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RESUMO 
 

ZAPPAROLI, A.S. Promoção da saúde do trabalhador de enfermagem: 
intervenção para o uso de luvas na punção venosa. 2009. 112f. Tese 

(Doutorado) – Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São 

Paulo, Ribeirão Preto, 2009. 

 

A execução da punção venosa periférica é uma atividade que expõe o profissional 

que a executa ao contato com sangue que pode ser um veículo transmissor de 

infecções. O objetivo do estudo foi validar o treinamento estruturado no modelo de 

promoção da saúde visando a mudança de comportamento de trabalhadores de 

enfermagem para o uso de luvas no procedimento de punção venosa periférica. Os 

delineamentos do estudo foram descritivo e quase-experimental e os procedimentos 

foram: adaptação da ferramenta, validação das variáveis do questionário, aplicação 

e avaliação do treinamento. A ferramenta de multimídia “promoção da saúde no 

trabalho: uso de luvas na punção venosa” foi adaptada da ferramenta “promoção da 

saúde no trabalho: uso de luvas na administração de medicamentos”, disponibilizada 

pela Rede de Prevenção de Acidentes de Trabalho, composta por questões pré-

treinamento, que identificam o comportamento dos profissionais, treinamento sobre o 

uso adequado de luvas e pós-treinamento, que identifica mudanças no 

comportamento. O procedimento de adaptação seguiu as etapas: definição do 

índice, criação do script, produção e disponibilização do software e controle de 

qualidade pós-produção. As variáveis do questionário foram validadas quanto ao 

conteúdo por 10 enfermeiros pesquisadores e quanto à consistência interna por 

meio do coeficiente alfa de Cronbach a partir de dados coletados com 30 

trabalhadores de enfermagem, de outubro a novembro de 2008, do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, 

obtendo-se alfa global = 0,83. O treinamento foi aplicado em amostra de 96 

trabalhadores de enfermagem do mesmo hospital, entre dezembro de 2008 e janeiro 

de 2009 em duas etapas: autoaplicação do treinamento e aplicação de um 

questionário um mês após a realização da primeira etapa. Na análise dos dados 

utilizou-se estatística descritiva, o teste Exato de Fisher e Correlação de Spearman. 

Os resultados identificaram que os fatores que influenciam o uso de luvas pelos 

trabalhadores são: percepção de benefícios (82,3%), autoeficácia do uso de luvas 



 

 

como equipamento de proteção individual (92,7%) e os que influenciam o não uso 

de luvas são: diminuição da sensibilidade tátil (82,3%), dificuldade para fixar o 

cateter (82,3%), tamanho inadequado (69,8%) e uso de luvas apenas quando 

conhecido o diagnóstico do paciente (54,2%). Apenas 20% dos sujeitos referiram 

estar satisfeitos com a qualidade das luvas oferecidas. Antes da aplicação do 

treinamento, 17,7% dos trabalhadores referiram usar luvas em 100% das vezes que 

executavam punção venosa e 75,1% dos sujeitos referiram a intenção de usá-las em 

todas as punções realizadas após o treinamento. Na avaliação realizada um mês 

depois do treinamento foi identificado que 35,4% dos sujeitos referiram que 

utilizaram luvas em todas as punções venosas realizadas, mostrando diferença 

estatisticamente significativa entre as variáveis (p=0,00). Houve correlação 

estatisticamente significativa entre a variável “intenção de uso após o treinamento” 

com as variáveis “uso de luvas antes do treinamento” e uso de luvas pelos colegas 

de trabalho (p<0,05). Conclui-se a eficácia do treinamento, no entanto sugere-se que 

outras medidas preventivas à exposição do trabalhador a material biológico devam 

ser associadas ao treinamento proposto.  

