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Resumo 

A não adesão dos profissionais de saúde às Precauções Universais é um dos 
problemas que atinge o sector da saúde, contribuindo para a proliferação de 
acidentes de trabalho e de infecções hospitalares (CDC, 2003). Para se 
optimizar as intervenções nesta área, é fundamental que se especifiquem que 
factores são, efectivamente, relevantes para os profissionais de saúde 
adoptarem as suas práticas preventivas.  

Através da realização de dois estudos com metodologias de recolha e análise 
de dados distintas, foi possível constatar que variáveis como a Percepção de 
Vulnerabilidade e o Clima de Segurança detêm neste sector a mesma 
preponderância que resultados de estudos realizados em outras áreas de 
actividade denotam. Identificou-se, ainda, um conjunto de factores que 
podem inibir, reforçar e facilitar a adesão dos profissionais de saúde às 
Precauções Universais, tais como as emergências médicas, a divulgação de 
informação sobre riscos e segurança e o desenvolvimento de reciclagens, 
respectivamente. 

A integração dos resultados obtidos e o contínuo desenvolvimento de 
investigações nesta área, permitirá contribuir para a clarificação deste 
problema e definição de medidas de intervenção adequadas ao sector, em 
geral e aos profissionais de saúde, em particular. 

1 O sector da Saúde 

A exposição a patógenos do sangue é, no sector da saúde, um dos principais 
riscos ao qual os profissionais de saúde estão sujeitos. Qualquer acidente que 
implique contacto cutâneo, mucocutâneo ou de exposição a fluidos corporais 
potencia a transmissão de pelo menos 20 microrganismos infecto-



contagiosos, entre os quais o vírus do HIV, Hepatite B e Hepatite C 
(Beltrami, Williams, Shapiro & Chamberland, 2000).  

Apesar do risco ser iminente o grau de infecção varia de acordo com o tipo 
de patógeno do sangue existente. Assim, ao nível do vírus da Hepatite B a 
taxa de transmissão oscila entre os 18% e 30%. Esta oscilação ocorre, em 
particular, devido aos problemas de imunização por vacina existentes no 
sector, inferiores a 100% (CDC, 2003). No que concerne ao vírus da 
Hepatite C, não existem dados precisos que foquem a totalidade de 
profissionais de saúde infectados, mas estima-se que no ano de 1997 
atingissem os 38,000 mil. Em média, o seu risco de transmissão é de 1.8%, 
mas pode variar entre 0 e 7% (CDC, 2003). Finalmente, o vírus da 
Imunodeficiência Humana apresenta, em média, uma probabilidade de 
transmissão de 0.3%, tendo o primeiro caso sido detectado em 1986. Até ao 
ano de 2001, existiam 57 casos de transmissão documentados e 138 
episódios de transmissão possível, apenas nos Estados Unidos da América 
(CDC, 2003). 

Em Portugal, de acordo com o Relatório de Inquérito de Prevalência de 
Infecção (2003), verifica-se que existe uma diferenciação da prevalência de 
infecções, com os múltiplos patógenos, por unidade de trabalho com maior 
incidência nas unidades de Cuidados Intensivos e Medicina. 

1.1 Regras de Segurança no Sector da Saúde: as Precauções 
Universais 

Com o intuito de construir barreiras de protecção que inibissem, por 
antecipação, o contacto com patógenos infecciosos foram constituídas, no 
ano de 1987, as Precauções Universais (PU) cuja eficácia tem sido 
demonstrada por permitir reduzir a exposição quer a sangue, quer a 
membranas mucosas (e.g. Fahey, Koziol, Banks & Henderson, 1991). A 
principal directriz de segurança promovida pelas Precauções Universais é a 
obrigatoriedade que cada profissional de saúde tem de partir do pressuposto 
que todos os pacientes são potenciais portadores de um patógeno do sangue, 
independentemente do seu diagnóstico ou grau de infecção. Aliadas a este 
princípio, encontram-se quatro regras base que se constituem enquanto 
restantes barreiras de auto-protecção: 1) lavar sempre as mãos antes e depois 
de qualquer procedimento clínico; 2) utilizar sempre luvas quando existe 
contacto com o paciente; 3) utilizar o equipamento de protecção pessoal; e 
4) evitar remover, com a mão, agulhas utilizadas (Garner, 1996). Todavia, 
vários estudos realizados no sector denotam, enquanto resultado, a tendência 
que os profissionais de saúde têm para não aderir a estas medidas de 
precaução, atestando níveis de adesão inferiores a 100%. De acordo com 
algumas investigações a adesão pode variar entre os 16% entre os residentes 



