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Uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) pela equipe de enfermagem em 

hospitais: uma revisão 

 

Gislainne Almeida, Isabelle Rocha Arão 

 

RESUMO 

 
A Enfermagem possui um instrumento básico e muito importante no cuidado com os 

pacientes, que é a comunicação. Encontra-se presente em todas as ações realizadas com o 

paciente, seja orientar, informar, confortar ou atender as necessidades básicas que este 

necessita. A comunicação é uma dentre as muitas ferramentas que o enfermeiro emprega 

para desenvolver e aperfeiçoar o saber e se fazer profissional. Neste contexto, este trabalho 

pretende colaborar propondo a realização de levantamentos na literatura dos aspectos 

conceituais da aplicação dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) pela equipe de 

enfermagem para a sua segurança em caso de acidente de trabalho no ambiente hospitalar. 

Também proporcionar-se-á uma visão dos principais riscos e perigos que os profissionais de 

enfermagem encontram-se expostos durante sua jornada de trabalho nos hospitais. Esta 

revisão teve como objetivo identificar através da revisão de literatura, os EPI aplicados pela 

equipe de enfermagem no contexto hospitalar. Foi realizada em bancos de dados científicos 

eletrônicos. Foram selecionadas as publicações no período de 1999 a 2012. A equipe de 

enfermagem no geral, corre muitos riscos no ambiente hospitalar de trabalho com relação a 

não aplicação de equipamentos de proteção individual, e estudos já mostraram que a maioria 

dos acidentes que acontece entre os trabalhadores de enfermagem são devido a várias 

práticas de risco que incluem o descarte inadequado com objetos perfurocortantes, reencape 

de agulhas e a falta de adesão aos Equipamentos de proteção individual EPI. 

 

Palavras-chave: Equipamentos de Proteção Individual (EPI), enfermagem, hospitais, 

Segurança do Trabalho 
 

 

 



INTRODUÇÃO 

 

 A Enfermagem possui um instrumento básico e muito importante no cuidado com os 

pacientes, que é a comunicação. Encontra-se presente em todas as ações realizadas com o 

paciente, seja orientar, informar, confortar ou atender as necessidades básicas que este 

necessita. A comunicação é uma dentre as muitas ferramentas que o enfermeiro emprega para 

desenvolver e aperfeiçoar o saber e se fazer profissional. 

 Profissionais da área da saúde em sua maioria, com destaque os profissionais de 

enfermagem, a todo o momento são expostos a uma série de riscos sendo biológicos, 

químicos, físicos, ergonômicos e de acidentes no ambiente de trabalho. 

 Diante do exposto acima, este trabalho pretende colaborar propondo realizar o 

levantamento na literatura dos aspectos conceituais do uso dos Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI) pela equipe de enfermagem para a sua segurança em caso de acidente de 

trabalho no ambiente hospitalar. Também proporcionar-se-á uma visão dos principais riscos e 

perigos que os profissionais de enfermagem estão expostos durante sua jornada de trabalho 

nos hospitais. 

 Com foco na alta prevalência de acidentes de trabalho pela equipe de enfermagem e 

na tamanha relevância da aplicação de EPI como forma de prevenção de tais acidentes é que 

este estudo tem a sua importância justificada. 

 Sendo assim, a presente revisão teve como objetivo identificar através da revisão de 

literatura, os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) aplicados pela equipe de 

enfermagem no contexto hospitalar. 

 

 



MÉTODOS 

 

 Trata-se de um estudo de revisão de literatura, que envolveu a captação de 

publicações científicas em língua portuguesa relacionadas ao tema: “Uso dos Equipamentos 

de Proteção Individual (EPI) pela equipe de enfermagem em hospitais: uma revisão”, 

utilizando os descritores equipamentos de proteção individual (EPI), enfermagem, hospitais, 

segurança do trabalho. Foi realizada em bancos de dados científicos eletrônicos (Pubmed, 

Medline, Scielo, Lilacs) e sites de enfermagem. 