 

Palavras-chave: Luvas Protetoras, Saúde do Trabalhador, Promoção da Saúde, 

Enfermagem, Riscos Ocupacionais, Software. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 

ZAPPAROLI, A.S. Health promotion of nursing workers: intervention for the use 
of gloves in venous puncture. 2009 112f. Dissertation (Doctoral program) – 

University of São Paulo at Ribeirão Preto, College of Nursing, 2009. 

 

The peripheral venous puncture is an activity that exposes professionals who perform 

it to blood potential carrier of infections. This study aimed to validate the structured 

training in the health promotion model with a view to change the behavior of nursing 

workers in the use gloves in the peripheral venous puncture procedure. This is a 

descriptive and quasi-experimental study whose procedures were: instrument 

adaptation, validation of the questionnaire variables, application and evaluation of 

training. The multimedia tool “health promotion at work: the use of gloves in venous 

puncture” was adapted from the tool “health promotion at work: the use of gloves in 

the administration of medication” available by the Network for the Prevention of 

Occupational Accidents. It is composed of pre-training questions that identify 

professionals’ behavior and training on the adequate use of gloves, and post training 

questions that identify behavioral changes. The procedure to adapt the instrument 

followed the stages: index definition, script elaboration, production and availability of 

software and post production quality control. The questionnaire variables were 

content validated by ten nursing researchers and their internal consistency was 

analyzed through Cronbach’s Alfa coefficient (0.83) based on data collected from  30 

nursing workers from October to November 2008 at the Hospital das Clínicas, 

University of São Paulo at Ribeirão Preto Medical School. Training was applied in a 

sample of 96 nursing workers at the same hospital with data collected between 

December 2008 and January 2009 in two stages: self-application of training and 

application of a questionnaire one month after the first stage completion. Descriptive 

statistics, Fisher’s exact test  and Spearman’s correlation were used in data analysis. 

Results revealed that the factors influencing workers’ use of gloves were: perception 

of benefits (82.3%), self-efficacy in the use of gloves as individual protection 

equipment (92.7%); and factors influencing the non-use of gloves were: diminished 

tactile sensitivity (82.3%), difficulty in fixing the catheter (82.3%), gloves inadequate 

size (69.8%)  and use of gloves only when the patients’ diagnosis is known (54.2%). 

Only 20% of participants reported being satisfied with the quality of available gloves. 



 

 

Before the application of training, 17.7% of the workers reported using gloves in 

100% of times they perform peripheral venous puncture and  75.1% reported 

intention to use them in all venous punctures performed after training.  The 

evaluation carried out one month after training revealed that 35.4% of the participants 

reported the use of gloves in all venous punctures, which showed a statistically 

significant difference between variables (p=0.00). There was a statistically significant 

correlation between the variable commitment with a plan of action with the variables 

previous behavior and use of gloves by co-workers (p<0.05). The conclusion is that 

training is efficacious though we suggest that other preventive measures to workers’ 

exposure to biological material are associated to the proposed training.  

 
Key words: Protective Gloves, Occupational Health, Health Promotion, Nursing, 

Occupational Risks, Software. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

RESUMEN 
 

ZAPPAROLI, A.S. Promoción de la salud del trabajador de enfermería: 
intervención para el uso de guantes en la punción venosa. 2009. 112f. Tesis 

(Doctorado) – Escuela de Enfermería de Ribeirão Preto, Universidad de São Paulo, 

Ribeirão Preto, 2009. 

 

La ejecución de la punción venosa periférica es una actividad que expone al 

profesional que la ejecuta al contacto con sangre que puede ser un vehículo 

transmisor de infecciones. El objetivo del estudio fue validar el entrenamiento 

estructurado en el modelo de promoción de la salud que tenía por objetivo cambiar 

el comportamiento de los trabajadores de enfermería para que utilizaran de guantes 

en el procedimiento de punción venosa periférica. Se trata de un estudio descriptivo 

y casi experimental; los procedimientos fueron: adaptación de la herramienta, 

validación de las variables del cuestionario, aplicación y evaluación del 

entrenamiento. La herramienta de multimedia  “promoción de la salud en el trabajo: 

