职业防护行为依从性寻求更好的办法。请仔细阅读并填写下列问卷，根据您的实

际情况在相应栏内画√，只能选择一个答案。不用在问卷上填上您的姓名，全部资料属

于保密。 

 

一、一般资料 

 

1.年龄:_______岁 

 

2.教育程度：  a)中专    b)大专  c)本科    d)其他  

      

3.职称：      a)护士    b)护师  c)主管护师  d)副主任护师及以上 

 

4.行政职务    a)无      b) 有(请说明)     

   

5.您参加工作的时间：        年 

 

6.您现在在哪个科室工作 

a)内科    b)外科   c)血透室  d)传染科  e)手术室  f)ICU 或 CCU 

g)门诊    h)急诊科  i)其他(请注明)________ 

 

7.您所在医院的等级： 

a)Ⅰ级    b) Ⅱ级   c) Ⅲ级 

 

8.您调查前 6 个月被污染锐器的刺伤经历： 

a)有（请注明次数）           b)无 

 

9.您调查前 6 个月破损的皮肤或黏膜接触患者的血液、体液、分泌物或排泄物的经

历： 

a)有（请注明次数）           b)无 

 

10.您被污染锐器刺伤或破损的皮肤、粘膜接触患者的血液、体液、分泌物或排泄

物后的汇报情况（没有此经历则不需回答）： 

a)每次都汇报    b)大部分都汇报  c)有时汇报  d)偶尔汇报  e)从不汇报 

  

11．如果被扎伤而没有报告其原因是（没有此经历则不需回答）： 

a)不需要，不足以报告     b)怕对升级、评比不利   

 c) 医院没有专门的感染管理部门                           
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d)受伤的当时并没有觉察到 e)其他原因________ 

 

12．您接受过标准预防的知识培训吗？ 

a)是（请注明培训方式）       b)否 

 

13.您渴望进行标准预防知识培训吗？ 

a)是                         b)否 

 

14.您科室有专用的锐器收集盒吗？ 

a)有                         b)无 

  

15.您乙肝疫苗接种情况等： 

a)有                        b)无 

 

16．您的血清学乙肝抗体(抗-HBs)水平: 

a)阴性                      b)阳性               c）没有检测过 

 

17.上一次您觉得应该戴手套进行操作而您没有戴, 其主要原因是: 

a)不容易获得手套    b)太忙无时间戴手套    c)戴手套影响操作 

d)不舒服    e)怕病人有意见    f)其他          

    
  

二、标准预防知识问卷 

 

1．您是否知道什么是标准预防？ 

a)是                 b)否             c)不确定 

 

2.标准预防只应用于确诊为感染状态或处于感染潜伏期的病人： 

  a)是                 b)否             c)不知道 

 

3.实施标准预防，主要目的是保护医务人员： 

a)是                 b)否             c)不知道 

 

4.接触任何血液、体液、分泌物、排泄物和污物物品后应立即进行洗手和手消毒： 

a)是                 b)否             c)不知道 

 

5.接触不同病人之间应洗手： 

a)是                  b)否            c)不知道 

 

6.因为戴手套可以防止手部污染，脱手套后不需要洗手： 

a)是                 b)否             c)不知道 

 

7.应避免污染的防护用品与其他物体表面、衣服或病房外的人员之间的接触： 

a)是                 b)否             c)不知道 

 

8.不能共用手套、口罩等个人防护用品： 
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a)是                 b)否             c)不知道 

 

9.在进行口腔护理等可能接触患者黏膜的操作时可以不戴手套： 

a)是                 b)否             c)不知道 

 

10.在进行抽血、静脉穿刺等操作时应戴手套： 

a)是                 b)否             c)不知道 

 

11.在进行双手有可能接触患者分泌物和排泄物的操作中应戴手套： 

a)是                 b)否             c)不知道 

 

12.接触不同病人之间应更换手套： 

  a)是               b)否             c)不知道 

 

13.当进行有可能引起血液、体液、分泌物或排泄物喷溅的操作时，应戴面罩或口

罩： 

a)是                 b)否             c)不知道 

 

14.当进行有可能引起血液、体液、分泌物或排泄物喷溅的操作时，应佩戴保护性

眼罩或护目镜： 

a)是                 b)否             c)不知道 

 

15.当进行有可能引起血液、体液、分泌物或排泄物喷溅的操作时，应穿防护服： 

a)是                 b)否             c)不知道 

 

16.当有可能引起血液、体液、分泌物或排泄物飞溅、溢出或渗漏污染头发或鞋子

的情况时，应戴帽子或鞋套： 

a)是                 b)否             c)不知道 

 