de cirurgia (Hammond, Eckes & Cunningham, 1990) e os 44%, entre os 
enfermeiros, na unidade de Urgências (Kellen, DiGiovanna, Celentano, 
Kalainov, Bisson, et al., 1990). Neste sentido, sugere-se que a fraca adesão 
às Precauções Universais potencie, por ano, cerca de 1.100 mortes das quais 
metade irá ocorrer em países subdesenvolvidos contribuindo ainda para a 
proliferação de infecções hospitalares cruzadas e nosocomiais. 

1.2  Comportamento de adesão às Precauções Universais: estudos 
realizados  

Estudar o comportamento de adesão às Precauções Universais é de extrema 
relevância para o sector da saúde para tentar compreender e minimizar quer 
a ocorrência dos acidentes ocupacionais existentes (e.g. laceração com 
objecto cortante, picada de agulha), quer a proliferação de infecções 
hospitalares. A investigação realizada sintetiza os seus resultados pelo 
recurso ou a variáveis cognitivas isoladas (e.g. crenças e atitudes 
profissionais de saúde), ou a modelos teóricos tais como a Teoria da Acção 
Planeada proposta por Ajzen (1991), o Modelo PRECEDE-PROCEED 
desenvolvido por Green & Kreuter (1991) e Modelos Organizacionais de 
Clima de Segurança constituídos por Zohar, (2000).  

Os estudos realizados no sector da saúde que recorrem aos modelos sócio-
cognitivos e ambientais acima referidos partem do pressuposto que o 
comportamento de segurança dos profissionais de saúde, tal como a adesão 
às Precauções Universais, é influenciado por crenças e atitudes que lhe 
subjazem. Ainda que a literatura sugira a sua adequabilidade permanecem, 
ainda, algumas limitações, nomeadamente ao nível da Percepção de 
Vulnerabilidade que apesar de ser estudada em sectores de actividade 
distintos tende a não ser incluída quando se avalia o comportamento de 
adesão às Precauções Universais dos profissionais de saúde. Para além disso, 
as investigações realizadas no âmbito da aplicação de programas 
interventivos ao sector da saúde têm apresentado resultados incongruentes 
que permitem continuar a explorar que variáveis poderão ser incluídas num 
plano de intervenção que optimize a segurança entre estes profissionais e por 
consequência, no sector (e.g. Freeman & Chambers, 1992). 

Neste sentido, a realização desta investigação, a qual inclui dois estudos, 
tenta: 1) integrar a Percepção de Vulnerabilidade com o intuito de 
compreender que papel assume neste sector; 2) analisar a perspectiva que os 
profissionais de saúde detêm do seu comportamento de adesão às Precauções 
Universais. Assim, pretende-se identificar quais os factores que consideram 
essenciais para reforçar e promover as suas práticas de segurança com o 
intuito de recolher dados que possam, futuramente, optimizar a aplicação de 
programas interventivos no sector da saúde. 



2 Estudo 1  

Estudos realizados no âmbito da segurança e prevenção de acidentes em 
sectores de actividade distintos demonstram que existem duas variáveis com 
papel relevante, em particular o Clima de Segurança e a Percepção de 
Vulnerabilidade. No que concerne ao Clima de Segurança, irá remeter para o 
conjunto de percepções partilhadas pelos membros de um grupo presentes 
numa entidade organizacional face às práticas de segurança presentes na 
mesma (Zohar, 2000). Ao nível da Percepção de Vulnerabilidade a qual 
implica uma avaliação subjectiva do risco, define-se enquanto o conjunto de 
crenças, atitudes, avaliações e sentimentos das pessoas sobre a situação de 
perigo e dos riscos que lhes estão associados (Pidgeon, Hood, Jones, Turner 
& Gibson, 1992). 

Resultados sugerem que uma organização que detenha um clima de 
segurança positivo potencia a adopção de comportamentos de segurança 
(e.g. Garavan & O´Brien, 2001). Entenda-se por comportamentos de 
segurança, as acções que os profissionais de saúde desenvolvem com o 
intuito de adoptarem uma conduta de auto-protecção e de protecção dos 
pacientes, neste caso, através de normas previamente definidas, como as 
Precauções Universais (CDC, 2003).  