uso de guantes en la punción venosa” fue adaptada de la herramienta “promoción de 

la salud en el trabajo: uso de guantes en la administración de medicamentos”, 

disponible en la Red de Prevención de Accidentes de Trabajo, compuesta por 

cuestiones antes del entrenamiento, que identifican el comportamiento de los 

profesionales, entrenamiento sobre el uso adecuado de guantes y entrenamiento 

posterior, que identifica cambios en el comportamiento. El procedimiento de 

adaptación de la herramienta siguió las etapas: definición del índice, creación del 

guión, producción y disponibilidad del software y control de calidad después de la 

producción. Las variables del cuestionario fueron validadas, en lo que se refiere al 

contenido, por 10 enfermeros investigadores sobre la consistencia interna por medio 

del coeficiente Alfa de Cronbach a partir de datos recolectados de 30 trabajadores 

de enfermería, entre octubre y noviembre de 2008, en el Hospital de las Clínicas de 

la Facultad de Medicina de Ribeirão Preto de la Universidad de São Paulo, 

obteniéndose un alfa = 0,83. El entrenamiento fue aplicado en una muestra de 96 

trabajadores de enfermería del mismo hospital, con datos recolectados entre 

diciembre de 2008 a enero de 2009, en dos etapas: auto aplicación del 

entrenamiento y aplicación de un cuestionario un mes después de la realización de 

la primera etapa. En el análisis de los datos se utilizó estadística descriptiva, la 



 

 

prueba Exacta de Fisher y la Correlación de Spearman. Los resultados identificaron 

que los factores que influencian el uso de guantes por los trabajadores son: 

percepción de beneficios (82,3%), auto eficacia del uso de guantes como 

equipamiento de protección individual (92,7%) y los que influencian el no uso de 

guantes son: disminución de la sensibilidad táctil (82,3%), dificultad para fijar el 

catéter (82,3%), tamaño inadecuado de los guantes (69,8%) y uso de guantes 

apenas cuando es conocido el diagnóstico del paciente (54,2%). Apenas 20% de los 

sujetos refirieron estar satisfechos con la calidad de los guantes ofrecidos. Antes de 

la aplicación del entrenamiento 17,7% de los trabajadores refirieron usar guantes en 

100% de las veces que ejecutaban punción venosa periférica y 75,1% de los sujetos 

refirieron la intención de usarlos en todas las punciones venosas realizadas después 

del entrenamiento. En la evaluación realizada un mes después del entrenamiento 

fue identificado que 35,4% de los sujetos refirieron que utilizaron guantes en todas 

las punciones venosas realizadas, mostrando una diferencia estadísticamente 

significativa entre las variables (p=0,00). Hubo una correlación estadísticamente 

significativa entre la variable compromiso con un plano de acción y las variables 

conducta previa y uso de guantes por los compañeros de trabajo (p<0,05). Se 

concluye que el entrenamiento fue eficaz, sin embargo se sugiere que otras medidas 

que prevengan la exposición del trabajador al material biológico deben ser asociadas 

al entrenamiento propuesto. 

 
Palabras clave: Guantes Protectores, Salud Laboral, Promoción de la Salud, 

Enfermería, Riesgos Laborales, Programas informáticos. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

O trabalho no setor saúde é executado em locais onde existe constante 

exposição a fatores de risco de diversas ordens, que prejudicam aqueles que ali 

exercem seu trabalho. Dentre esses fatores estão a violência ocupacional, os fatores 

físicos, químicos, biológicos, psicossociais e ergonômicos. 