17.利器盒应放在靠近锐器使用的区域，严禁用后的针头复帽或弯曲毁形，如

必须复帽时则采用单手复帽： 

a)是                b)否             c)不知道 

 

   18.护理丙型肝炎或梅毒的患者时只需要采取标准预防。 

a)是                b)否             c)不知道 

 

19.护理活动性肺结核或水痘患者时需要采取标准预防配合经空气传播疾病的预防。  

a)是                b)否             c)不知道 

 

20.护理肠道感染或者皮肤感染的患者时需要采取标准预防配合经接触传播疾病的

预防。 

a)是                b)否             c)不知道 

  
 

四、标准预防行为依从性问卷 
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1）接触不同的病人之间洗手： 

a)总是   b)经常   c)有时      d)偶尔     e)从不 

 

2）脱手套后洗手： 

a)总是   b)经常   c)有时      d)偶尔     e)从不 

3）接触任何血液、体液、分泌物、排泄物和污染物品后立即进行洗手或手消毒： 

a)总是   b)经常   c)有时      d)偶尔     e)从不 

 

在下列有可能接触患者血液、体液、分泌物和排泄物的操作中戴手套： 

 

4)抽血                   a)总是   b)经常   c)有时    d)偶尔    e)从不 

 

5)处理大、小便时         a)总是   b)经常   c)有时    d)偶尔    e)从不 

 

6)接触病人破损的皮肤     a)总是   b)经常   c)有时    d)偶尔    e)从不 

 

7)接触患者的粘膜         a)总是   b)经常   c)有时    d)偶尔    e)从不 

 

8)做痰培养操作           a)总是   b)经常   c)有时    d)偶尔    e)从不 

 

9)肌肉或皮下注射         a)总是   b)经常   c)有时    d)偶尔    e)从不  

  

10)换药操作              a)总是   b)经常   c)有时    d)偶尔    e)从不  

  

11)清洁血迹操作          a)总是   b)经常   c)有时    d)偶尔    e)从不 

 

12)做静脉穿刺时操作      a)总是   b)经常   c)有时    d)偶尔    e)从不 

 

13)接触血液标本时        a)总是   b)经常   c)有时    d)偶尔    e)从不 

 

14）当进行有可能引起血液、体液、分泌物或排泄物喷溅的操作时，戴面罩保护

口腔和鼻粘膜： 

a)总是     b)经常   c)有时     d)偶尔       e)从不 

 

15）当进行有可能引起血液、体液、分泌物或排泄物喷溅的操作时，佩戴

保护性眼罩、护目镜等保护眼睛： 

a)总是     b)经常   c)有时     d)偶尔       e)从不 

 

16）当进行有可能引起血液、体液、分泌物或排泄物喷溅的操作时，穿防护服： 

a)总是     b)经常   c)有时     d)偶尔       e)从不 

 

17）当有可能引起血液、体液、分泌物或排泄物飞溅、溢出或渗漏污染头发或鞋

子的情况时 戴帽子或鞋套： 

a)总是     b)经常   c)有时     d)偶尔       e)从不 

 

18）使用过的注射器不复帽或采用单手复帽： 
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a)总是     b)经常   c)有时     d)偶尔       e)从不 

 

19）用后的针头、刀片等锐器放在专用的锐器收集盒内： 

a)总是     b)经常   c)有时     d)偶尔       e)从不 

 

20)皮肤被污染锐器刺伤后，立即挤出血液再彻底清洗消毒并包扎： 

a)总是     b)经常   c)有时     d)偶尔       e)从不 
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ANEXO B – Questionnaires for knowledge and compliance with standard 

precaution 

 

I. Questionnaire for Standard Precaution Knowledge 

 

1. Do you know what the standard precaution is? 

a-) Yes               b-) No             c-) Uncertain 

2. Standard precaution is only applicable for patients with confirmed diagnosis of 

infection or in latent period of infection: 

a-) Yes               b-) No             c-) Uncertain 

3. The main goal to implement standard precaution is to protect the medical staff: 

a-) Yes               b-) No             c-) Uncertain 

4. Washing and disinfecting the hands immediately if containing any blood, body fluid, 

secretion, excretion, or dirty substance: 

a-) Yes               b-) No             c-) Uncertain 

5. Washing hands if contacting different patients: 

a-) Yes               b-) No             c-) Uncertain 

6. Since the gloves can prevent from the pollution of hands, there is no necessary to 

wash hands after taking off the gloves: 