 Foram selecionadas as publicações no período de 1999 a 2012 e os textos foram 

analisados e sintetizados de forma reflexiva a fim de obter informações consistentes acerca do 

tema proposto, sendo que estas são apresentadas e discutidas a seguir. 

 

 



REVISÃO DE LITERATURA 

 

1 PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM 

 

 Enfermagem é a arte de cuidar e especificamente é o cuidado que se tem ao ser 

humano, desenvolvendo o trabalho de forma autônoma ou juntamente em equipe, atividades 

que incluam a promoção, proteção, prevenção e recuperação da saúde1. 

 Em um ambiente hospitalar uma equipe de enfermagem é formada pelo enfermeiro, 

técnico de enfermagem e também o auxiliar de enfermagem. 

 Normalmente, a maioria dos membros das equipes é composta por mulheres. Muitas 

destas mulheres são submetidas a muita exigência, lidando com demandas pesadas fora do 

local de trabalho, além de terem cargos importantes e de responsabilidade com filhos e 

família, estando privadas da companhia de seus familiares em atividades culturais e sociais2. 

 Os profissionais de enfermagem, por questões de baixo salário no mercado de 

trabalho, são submetidos à desvalorização, fazendo com que assumam jornadas duplas ou 

triplas de trabalho, colocando em risco sua própria vida e as condições de saúde, além de 

resultar no inevitável quadro de desinteresse e afastamento das causas sociais que envolvem o 

exercício profissional1. 

 O enfermeiro tem um envolvimento histórico com o controle de infecções, sendo 

responsável por unidades hospitalares e devendo estar atento às várias possibilidades de 

transmissão de patógenos, seja através do profissional para o paciente ou do paciente para o 

profissional. Tal envolvimento faz com que, o profissional de enfermagem deva sempre se 

preocupar com a implementação de práticas que possam oferecer condições seguras para o 

desempenho das atividades de toda sua equipe, além disso, incorporar à prática profissional 

diante dos acidentes ocorridos para garantir a seguridade de seus direitos3. 

 

2 ACIDENTE DE TRABALHO 

 

 Os acidentes de trabalho representam a concretização dos agravos à saúde do 

trabalhador em decorrência da atividade humana, ou seja, concretização das cargas de 

trabalho, sofrendo interferência de variáveis inerentes a própria pessoa física ou psíquica3. 

 

Define-se como acidente do trabalho aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a 
serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados especiais, 
provocando lesão corporal ou perturbação funcional, permanente ou temporária, que 
cause a morte, a perda ou a redução da capacidade para o trabalho 4. 
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 Os acidentes de trabalho são classificados em três categorias: típicos são aqueles em 

decorrência da atividade profissional realizada pelo indivíduo; trajeto: ocorre durante o 

percurso da residência para o local de trabalho; doenças do trabalho: aqueles que são 

ocasionados por qualquer tipo de doença profissional ligada a determinado tipo de atividade5. 

 As altas taxas de acidentes de trabalho e doenças que são registradas pelas 

estatísticas oficiais provocam elevados custos e prejuízos humanos, tanto sociais quanto 

econômicos, que possuem custo elevado para o País, considerando apenas os dados do 

trabalho formal. As perdas já somadas, muitas delas irreparáveis, são avaliadas, levando-se 

em consideração os danos causados à integridade física e mental do trabalhador, os prejuízos 

da empresa e os demais custos resultantes para a sociedade6. 

 Segundo FIESP e CIESP8 são considerados acidentes de trabalho: 

 

I- doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício 
do trabalho peculiar a determinada atividade constante da respectiva relação 
elaborada pelo Ministério da Previdência Social; 
II- doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de 
condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione 
diretamente, constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério da 
Previdência Social. 

 

 As empresas devem proporcionar condições que são necessárias para que o 

trabalhador tenha o mínimo possível de riscos no exercício de sua função, dar instruções sobre 

a relevância que se deve ter na prevenção de acidentes, tanto para preservação da integridade 

física como mental, quanto a certos danos materiais que envolvem máquinas, equipamentos e 

instalações, que constituem um valioso patrimônio das empresas7. 