Por seu turno, apesar da relação entre a Percepção de Vulnerabilidade e os 
comportamentos de segurança ser pouco clara, estudos indicam que a 
minimização do risco por parte do trabalhador poderá potenciar um 
decréscimo da ocorrência de comportamentos preventivos (Rundmo, 2000). 
No que concerne à relação entre a Percepção de Vulnerabilidade e o Clima 
de Segurança, Cree & Kelloway (1997) referem que o Clima de Segurança, 
nomeadamente o grupal apresenta uma associação negativa com a Percepção 
de Vulnerabilidade, predizendo a mesma. Este resultado sugere, assim, que 
um clima positivo facilita a percepção objectiva dos riscos existentes, 
diminuindo a sua subjectividade. Assim, o objectivo deste estudo visa 
avaliar o modo como estas variáveis se associam entre si, ao nível do sector 
da saúde, e qual o seu contributo para a adesão destes profissionais às 
Precauções Universais. O modelo teórico a estimar encontra-se representado 
na Figura 1. 

 

 

 

 
Figura 1 – Modelo Teórico     
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Espera-se que o Clima de Segurança e a Percepção de Vulnerabilidade se 
encontrem correlacionadas e que ambas detenham um impacto no 
comportamento de segurança de adesão às Precauções Universais, 
constituindo-se enquanto suas preditoras.  

2.1  Procedimento 

Aplicou-se, para recolha de dados, um questionário no Serviço de Urgências 
Pediátricas de um hospital público da Grande Lisboa. Os enfermeiros desta 
unidade hospitalar encontravam-se divididos em três turnos, o que prolongou 
a realização da recolha dos dados por três dias. Esta metodologia assumiu 
um cariz quantitativo. 

2.2 Participantes 

A amostra foi composta por 100 enfermeiros da unidade de Urgências 
Pediátricas de um hospital público localizado na Grande Lisboa. A maioria 
destes profissionais de saúde pertence ao sexo feminino (55%), sendo 45% 
do sexo masculino. A sua média de idades é de 32.06 anos, compreendidas 
num intervalo cujo valor mínimo é de 22 anos e o máximo de 56 anos.  

2.3 Instrumento 

Os dados foram recolhidos através de um questionário, o qual integrava um 
conjunto de medidas que permitiam avaliar o Clima de Segurança (ao nível 
da gestão, chefia e colegas de trabalho), a Percepção de Vulnerabilidade e os 
Comportamentos de Segurança cuja constituição é ilustrada na Tabela 1. 

Variáveis Nº 
Itens E.g. α  Cronbach 

Clima Segurança 9 "A gestão apoia a adopção de 
comportamentos de segurança" .72 

Percepção de 
Vulnerabilidade 3 

"Em que medida considera que se 
encontra em risco face? Vírus da 
Hepatite B" 

.89 

Comportamentos 
de Segurança 5 "Lavo as mãos sempre que troco de 

luvas" .85 

Tabela 1 Características variáveis presentes no instrumento medida 

De referir que a medida de Clima de Segurança foi adaptada de Zohar 
(2000), a construção da medida de Percepção de Vulnerabilidade teve por 
base a proposta de Rundmo (1996), e finalmente a medida de 
Comportamentos de Segurança fundamentou-se na proposta pelo Center for 
Disease and Control (2003). As respostas foram dadas numa escala de tipo 
Likert com 5 pontos em que 1 significa “Discordo Totalmente” e 5 



“Concordo Totalmente”, exceptuando a resposta dadas aos itens que 
mediam a Percepção de Vulnerabilidade onde 1 remetia para “Totalmente 
Inseguro” e 5 “Totalmente Seguro”. 

2.4  Resultados  

Através da Tabela 2 é possível determinar os valores das correlações de 
Pearson para cada variável analisada. No que concerne às dimensões do 
Clima de Segurança, tal qual seria de esperar por medirem o mesmo 
constructo, apresentam correlações positivas de intensidade forte e muito 
semelhantes entre si. Correlaciona-se ainda com os Comportamentos de 
Segurança através das suas três dimensões, cujas correlações apresentam 
intensidade média com tendência a forte, variando entre .58 (Clima 
Segurança Gestão) e .59 (simultaneamente para o Clima Segurança Chefia 
e Colegas). 