a-) Yes               b-) No             c-) Uncertain 

7. It shall be avoided for the polluted protective articles to contact with the surface of 

other articles, the clothes or the staff outside of the ward: 

a-) Yes               b-) No             c-) Uncertain 

8. It shall not be shared the personal protective articles, such as gloves, masks, etc: 

a-) Yes               b-) No             c-) Uncertain 

9. The gloves cannot be worn in the oral nursing operation, which may contact the 

patient mucosa: 

a-) Yes               b-) No             c-) Uncertain 

10. The gloves shall be worn in the operation of blood drawing, venous puncture, etc: 

a-) Yes               b-) No             c-) Uncertain 

11. The gloves shall be worn in the operating that might contact the professional skin 

with the secretion and excretion of patient: 

a-) Yes               b-) No             c-) Uncertain 

12. The gloves shall be changed if contacting different patients: 

a-) Yes               b-) No             c-) Uncertain 

13. The face mask or mask shall be worn in the operation that might induce the spaying 

of blood, body fluid, secretion and excretion: 

a-) Yes               b-) No             c-) Uncertain 

14. The protective eye patch or goggle shall be worn in the operation that might induce 

the spaying of blood, body fluid, secretion and excretion: 

a-) Yes               b-) No             c-) Uncertain 

15. The protective suit shall be worn in the operation that might induce the spaying of 

blood, body fluid, secretion and excretion: 

a-) Yes               b-) No             c-) Uncertain 
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16. The protective cap or shoe shade shall be worn in the operation that might induce 

the spaying of blood, body fluid, secretion and excretion: 

a-) Yes               b-) No             c-) Uncertain 

17. The sharps disposal box shall be put in the area close to sharp applicable area, 

forbidden the returned operation of second-hand pinhead, as well as the transformative 

pinhead application. If the pinhead must be returned, it shall be processed by single 

hand: 

a-) Yes               b-) No             c-) Uncertain 

18. The caring for patients with HCV or syphilis only requires the standard precaution: 

a-) Yes               b-) No             c-) Uncertain 

19. The caring for patients with active tuberculosis or varicela requires the standard 

precaution associated with the prevention from the airborne diseases: 

a-) Yes               b-) No             c-) Uncertain 

20.  The caring for patients with intestinal infection or skin infection requires the 

standard precaution associated with the prevention from diseases by contact 

transmission:  

 a-) Yes               b-) No             c-) Uncertain 

 

 

I. Questionnaire for Standard Precaution compliance 

 

1. Washing hands if contacting different patients: 

a-) always      b-) usually      c-) sometimes      d-) seldom      e-) never 

2. Washing hands if taking off the gloves: 

a-) always      b-) usually      c-) sometimes      d-) seldom      e-) never 

3. Washing or disinfecting hands immediately if contacting any blood, body fluid, 

secretion, excretion or dirty substances: 

a-) always      b-) usually      c-) sometimes      d-) seldom      e-) never 

Wearing the gloves in the following operations that might contact the blood, body fluid, 

secretion and excretion of patients: 

4. Blood drawing: 

a-) always      b-) usually      c-) sometimes      d-) seldom      e-) never 

5. Disposal for stool and urine: 

a-) always      b-) usually      c-) sometimes      d-) seldom      e-) never 

6. Contacting the impaired skin of patients: 

a-) always      b-) usually      c-) sometimes      d-) seldom      e-) never 

7. Contacting the mucosa of patients: 

a-) always      b-) usually      c-) sometimes      d-) seldom      e-) never 

8. Saliva culture: 

a-) always      b-) usually      c-) sometimes      d-) seldom      e-) never 

9. Intramuscular or subcutaneous injection: 

a-) always      b-) usually      c-) sometimes      d-) seldom      e-) never 

10. Dressing change: 

a-) always      b-) usually      c-) sometimes      d-) seldom      e-) never 
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11. Cleaning blood trace: 

a-) always      b-) usually      c-) sometimes      d-) seldom      e-) never 

12. Venous puncture: 

a-) always      b-) usually      c-) sometimes      d-) seldom      e-) never 

13. Contacting blood sample: 

a-) always      b-) usually      c-) sometimes      d-) seldom      e-) never 

14. Wearing face mask to protect the oral and nasal mucosa in the operation that might 

induce the spaying of blood, body fluid, secretions and excretion: 

a-) always      b-) usually      c-) sometimes      d-) seldom      e-) never 

15.  Wearing protective eye patch or goggle to protect eyes in the operation that might 

induce the spaying of blood, body fluid, secretions and excretion: 