 

2.1 ACIDENTE DE TRABALHO EM HOSPITAIS E DOENÇAS OCUPACIONAIS NA 

ENFERMAGEM 

 

 Os acidentes de trabalho são um sério problema de saúde pública e também para a 

economia de um país. Em muitos setores industriais houve decréscimo de casos de acidentes 

do trabalho, sendo que na área da saúde ocorreu um incremento desta ocorrência, em especial 

no ambiente hospitalar, exigindo maiores investigações e intervenções neste contexto, tanto 

no sentido de prevenir como também minimizar tais ocorrências9. 

 Os riscos ocupacionais são causados por fatores físicos, químicos, ergonômicos, de 

acidente e biológicos, que podem ocasionar doenças e acidentes de trabalho10. 
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 Estão incluídos como estratégias de prevenção o controle médico permanente, o uso 

de equipamentos de proteção individual, higiene nos locais de trabalho, os hábitos de higiene 

pessoal adequada, o uso de vestuário adequado, vacinação e treinamentos9. 

 As doenças ocupacionais têm sido algo muito comum em um ambiente hospitalar, 

acometendo assim a equipe de enfermagem. Estes profissionais lidam diretamente com os 

pacientes, materiais perfurocortantes, agulhas, soluções, equipamentos inadequados dentre 

outros. Sendo assim, esses riscos e acidentes representam em grande parte um grave problema 

de saúde pública que acometem todas as áreas, tornando assim um desafio a ser enfrentado11. 

 A rotina dos profissionais de enfermagem, ao realizar os diversos procedimentos em 

enfermagem, podem vir a gerar sentimentos que se misturam e se convergem assim como: 

ansiedade, angústia, insegurança, tristeza, fadiga, medo, fatores que resultam em desconforto, 

insatisfação dos profissionais, além do estresse do trabalho. Situações estas que podem 

ocasionar doenças, que irão progredindo com o passar dos anos entre as quais se encontram o 

estresse, os transtornos mentais e comportamentais. Encontra-se também exposição a outros 

fatores de riscos físicos, químicos, biológicos, mecânicos, ergonômicos e também as doenças 

denominadas de doenças ocupacionais como: LER/DORT (Lesões por esforços 

repetitivos/Distúrbios Osteomusculares relacionados ao trabalho), Lombalgias e Hérnias de 

Disco12. 

 Em um estudo realizou-se uma pesquisa onde foram verificados os registros de 

acidentes de trabalho em um hospital universitário. Os dados da pesquisa foram feitos através 

do teste do Qui-Quadrado, e com isso pode observar que as mulheres foram as mais 

acometidas sendo que a maioria dos acidentes de trabalho foi envolvida com material 

biológico5. 

 Os hospitais são locais de muita movimentação de pacientes e clientes acometidos 

por diferentes problemas envolvendo a saúde. Vários estudos têm apontado que os serviços de 

saúde, em particular os hospitais, geralmente proporcionam aos seus trabalhadores, 

principalmente aos da enfermagem, piores condições de trabalho em relação aos outros 

serviços3. 

 Os profissionais que trabalham em hospitais ficam expostos a acidentes com 

materiais biológicos humanos como sangue, secreções e excreções, podendo levar a doenças 

profissionais aguda, crônica ou até mesmo à morte. Alguns estudos que já foram realizados 

com trabalhadores da saúde demonstraram que o grupo que apresenta o maior percentual de 

acidentes de trabalho com material biológico estão incluídos os profissionais de 

enfermagem10. 
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 No ambiente hospitalar os acidentes com materiais perfurocortantes somam-se aos 

grandes riscos já existentes. Dentre estes riscos, destacam-se as infecções hospitalares, 

contaminação pelo vírus da hepatite B, além de várias outras ocorrências que causam danos à 

saúde do trabalhador, e que existe o fato de que o trabalhador no setor de saúde sofre 

limitações que são impostas por suas condições de vida, de saúde e também relacionadas às 

condições de atividade profissional13. 