Ao nível da Percepção de Vulnerabilidade esta correlaciona-se 
negativamente com as três dimensões do Clima de Segurança. As 
correlações obtidas variam entre –. 25 (Clima Segurança Gestão) e –. 41 
(Clima Segurança Chefia). O facto de serem correlações negativas indicia 
que quanto maior for a percepção dos profissionais de saúde de que a 
organização que representam detém um clima de segurança positivo, menor 
será a sua Percepção de Vulnerabilidade. 

  X DP 1 2 3 4 5 
1 Clima Segurança Gestão 2,5 .74 1  - -  -  -  
2 Clima Segurança Chefia 2,8 .70 .68** 1 - - - 
3 Clima Segurança Colegas 2,8 .85 .71** .76** 1 - - 
4Percepção Vulnerabilidade 2,8 .11 -.25* -.41** -.39** 1  - 
5 Comportamento 
Segurança 3,1 .71 .58** .58** .59** -.14** 1 

      * p < .05; ** p < .001; X = Média; DP = Desvio-Padrão 

Tabela 2 – Estatísticas Descritivas e Correlações  

Através da Regressão Linear Múltipla, pretendeu-se identificar, por um lado, 
a capacidade preditiva que o Clima de Segurança (pelas suas dimensões) e a 
Percepção de Vulnerabilidade têm face aos Comportamentos de Segurança; 
e, por outro, determinar qual o melhor preditor. 

Os resultados denotam que cerca de 43 % da variância subjacente aos 
Comportamentos de Segurança é explicada pelo Clima de Segurança e 
Percepção de Vulnerabilidade, sendo o modelo adequado (F = 19.373, p <. 
001). O Clima de Segurança apresenta-se enquanto melhor preditor, 
nomeadamente pelas suas dimensões Clima Segurança Chefia (β = . 29, p <. 
05), Clima de Segurança Gestão (β = . 23, p <. 05) e Clima de Segurança 



Colegas (β = . 22, p <. 05). Os resultados obtidos não foram significativos 
para a variável Percepção de Vulnerabilidade.  

Tendo em consideração os resultados alcançados, pode-se assim realizar 
uma resenha dos mesmos referindo que uma organização com um clima de 
segurança positivo, nomeadamente ao nível da chefia, apresenta uma maior 
tendência para que os seus profissionais desenvolvam comportamentos 
preventivos. A positividade do clima de segurança terá, também o seu 
reflexo no decréscimo da subjectividade da percepção de vulnerabilidade, 
como se pode verificar pela correlação significativa identificada. 

 3 Estudo 2 

Tal qual foi referido, previamente, os programas de intervenção aplicados ao 
sector da saúde não têm alcançado os resultados desejáveis no que concerne 
ao incremento do comportamento de adesão dos profissionais de saúde às 
Precauções Universais. Para que seja possível maximizar as potencialidades 
de medidas interventivas que permitam pelo acréscimo de adesão reduzir as 
ocorrências acidentais destes profissionais e minimizar a proliferação de 
infecções hospitalares, é fundamental identificar e clarificar qual a 
perspectiva que os profissionais de saúde detêm sobre os factores que 
consideram relevantes para o seu comportamento de adesão às Precauções 
Universais. Neste sentido, a realização do segundo estudo tenta 
complementar as informações adquiridas pelo primeiro aplicando uma 
metodologia qualitativa que permita caracterizar as crenças e percepções dos 
profissionais de saúde, assim como o seu comportamento de segurança. 
Pretende-se, assim, construir uma perspectiva bottom-up que tenha a sua 
génese na perspectiva que os profissionais de saúde têm sobre os factores 
que consideram ser relevantes para caracterizar o seu comportamento de 
adesão às Precauções Universais.   

3.1 Procedimento 

A recolha de dados ocorreu através de entrevistas semi-estruturadas a 
profissionais de saúde, tendo as mesmas sido realizadas com a colaboração 
de estudantes da licenciatura em Psicologia (ISCTE). A selecção dos 
participantes teve por base alguns requisitos específicos tais como: idade 
igual ou superior a 23 anos e necessidade de desempenhar funções a tempo 
inteiro numa instituição de saúde. De referir que a selecção dos participantes 
foi elaborada através de um critério de conveniência. A metodologia de 
recolha de dados assumiu um cariz qualitativo. 