Os riscos ocupacionais são peculiares às atividades executadas e ao 

ambiente de trabalho. Nas instituições de saúde, o risco biológico é evidenciado pelo 

contato com microorganismos; o risco físico é associado às condições inadequadas 

de iluminação, temperatura, ruído, radiações; o risco químico pode estar relacionado 

à manipulação de desinfetantes e medicamentos; o risco psicossocial ocorre devido 

à necessidade de atenção constante, pressão da chefia, estresse, fadiga, ritmo 

acelerado, trabalho e esquema de horários em turnos alternados; agregados aos 

referidos agentes de risco ocupacional estão os fatores ergonômicos observados 

pelo levantamento e transporte de peso excessivo e o trabalho em posições 

incômodas. 

Riscos ocupacionais são caracterizados pela probabilidade de ocorrer 

acidente ou doença na realização de atividades no trabalho por meio de condições 

específicas (GALAFASI, 1999). Considera-se fator de risco para provocar um dano, 

toda característica ou circunstância que acompanha um aumento da probabilidade 

de ocorrência do fator indesejado, sem que o dito fator tenha de intervir 

necessariamente em sua causalidade (BRASIL, 1994). Dessa forma, os riscos 

ocupacionais decorrem da ruptura de uma relação entre o trabalhador e os 

processos de trabalho e produção, e vêm da probabilidade de ocorrer um 

determinado evento (SÊCCO et al., 2005). 

Segundo Bulhões (1998) o risco ocupacional no ambiente de trabalho pode 

ser real, estar oculto ou latente. Os riscos podem estar ocultos por falta de 

conhecimento, informação ou ignorância. O risco latente se manifesta em situações 

de emergência e estresse; o trabalhador sabe que está exposto ao risco, mas as 

condições de trabalho o forçam a se expor ao risco. O risco real é definido como 

aquele conhecido de todos, mas sem condições de solução e controle, pela 

inexistência de soluções, pelos altos custos ou por falta de vontade política.  
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Assim, o risco biológico, evidenciado pela exposição a fluidos corporais, é o 

principal gerador de periculosidade e insalubridade devido à possibilidade de 

infecção por vírus de patologias letais durante a execução de suas atividades de 

trabalho (SUAZO, 1999). 

A exposição dos trabalhadores de enfermagem aos riscos biológicos ocorre 

com maior frequência devido ao grande número de atividades laborais que expõe 

esses profissionais ao contato com o material biológico, veículos que podem 

desencadear doenças como a Síndrome de Imunodeficiência Adquirida e a Hepatite 

(MARZIALE; NISHIMURA, 2004). 

Essa exposição acontece pelo fato da equipe de enfermagem estar maior 

parte do tempo em contato direto com o paciente e por executar atividades como a 

administração de medicamentos intravenosos, que envolve a manipulação constante 

de agulhas e cateteres intravenosos, situações que expõem os trabalhadores ao 

risco de acidentes de trabalho e ao contato com sangue (WILLIAMS et al., 1994; 

CANINI et al., 2002). 

O risco de contaminação por patógenos veiculados pelo sangue após 

exposição ocupacional entre trabalhadores de saúde e de enfermagem e as 

consequências de acidentes de trabalho tem sido descrito na literatura como um 

problema relevante que necessita urgentemente ser minimizado devido aos sérios 

prejuízos que causam aos trabalhadores e às instituições, quer seja pelo sofrimento 

causado ou pelos custos gerados (MARZIALE; RODRIGUES, 2002; MARZIALE; 

ROBAZZI, 2004; MARZIALE; NISHIMUIRA; FERREIRA, 2004; SÊCCO, 2006). 

A consequência da exposição aos patógenos transmitidos pelo sangue não 

está somente relacionada à infecção; o trauma psicológico de um trabalhador 

acidentado perdura durante os meses de espera dos resultados dos exames 

sorológicos, resultando em mudanças nas relações sociais, familiares e de trabalho, 

como alterações nas práticas sexuais, os efeitos das drogas profiláticas e a perda do 

emprego (BRANDÃO JR, 2000; IHWSC, 2001). 