 A partir do momento que acontece o acidente, a avaliação deve ser realizada 

imediatamente após o ocorrido, com uma adequada anamnese. Tais procedimentos são de 

fundamental relevância, não somente para elaborar uma conduta adequada frente ao paciente 

que foi acidentado, mas também para vislumbrar um possível prognóstico a respeito do 

quadro14. 

 Em um estudo realizado apresentou-se como objetivo investigar as fontes que mais 

geravam estresse no profissional de enfermagem sendo estes que trabalha no hospital. Dos 

respondentes, 48% estavam estressados. A sobrecarga de trabalho teve uma maior estimativa 

de risco relativo em relação ao estresse 6,1. As alterações cardiovasculares foram as que 

denotaram uma maior incidência nos autorrelatos. No entanto, as alterações gastrintestinais 

estiveram relacionadas com um risco maior para estresse 5,3 15. 

 

3 PERIGOS E RISCOS DE ACIDENTE E DOENÇAS OCUPACIONAIS PRESENTES 

NO AMBIENTE HOSPITAR 

 

 O ambiente hospitalar tem sido considerado insalubre, devido à presença de 

inúmeros pacientes portadores com diversas enfermidades, além de muitos procedimentos que 

oferecem riscos de acidentes e doenças para os trabalhadores da saúde18. 

 

Perigo fonte ou situação com potencial para provocar danos em termos de lesão, 
doença, dano à propriedade, meio ambiente, local de trabalho ou combinação 
destes6. 
Risco é a probabilidade potencial de causar danos nas condições de uso ou 
exposição, bem como a possível amplitude do dano17. 

 

 Diante da abordagem referente aos riscos ocupacionais verifica-se que são situações 

que venham a por fim ao equilíbrio físico, mental e social dos trabalhadores, e não somente 

situações que venham a ser oriundas de doenças e acidentes19. 

 Fatores físicos onde os trabalhadores estão expostos são os ruídos, vibrações, 

pressões anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes, radiações não-ionizantes, 
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como o infrassom e ultrassom. Fatores químicos ocasionados por substâncias, compostos ou 

produtos químicos que possam penetrar no organismo pela via respiratória. Fatores 

psicossociais podem estar associados à fadiga e à tensão; a perda do controle sobre o trabalho; 

rodízios noturno e em turnos entre outros. Fatores ergonômicos estão relacionados às posturas 

inadequadas ou por muito tempo, equipamentos, materiais e mobiliários irregulares, ritmos de 

trabalho entre outros. Fatores biológicos incluem-se os agentes biológicos tais como fungos, 

bactérias, parasitas, bacilos, protozoários e vírus20. 

 De acordo com o manual de implementação 22 (Programa de prevenção de acidentes 

com materiais perfurocortantes em serviços de saúde). O programa de prevenção consiste em 

dois componentes principais: 

 

• Etapas organizacionais para o desenvolvimento e a implementação de um 
programa de prevenção de acidentes de trabalho com materiais 
perfurocortantes: Incluem uma série de atividades administrativas e 
organizacionais, iniciando-se com a criação de uma equipe de trabalho 
multidisciplinar. As etapas são consistentes com outros modelos de melhoria 
continua da qualidade, nos quais há a exigência da realização de uma avaliação 
inicial e do estabelecimento de prioridades para o desenvolvimento de um programa 
de prevenção. Um processo contínuo de revisão e de avaliação da afetividade do 
programa de prevenção poderá vir a indicar a modificação de determinado 
componente do programa, de acordo com as necessidades identificadas. 
• Processos operacionais: Essas atividades formam a espinha dorsal do programa 
de prevenção.Incluem a criação de uma cultura de segurança, a notificação dos 
acidentes a análise dos dados e a seleção e a avaliação de materiais 
perfurocortantes22. 