Após terem sido realizadas as entrevistas, os dados recolhidos foram 
submetidos à técnica de Análise de Conteúdo, a qual teve enquanto unidade 
de análise o tema permitindo a construção de categorias a priori. A análise 



exploratória desenvolveu-se, então, a partir de duas etapas: 1) realização de 
Análise de Conteúdo pela equipa de investigação; 2) estimativa do acordo 
inter-juízes incluindo no processo um novo codificador. O cálculo da 
estatística K de Cohen que permite estimar a fidelidade do acordo inter-
juízes apresentou um valor de.79 com Erro Padrão associado de.10 e um 
intervalo de confiança que varia entre.58 e 1 (Silva & Pereira, 1998). Estes 
resultados denotam um acordo Muito Bom entre os juízes.  

Adesão Precauções 
Universais Subcategorias Exemplo 

Frequência 
Absoluta %1 

Riscos afectam 
profissionais saúde 

Infecto-
Contagiosos Vírus HIV 18 94,7 

 
Materiais/ Produtos 
Perigosos Desinfectantes 7 36,8 

 
Músculo-
Esqueléticos Contracturas Musculares 7 36,8 

 
Variam com o 
contexto 

O risco depende unidade de 
trabalho 2 10,5 

 
Problemas 
Psicológicos Depressões 1 5,3 

Factores Adesão 
Precauções 
Universais 

Factores 
Facilitadores Reciclagens 14 73,7 

 Factores Inibidores Emergências Médicas 18 94,7 
 Factores Reforço Divulgação Informação Riscos 14 73,7 

 
Norma Moral 
Profissional Saúde 

Colocar a saúde e segurança do 
paciente em primeiro lugar 14 73,7 

 
Percepção de 
Vulnerabilidade Desvalorização do risco existente 16 84,2 

Clima de Segurança Papel Hierarquias 
Chefias enquanto promotoras de 
segurança 16 84,2 

 Papel Colegas 
Colegas enquanto promotores de 
segurança 17 89,5 

 
Equipamento de 
Segurança 

Adequabilidade do equipamento às 
necessidades de segurança 14 73,7 

Acidentes Trabalho Tipo Acidentes Picada de Agulha 16 84,2 

 Reportar Acidentes Comunicar às chefias a ocorrência 16 84,2 
Referentes 

Significantes 
Profissionais de 
Saúde Enfermeiros 14 73,7 

  
Qualquer 
Profissional Técnico de Segurança 7 36,8 

Tabela 3 – Categorias, frequências absolutas e percentagens 

                                                        
1 A percentagem foi calculada com base na frequência absoluta das subcategorias 
nas 19 entrevistas (e.g. 18*100/ 19 = 94.7) 

 



No que concerne ao sistema de categorias ficou, assim, composto por 5 
categorias principais e respectivas subcategorias, como se pode verificar na 
Tabela 3. Os dados obtidos pela análise de conteúdo foram posteriormente 
inseridos no programa estatístico SPSS (Statistical Package for Social 
Sciences), tendo sido registado em base de dados a utilização de cada uma 
das categorias por participante. Para tal, constituiu-se uma matriz de 
presenças e ausências da respectiva categoria pelos participantes existentes. 

3.2 Participantes 

Foram entrevistados 19 profissionais de saúde, dos quais 14 pertenciam ao 
sexo feminino e apenas 5 ao masculino. A sua média de idades é de 39.74 
anos variando num intervalo mínimo de 23 anos e máximo de 56 anos. Dos 
19 profissionais de saúde entrevistados 36.8% são Enfermeiros, 31.6% 
pertenciam ao grupo profissional “Médicos”, 26.3% desempenham funções 
de Auxiliares de Acção Médica e 5.3% representam outro grupo de 
profissionais de saúde, caso dos Socorristas. 

3.3 Instrumento 

O guião semi-estruturado teve a particularidade de fundamentar a sua 
estrutura na proposta teórica PRECEDE – PROCEED (Green & Kreuter, 
1970; 1991) cujo pressuposto base é tentar identificar os factores que 
predispõem, facilitam e reforçam a ocorrência do problema em análise, neste 
caso a adesão às Precauções Universais; e, na Teoria da Acção Planeada 
(Ajzen, 1988) tentando explorar o papel da influência social. A equipa de 
investigação foi responsável pela construção do mesmo.  