Marziale, Nishimura e Ferreira (2004) identificaram as atividades causadoras 

de acidentes com material perfurocortante e constataram que o maior número de 

acidentes foi ocasionado durante as atividades de punção venosa, administração de 

medicamentos por via subcutânea e soroterapia, seguidos pelas perfurações 

provocadas por agulhas descartadas em locais inadequados por outros 

trabalhadores.  
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Múltiplos fatores podem estar associados à ocorrência dos acidentes de 

trabalho com material perfurocortante. No entanto, dentre os principais fatores estão 

aqueles relacionados a inadequações da organização do trabalho, práticas de 

trabalho adotadas, aos materiais de trabalho e de segurança disponíveis, fatores 

pessoais e a inexistência de filosofia prevencionista da instituição.  

Marziale (2003a), Marziale (2003b), Marziale e Robazzi (2004), REPAT 

(2004), Murofuse, Marziale e Gemelli (2005), Marziale et al. (2006) e Marziale et al. 

(2007) observaram o registro de um pequeno número de acidentes por parte dos 

trabalhadores de enfermagem quando comparado ao número de profissionais 

expostos ao risco, fato que levou esses autores a considerar a hipótese de 

subnotificação dos episódios e consequentemente, pouca atenção voltada à 

prevenção dos acidentes e à promoção de condições seguras de trabalho em várias 

instituições de saúde brasileiras. Por isso, consideraram que há necessidade da 

adoção de estratégias para diminuir a ocorrência dos acidentes e melhorar os 

registros das exposições ocupacionais. 

A adoção de medidas preventivas tem sido considerada a melhor estratégia 

para minimizar a ocorrência dos acidentes de trabalho. Os programas preventivos 

devem estar centrados na prevenção primária efetuada por meio da análise das 

práticas de trabalho, identificando os riscos das mesmas e no controle de 

engenharia e ergonomia voltados aos instrumentos e materiais construídos para 

impedir lesões percutâneas, uma das principais causas de acidentes com exposição 

a material biológico (NIOSH, 1999). Ressalta-se ainda, a elaboração de estratégias 

de reorientação do comportamento dos profissionais para a adoção de práticas 

seguras de trabalho. 

Os trabalhadores de saúde devem ter conhecimento e habilidades para 

prevenir acidentes e adoecimento pelo trabalho no caso dos riscos biológicos. Eles 

devem ser capazes de presumir que todos os pacientes podem estar infectados por 

patógenos passíveis de transmissão.  

O Centers for Disease Control and Prevention (CDC), considerando a 

exposição dos profissionais da área da saúde ao sangue e outros fluidos biológicos 

durante a realização de suas atividades, determinou a adoção de medidas de 

proteção conhecidas como Precauções Universais que posteriormente foram 

reformuladas e classificadas como precauções-padrão (CDC, 1987; CDC, 1988; 

CDC, 1996). Estas recomendações constituíram-se em medidas mais práticas, pois 



 

 

19

sua utilização é recomendada para a possibilidade de contato com todos os fluidos 

corpóreos. As recomendações também incluem instruções sobre o uso de 

equipamentos de proteção e como agir na ocorrência de um incidente envolvendo 

material biológico. 

A Occupational Safety and Health Administration (OSHA) publicou as normas 

para a exposição a esses patógenos em 1991, cobrando que as instituições 

treinassem todos seus trabalhadores sobre os riscos e que implementassem e 

monitorassem a adesão às PU e outras medidas preventivas recomendadas. 

Em 2007, um novo manual sobre precauções de isolamento para prevenção 

da transmissão dos agentes infecciosos em estabelecimentos de saúde é editado 

com a adição de novas recomendações e reforço a já existente (CDC, 2007). 