 

 Os acidentes com materiais perfurocortantes em um ambiente hospitalar somam-se a 

grandes riscos, trazendo danos aos profissionais que ali trabalham. De acordo com os riscos, 

estão incluídos a contaminação através do vírus da hepatite B, infecção hospitalar, dentre 

outras ocorrências que venham a prejudicar a saúde do trabalhador13. 

 Dentre os perigos biológicos, a exposição às doenças infecciosas são comuns, 

incluindo a AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, que é transmitida pelo vírus 

HIV) e a Hepatite. Os vírus da Hepatite B e o  HIV são transmitidos por exposição percutânea 

ou por mucosa, por meio de fluidos orgânicos ou sangue. O profissional deve sempre tomar 

todos os cuidados para evitar os riscos, garantindo a sua segurança, além de toda a equipe 

envolvida23. 

 

A exposição aos microrganismos patogênicos, veiculados pelo sangue representa um 
sério risco ocupacional para os Trabalhadores da Área da Saúde (TAS). Dados norte 
americanos indicam que 5 a 10% dos TAS, infectados pelo vírus da hepatite B, 
evoluem com infecção e grande probabilidade de desenvolverem doença hepática 
crônica, tornando-se transmissores da doença durante toda sua vida18. 
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 Acredita-se que a enfermagem é considerada o grupo de maior representatividade 

que se encontra no interior do hospital, e devido estar ligada diretamente com o cuidado, os 

profissionais estão sujeitos a muitas situações de risco. Principalmente devido a falta do 

emprego de EPI durante o serviço ou até mesmo devido à negligência do seu emprego pelo 

próprio trabalhador durante a realização de procedimentos invasivos que estão envolvidos 

com sangue e fluidos corporais, manipulação e transporte inadequado de agulhas, seringas 

dentre outros24. 

 Cartilha do Trabalhador de Enfermagem25, a prevenção e o controle dos danos 

produzidos pelas cargas mental psíquica do trabalho de enfermagem concentram-se sobre 

medidas relacionadas com: 

 

1 Transformação social e organizacional: 
• Promover melhor compreensão dos objetivos terapêuticos, maior cooperação 
entre os membros das diversas equipes envolvidas. 
• Aprofundar a comunicação, dispor de tempo hábil para passagem de serviço 
entre as equipes. 
• Criar grupos de conversa ou de apoio para ajudar a enfrentar o estresse, de 
preferência com a participação de um psicólogo ou psiquiatra. 
• Melhorar a sinalização, a ordem e a limpeza do ambiente de trabalho; sujeira e 
desordem, além de contrárias aos princípios de higiene e segurança, são muito 
deprimentes. 
2 Ações sobre o trabalhador: 
• Melhorar a seleção: nem sempre o exame de saúde pré-admissional leva em 
conta as cargas mental e psíquica às quais o trabalhador será exposto. 
• Desenvolver ações de saúde ocupacional voltadas para a prevenção e o controle 
de problemas mentais e emocionais; levar em conta os fatores de penosidade na 
análise do perfil profissiográfico e na avaliação de saúde do trabalhador de 
enfermagem. 
• Promover estilo saudável de vida. 
• Formar, capacitar (inicial e continuamente) de modo a permitir o crescimento 
das competências do pessoal. 

 

 A saúde do trabalhador pode vir a ser prevenida, a partir do momento que são aceitas 

precauções-padrão. Para a prevenção existem diretrizes que são específicas para que possa 

haver segurança do trabalhador na saúde, que é exatamente a norma regulamentadora nº32. 

Esta legislação permite que possam ocorrer mudanças que são favoráveis ao desenvolvimento 

cotidiano das atividades laborais21. 

 

4 MEDIDAS DE PROTEÇÃO COLETIVA 

 

 As medidas de proteção coletiva são aquelas que têm como objetivo proteger à saúde 

do trabalhador, principalmente quando envolve um ou mais indivíduos no ambiente de 

trabalho19. Os Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC funciona como uma medida ou 
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dispositivo, sinal, imagem, som, instrumento ou equipamento direcionados à proteção de um 

ou mais pessoas6. 