Com uma durabilidade média de uma hora de entrevista, o guião aplicado 
encontrava-se dividido em três partes distintas. A primeira parte visava 
desenvolver o conceito de Precauções Universais assim como esclarecer 
quais os principais riscos que os profissionais de saúde consideram que 
subjazem à sua rotina diária. A identificação dos factores de predisposição, 
reforço e facilitação seriam a base temática da segunda parte do guião em 
causa. Finalmente, a terceira e última parte tinha como intuito explorar o 
papel da influência social, em particular pela identificação dos referentes 
significantes que os profissionais de saúde consideram ser relevantes para 
terem impacto no seu comportamento de adesão às Precauções Universais.   

Para além disso, foi incluída uma secção inicial que visava recolher 
informação sócio-demográfica dos profissionais de saúde assim como 
quantificar e especificar a natureza dos acidentes de trabalho existentes.  

3.4 Resultados  



Após se constituir o dicionário de categorias e averiguar a frequência 
absoluta e percentual das suas subcategorias em função das 19 entrevistas 
realizadas, é possível retirar algumas conclusões. Como se pode verificar na 
Tabela 3 e efectuando uma análise especifica por categoria, pode-se 
identificar que na categoria “Riscos que afectam os profissionais de saúde” 
94.7 dos respondentes refere pelo menos uma vez os riscos infecto-
contagiosos como sendo os que se apresentam enquanto maior perigo para a 
sua saúde e segurança. Este dado vai de encontro aos apresentados pela 
literatura e que apresentam os vírus do HIV, Hepatite B e C como sendo os 
que maior impacto têm ao nível dos riscos que subjazem à rotina diária 
destes profissionais (e.g. CDC, 2003).  

Ao nível do “Factores de adesão às Precauções Universais” avaliado em 
função dos factores que predispõem, reforçam e facilitam o mesmo constata-
se que os profissionais de saúde referem, pelo menos uma vez, os factores 
que consideram que inibem este comportamento, nomeadamente o estarem 
sujeitos a emergências médicas (94.7%). No entanto, foi possível identificar 
um resultado inesperado e que remete para o recurso à Norma Moral 
(73.7%) e à Percepção de Vulnerabilidade (84.2%) enquanto determinantes 
para a explicação do seu comportamento de não adesão às Precauções 
Universais. Isto significa que quando os profissionais de saúde sentem que 
este comportamento preventivo compete com a sua norma moral, 
nomeadamente garantir a saúde e segurança do paciente em primeiro lugar, 
associada a uma percepção diminuta de serem afectados pelos riscos 
existentes no seu ambiente de trabalho, apresentam uma maior tendência 
para não aderirem às normas de segurança estabelecidas, nomeadamente as 
Precauções Universais. 

No que concerne à categoria “Clima de Segurança” foi atribuída particular 
relevância ao papel dos colegas enquanto reforçadores de medidas de 
segurança (89.5%), não obstante a relevância atribuída ao papel das 
hierarquias e chefias (84.2%). Este resultado pode estar relacionado com o 
facto de os profissionais de saúde desempenharem as suas funções em 
grupos/ equipas de trabalho. Inclusivamente, ao nível da categoria 
“Referentes Significantes para o profissional de saúde”, os profissionais de 
saúde consideram que a maior fonte de influência advém de outros 
profissionais de saúde que podem ter impacto no seu comportamento de 
adesão às Precauções Universais (73.7%). Característica que pode, também, 
estar relacionada com o facto de partilharem o mesmo grupo/ equipa de 
trabalho. 

Finalmente, a categoria “Acidentes de Trabalho” identifica duas 
subcategorias, nomeadamente o tipo de acidente mais comummente referido 



pelos profissionais de saúde que se constitui enquanto a picada de agulha 
(84.2%). De novo, este resultado é suportado pelos dados existente na 
literatura (e.g. CDC, 2003). E cerca de 84.2% dos profissionais refere as 
medidas que devem ser utilizadas para reportar um acidente. 

Numa segunda fase da análise destes dados e, tendo por base o teste 
estatístico não paramétrico do Qui-Quadrado (X2) que permite comparar as 
frequências observadas dos casos existentes com as suas frequências 
esperadas, testou-se a significância das subcategorias encontradas de forma a 
verificar se existem diferenças estatísticas relevantes entre os conteúdos 
associados às categorias. Para tal, todas as categorias foram cruzadas entre 
si. 