a-) always      b-) usually      c-) sometimes      d-) seldom      e-) never 

16. Wearing protective suit in the operation that might induce the spaying of blood, 

body fluid, secretions and excretion: 

a-) always      b-) usually      c-) sometimes      d-) seldom      e-) never 

17. Wearing protective cap or shoe shade to protect hair or shoes in the in the 

operation that might induce the spaying, flowing or leaking of blood, body fluid, 

secretions and excretion: 

a-) always      b-) usually      c-) sometimes      d-) seldom      e-) never 

18. No return application of second-hand syringe, or applying the return application 

with the single hand: 

a-) always      b-) usually      c-) sometimes      d-) seldom      e-) never 

19. The second-hand sharps such as pinhead and needles are collected in the special 

sharps disposal box: 

a-) always      b-) usually      c-) sometimes      d-) seldom      e-) never 

20. If the skin is injured by polluted sharps, it shall be squeezed for the blood flowing 

and then be thoroughly cleaned, disinfected and taped up: 

a-) always      b-) usually      c-) sometimes      d-) seldom      e-) never 
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ANEXO C - Permissão dos autores para a adaptação cultural e validação do 

instrumento para o Brasil 

 
Para ma_duarte1@hotmail.com 

De: ly603202@sina.com 

Enviada: sexta-feira, 11 de março de 2011 20:45:33 

Para:  ma_duarte1@hotmail.com  

 

-------------- 原始邮件 -------------- 

I am sorry for you replay now.I am in U.S. to do reseach.I am glad to you can pay 
attention to my artical.I agree with you that questionnaries in the artical will be 
translated into Brazilian.I wish you success. 
best wishs, 
yangluo 
 
----- 原始邮件 ----- 
发件人：CCNInt-EERP <ccnint@eerp.usp.br> 
收件人：<csuweb@mail.csu.edu.cn> 
主题：Contact 
日期：2011-3-11 01:12:09 
 
Dear Sir/madam, 
 
I work at the International Office of the University of S鉶 Paulo at 
Ribeir鉶 Preto College of Nursing. One of our Master抯 Students, Marilia 
Valim, would like to contact Professor Yang Luo, from the Nursing School of 
Central South University. 
We have been trying to contact her at the email address LY603202@sina.com 
without success. 
I would appreciate if you could forward this email to her or update her 
contact information, including a telephone number.  
 
We have been trying unsuccessfully to contact her for almost 1 month. 
 
Sincerely, 
 
Livia Pasqualin 
_______________ 
L韛ia Pasqualin 
International Office 
University of S鉶 Paulo at Ribeir鉶 Preto College of Nursing 
WHO Collaborating Centre for Nursing Research Development 
www.eerp.usp.br 
+55 16 36023393 
  

mailto:ly603202@sina.com
mailto:ma_duarte1@hotmail.com
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ANEXO D – Aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 
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ANEXO D – Aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 
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ANEXO E – Autorização com relação à retrotradução (back translation) pela 

autora do instrumento original 

 

 

 
Date: Thu, 3 Nov 2011 20:52:18 +0800 
From: ly603202@sina.com 
To: ma_duarte1@hotmail.com 

Subject: 回复：老师你好 

 

好，可以。 
 

----- 原始邮件 ----- 

发件人：Marília Duarte Valim <ma_duarte1@hotmail.com> 

收件人：yangluo <ly603202@sina.com> 

抄送人：Hong China <honghong_wang@hotmail.com> 

主题：老师你好 

日期：2011年 10月 24日 21点 45分 
 

老师你好 

我们已按照巴西的文化翻译好您的调查表， 在附件。 

请您看一下，可让我们在巴西进行调查。 

 

我们需要您的认可才可以开始调查，所以请老师帮忙我们。 

 

谢谢 

 

Marília Duarte Valim 

圣保罗大学博士班 

Ribeirão Preto 护理学院 (EERP/USP) 

(19) 91136881 
 

Marília Duarte Valim 

Doutoranda da Universidade de São Paulo 
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto (EERP/USP) 
(19) 91136881 
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ANEXO F – Carta de autorização da unidade de urgência vinculada ao hospital 

de ensino  
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ANEXO G - Carta de autorização do hospital de ensino do Campus da 

Universidade de São Paulo 
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ANEXO H – Carta de autorização do hospital privado filantrópico 
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ANEXO I – Carta de autorização do hospital privado 
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ANEXO J – Carta de autorização da unidade de pronto atendimento vinculada a 

plano de Saúde 

 

 
  

 