 Dentre as ações de biossegurança que podem ser utilizadas pelos profissionais da 

enfermagem, podem ser destacadas normas de precauções básicas, que estão incluídos os EPI, 

que visam reduzir a exposição dos profissionais em relação aos agentes biológicos, além da 

recomendação na utilização e descarte de material perfurocortante26. 

 O trabalhador de enfermagem deve-se proteger diariamente, conhecendo o seu nível 

imunitário com relação às infecções que estão relacionadas com o cotidiano. Sendo assim, 

proteger por meio de imunoglobulinas ou vacinas, contra as seguintes doenças25: 

 

• Proteção altamente recomendada: Caxumba, Difteria, Gripe, Hepatite B, 
Rubéola, Sarampo, Tétano, Tuberculose, Varicella Zoster. 
• Proteção eventualmente indicada: Coqueluche, Febre tifóide, Hepatite A, Doença 
meningocócica, Doença pneumocócica, Doença invasiva pó H. influenzae25.  

 

 Com relação aos materiais perfurocortantes, o descarte inadequado destes materiais 

representa a principal fonte de risco para perfurações.  Quando o descarte de perfurocortantes, 

é realizado de forma inadequada, representa uma importante fonte de risco para ocasionar 

acidentes ocupacionais, não somente por parte da equipe envolvida como também aqueles 

indiretamente envolvidos, sendo o caso dos membros da equipe de limpeza do ambiente27. 

 Em um estudo realizado, buscou-se como objetivo a realização de uma avaliação do 

conhecimento da equipe de enfermagem sobre os riscos ocupacionais durante a administração 

de quimioterápicos. Neste estudo, foi observado que os profissionais de enfermagem que 

foram entrevistados nesta pesquisa, possuem apenas conhecimentos parciais, em relação aos 

riscos expostos durante a administração e descarte dos quimioterápicos. Sendo assim, é 

necessário investimento quanto à educação de tais profissionais, mediante medidas mais 

específicas para mensuração e também verificação de danos ocupacionais28. 

 

5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), DIRECIONADOS PARA 

OS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM 

 

 Os EPI são todos os dispositivos que envolvem o uso individual no ambiente de 

trabalho, destinado exclusivamente a proteção de riscos que podem ameaçar ou colocar em 

risco a segurança e a saúde do trabalhador. Para ser comercializado, todos os EPI deve 

apresentar o Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego 

(MTE), conforme está previsto na Norma Regulamentadora nº 6 do MTE29. 
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 O trabalhador de enfermagem deve proteger-se sempre que tiver contato com 

material biológico, incluído também durante assistência cotidiana aos pacientes, independente 

de chegar a conhecer ou não o diagnóstico. Estudos já mostraram que as maiores causas de 

acidentes entre trabalhadores de enfermagem acontecem por meio das práticas de risco como 

o descarte inadequado com objetos perfurocortantes, reencape de agulhas, e a falta de adesão 

aos Equipamentos de Proteção Individual30. 

 A equipe de enfermagem deve sempre fazer o uso dos EPI, com relação aos riscos de 

suas atividades, ou seja, em todas as situações, até mesmo em casos de emergências, uma vez 

que os riscos podem estar presentes no ambiente de trabalho. Muitas vezes, enquanto não seja 

estabelecido um diagnóstico, este é oculto, devido a este diagnóstico não deferido, o 

profissional muitas vezes, não possui conhecimento suficiente sobre estes riscos, fazendo com 

que coloque em perigo sua saúde 19. 

 Os profissionais da área da saúde devem ter uma postura segura ao utilizar os EPI, de 

acordo com a execução de certos procedimentos para a sua proteção, não só ao profissional, 

mas também a toda equipe envolvida no momento de algum procedimento a ser realizado3. 