Verifica-se que do sistema de categorias estabelecido 3 categorias 
apresentam resultados estatisticamente significativos: Factores Adesão às 
Precauções Universais, Clima de Segurança e Referentes Significantes para 
o profissional de saúde. A primeira categoria é definida, ao nível dos 
factores que inibem o comportamento de adesão às Precauções Universais 
pelas emergências médicas (X2= 15.211, p <. 001) que caracterizam o sector 
da saúde, excesso de confiança dos profissionais de saúde (X2= 6.368, p <. 
05) e carência de alguns recursos (X2= 6.368, p <. 05), (e.g. viseiras). Os 
factores facilitadores definem-se pela necessidade de desenvolver 
reciclagens (X2= 4.263, p <. 05) e os de reforço pela divulgação de 
informação (X2= 4.263, p <. 05). O comportamento de adesão às Precauções 
Universais associa-se, ainda, quer com norma moral (X2= 4.263, p <. 05) que 
regula o desempenho do profissional de saúde, conduzindo-o a valorizar o 
paciente por ser esse o imperativo da sua conduta moral; quer com 
percepção de vulnerabilidade (X2= 8.895, p <. 05) que os profissionais de 
saúde detêm e que sugere a desvalorização dos riscos que diariamente 
enfrentam na sua profissão. 

Finalmente, ao nível do Clima de Segurança assume significância a 
necessidade das hierarquias, gestão e chefias directas (X2= 8.895, p <. 05), 
coordenarem as actividades de segurança dos seus profissionais, estes que 
têm no enfermeiro-chefe o profissional de saúde que se constitui enquanto 
principal referente (X2= 4.263, p <. 05).  

4. Discussão  

Os resultados obtidos no primeiro estudo são congruentes quer com os 
existentes em sectores de actividade distintos, quer com os estudos 
desenvolvidos no sector da saúde no que concerne ao papel das variáveis 
analisadas (e.g. Gonçalves, Silva, Melià & Lima, 2005; Rundmo, 2000) ao 
sugerirem que a existência da percepção de um clima de segurança positivo 



na organização de saúde contribui para o reforço de comportamentos de 
adesão às Precauções Universais, diminuindo ainda a exposição aos riscos. 
No entanto, nesta investigação é de relevar a aplicação destas variáveis, 
nomeadamente da Percepção de Vulnerabilidade ao sector da saúde e ao 
estudo do comportamento de adesão às Precauções Universais.  

O cariz correlacional dos dados obtidos limita os resultados alcançados. Para 
além disso, a amostra foi composta por um único grupo de profissionais de 
saúde, o grupo dos enfermeiros pertencentes a uma unidade de trabalho com 
características específicas, as Urgências. Sabendo-se pela revisão de 
literatura realizada que as ocorrências acidentais e a proliferação de 
infecções hospitalares se diferenciam por sector de actividade e grupo 
profissional, pode-se esperar que os resultados obtidos para este grupo 
possam ser distintos caso sejam aplicados a outros grupos profissionais 
pertencentes a unidades de trabalho diferenciadas. Por estes motivos os 
resultados devem ser analisados com precaução, não devendo ser 
generalizados para além do contexto a que se reportaram. 

No que concerne ao segundo estudo, contribui para o desenvolvimento de 
estudos qualitativos focadas nesta temática e aplicados ao sector da saúde, os 
quais não têm tido grande expressão nas linhas de investigação existentes 
(Lymer, Richt & Isaksson, 2004). No entanto através da análise qualitativa 
dos dados obtidos foi possível determinar que variáveis têm para o 
profissional de saúde relevância, ao nível do seu comportamento de adesão 
às Precauções Universais. De referir, ainda, a existência de duas variáveis 
que não têm sido referidas ao nível da literatura sobre esta temática e que 
surgem, neste estudo, enquanto variáveis que contribuem para a não adesão 
dos profissionais de saúde às Precauções Universais, caso da Norma Moral e 
da Percepção de Vulnerabilidade. 

Estes resultados, nomeadamente ao nível da Percepção de Vulnerabilidade 
podem articular-se com os obtidos no primeiro estudo em particular pela 
necessidade de constituir um clima de segurança positivo que permita 
decrescer o risco subjectivo. Será, também, relevante em investigações 
futuras tentar identificar se o Clima de Segurança pode, eventualmente, deter 
uma relação com a Norma Moral do profissional de saúde, ajustando-a às 
necessidades preventivas do mesmo. 