 

Os equipamentos que fazem parte da prática profissional de enfermagem podem ser 
assim descritos: máscaras para proteção respiratória; óculos para amparar os olhos 
contra impactos, radiações e substâncias; luvas para proteger contra riscos 
biológicos e físicos; avental ou capote descartável e gorro para evitar aspersão de 
partículas dos cabelos e do couro cabeludo no campo de atendimento. Todos esses 
EPI’s são utilizados para prevenir o usuário de adquirir doenças em virtudes do 
contato profissional – paciente e contra riscos de acidentes de trabalho visando à 
conservação da sua própria saúde 31. 

 

 Em um estudo realizado com a equipe de enfermagem no Hospital Nossa Senhora da 

Piedade no município de Elói Mendes, Sul de Minas Gerais. Sobre a importância do uso de 

EPI, os resultados mostraram que 90% são usados para a prevenção, 70% prevenção de 

acidentes e da integridade física, 80% relataram que a instituição deve orientar quanto à 

orientação do uso e armazenamento correto e 50% afirmaram que deixam de fazer o uso dos 

EPI 32. 

 A utilização dos EPI traz benefícios à saúde dos trabalhadores e também aos 

empregadores incluindo: produtividade maior, diminuição do número de licenças, redução 

dos gastos hospitalares com equipamentos e materiais. O uso dos EPI deve ser adequado 

quanto a sua utilização para que possa haver conforto como o tamanho do equipamento usado 

além do tipo de risco envolvido para não ocasionar despesas a instituição. A não adesão ao 

uso dos equipamentos, pode resultar em prejuízos as relações psicossociais, de trabalho e 

familiares e, estará contribuindo para que os acidentes de trabalho continuem ocorrendo31
. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A enfermagem é arte de cuidar ou seja é o cuidado ao ser humano. 

 O enfermeiro atua na proteção, promoção, recuperação, bem como na prevenção de 

doenças, em hospitais e em todos os outros setores. 

 O profissional de enfermagem em um ambiente hospitalar, está sujeito a vários riscos 

e perigos relacionados ao contato que se tem com o paciente, casos de pacientes com índice 

de doenças infectocontagiosas, o emprego de materiais perfurocortantes inadequada e dentre 

outros, além de casos de acidentes de trabalho a não aplicação de equipamentos para proteção. 

 A prevenção é um dos fatores de extrema relevância, sendo considerada um dos mais 

importantes os EPI, que são os dispositivos utilizados pelo trabalhador prevenindo os riscos 

que podem ameaçar a saúde do trabalhador. Sendo que os equipamentos de proteção 

individual são itens indispensáveis nos hospitais, pois são atividades consideradas de risco 

para o profissional ali presente. 

 Além da higiene nos locais de trabalho, higiene pessoal, vestuário adequado, 

treinamentos e vacinações. 
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ABSTRACT 

 

Use of Ppe By Nursing Staff In Hospitals: a Review 

 

 

Nursing has a very basic and important tool in the patient care, which is communication. It is 

present in all actions performed with the patient, be it to direct, inform, comfort or meet the 

basic needs that the patient needs. Communication is one of several tools that nurses use to 

develop and improve professional knowledge and practice. In this context, this paper intends 

to collaborate proposing a survey in the literature of the conceptual aspects of the use of 

Personal Protective Equipment (PPE) by the nursing staff for their safety in case of job 

accidents in the hospital environment. It will also provide an overview of the main risks and 

dangers that nurses are exposed during their working hours in hospitals. This review is aimed 

at identifying, through literature review, the PPE used by the nursing staff in the hospital. It 

was based on electronic scientific databases; publications from 1999 to 2012 were selected. 

The nursing staff, in general, run a lot of risks in the hospital environment due to the non-use 

of personal protective equipment, and studies have already shown that most accidents that 

happen among nursing workers are due to several risk practices that include inappropriate 

cutting objects disposal, recapping of needles and lack of adherence to the personal 

Protective Equipment PPE. 

 
Key-words: Personal Protective Equipment (PPE), nursing, hospitals, Safety. 
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