Contudo, algumas limitações podem estar subjacentes a este segundo estudo. 
Por um lado o facto da selecção dos participantes ter-se regido por um 
critério de conveniência. Para além disso, o número total de participantes é 
reduzido. De relevar, ainda, a mescla de unidades de trabalho às quais os 
profissionais de saúde se reportam (limitação congruente com a apresentada 
no estudo 1), sendo que cada unidade de trabalho tem características 
distintas e níveis de exposição a riscos diferenciados. Estes factores levam a 



que os resultados sejam perspectivados como indicadores sugeridos pelos 
profissionais de saúde face ao seu comportamento de adesão às Precauções 
Universais, que apesar de deverem ser analisados com precaução, podem ter 
implicações futuras práticas relevantes para o sector.  

Se por um lado, o Clima de Segurança surge enquanto relevante para 
reforçar os comportamentos de segurança e reduzir a Percepção de 
Vulnerabilidade, sugerindo que a aposta num clima de segurança positivo 
terá implicações benéficas para os comportamentos de prevenção, tais como 
as Precauções Universais; por outro, ao identificarem-se indicadores que, de 
acordo com os profissionais de saúde, estão relacionados com o seu 
comportamento de adesão às mesmas, estes podem não só ser explorados em 
investigações futuras, como também ser tidos em consideração no delinear 
de programas preventivos. Estes indicadores podem ser determinantes para 
que o investigador e/ ou interventor possa conceber o seu plano de 
investigação e/ ou intervenção tendo por base a perspectiva do próprio 
profissional de saúde, não se limitando a uma posição top-down, mas sim 
integrar esta com a perspectiva bottom-up sugerida no estudo. 

O incremento do comportamento de adesão às Precauções Universais está 
dependente da continuação de estudos que não só incluam as variáveis 
analisadas como aprofundem o recurso a metodologias qualitativas que 
permitam esclarecer as percepções e perspectivas dos profissionais de saúde. 
Os estudos realizados fornecem alguns indicadores, ainda que em 
investigações futuras se deva ter em consideração não só a dimensão da 
amostra, como também e, em particular, as unidades de trabalho 
seleccionadas para análise.  

Será fundamental realizar estudos que comparem estas variáveis em 
unidades nas quais a incidência acidental e proliferação de infecções 
hospitalares é reduzida comparando-a com unidades onde as mesmas são de 
grande expressão. Para além disso, será relevante tentar identificar se para 
cada grupo profissional existem perspectivas distintas face aos factores que 
predispõem, reforçam e facilitam o seu comportamento de Precauções 
Universais. Exemplificando, o grupo de auxiliares de acção médica tende a 
dar relevância à sua integração no ambiente de trabalho enquanto factor que 
contribui para facilitar o seu comportamento de adesão às Precauções 
Universais (Rangel, 2005).  

Descobrindo o que os diferencia, permitirá progredir ao nível do 
conhecimento científico existente na área e facilitará o desenvolvimento de 
medidas interventivas que permitam incrementar os comportamentos de 
segurança destes profissionais, em particular a sua adesão às Precauções 
Universais. 

4.1 Conclusões finais 



Genericamente, os resultados desta investigação permitem alcançar duas 
conclusões. A primeira remete para o facto de, também, no sector da saúde 
ser viável apostar no Clima de Segurança e na Percepção de Risco enquanto 
factores que permitem caracterizar e promover os comportamentos de 
segurança dos profissionais de saúde já que os dados indiciam a sua 
relevância para o estudo do comportamento de adesão às Precauções 
Universais.  

Em segundo lugar, deverá ter-se em consideração não só a existência de 
factores que predispõem, facilitam e reforçam o comportamento de adesão às 
Precauções Universais, como também identificar que tipo de factores são 
efectivamente. Para tal, é importante conciliar uma abordagem teórica sobre 
os antecedentes dos comportamentos de segurança articulando-a com a 
perspectiva que os próprios profissionais de saúde têm, sobre os mesmos 
factores. Por último, deve-se realçar a necessidade da realização de mais 
estudos que incidam na avaliação, compreensão e predição dos 
comportamentos de segurança nos profissionais de saúde contribuindo para a 
prevenção de riscos e acidentes de trabalho. 
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