As recomendações desse documento para as precauções-padrão são as que 

se seguem (SOUZA; VIANNA, 1993; CDC, 2007; SOERENSEN, 2008): 

- A lavagem das mãos deve ser realizada antes e após contato com paciente, e 

entre dois ou mais procedimentos realizados no mesmo paciente, sendo 

recomendada também após a retirada de luvas e contato com equipamentos; 

- O uso de luvas é recomendado caso haja contato com sangue ou outros líquidos 

potencialmente infectantes e ao lidar com mucosas e pele não intacta e sempre que 

praticar punções venosas ou outros procedimentos vasculares; 

- Máscara, óculos protetores e protetor facial sempre que houver possibilidade do 

procedimento gerar gotículas de sangue, ou outro fluido orgânico, que possa atingir 

as mucosas da boca, nariz e olhos; 

- Aventais, durante procedimentos que possam gerar borrifamento de sangue e/ou 

outros fluidos; 

- Para prevenção de acidentes com materiais perfurocortantes deve haver educação 

quanto ao uso e descarte destes materais. O reencape é proibido. Não se deve 

quebrar ou manipular agulhas usadas. Estas devem ser descartados em caixas 

rígidas, impermeáveis e resistentes a perfurações. As caixas de descarte devem ser 

dispostas em locais adequados, visíveis e de fácil acesso. O transporte desses 

materiais deve ser feito com cuidado, para evitar acidente. 

O elevado número de lesões percutâneas sofridas por trabalhadores de 

saúde nos Estados Unidos e as evidências científicas (HEINRICH, 2000) chamaram 

a atenção das instituições públicas levando ao reconhecimento da gravidade do 
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problema e à criação de uma legislação específica tornando obrigatória a adoção de 

medidas preventivas à exposição ao material biológico. 

No Brasil, os acidentes de trabalho entre trabalhadores de saúde, o 

absenteísmo e os custos do tratamento profilático para os trabalhadores acidentados 

chamaram a atenção do Ministério do Trabalho e Emprego que atendendo às 

solicitações das entidades representantes das diversas categorias de trabalhadores 

da saúde, criou uma norma especifica de Segurança e Saúde no Trabalho nos 

Estabelecimentos de Saúde, a Norma Regulamentadora - NR 32 (BRASIL, 2005). 

A NR 32 é considerada de extrema importância no cenário brasileiro, uma vez 

que não havia legislação específica que tratava das questões de segurança e saúde 

no trabalho no setor da saúde. Acredita-se que mudanças benéficas poderão ser 

alcançadas por meio das medidas exigidas às instituições pela referida norma, uma 

vez que procedimentos e medidas protetoras deverão ser realizados com vistas a 

promover segurança no trabalho e prevenção de acidentes e doenças ocupacionais 

(ROBAZZI; MARZIALE, 2004). 

Segundo as diretrizes da NR-32, as instituições de saúde devem implantar 

ações de promoção da saúde, prevenção das doenças, recuperação para toda 

atividade destinada à prestação de assistência à saúde e desenvolver capacitação 

continuada dos trabalhadores 

De acordo com o MTE, a NR-32 possui três grandes eixos. O primeiro é a 

capacitação contínua dos trabalhadores; em seguida, define os programas que 

tratam dos riscos; e, por fim, determina as medidas de proteção contra os riscos. 

Segundo Rapparini (2006), a norma determina que todo trabalhador seja 

informado dos riscos a que está submetido, garante a capacitação continuada e 

determina que nenhum profissional exerça suas atividades sem o uso dos 

equipamentos de proteção individual (EPIs).  

Muitas exposições ocupacionais a material biológico podem ser prevenidas 

pela utilização de técnicas seguras como não reencapar agulhas, dobrar e descartar 

as usadas em recipientes próprios e utilizar barreiras de proteção como luvas, 

máscaras, óculos, entre outras que podem prevenir as exposições acidentais (CDC, 

2003).  

Essas recomendações são conhecidas mundialmente, porém os estudos 

sobre adesão ao longo dos anos mostram que a atuação de acordo com a norma 

não é satisfatória (GERSHON et al., 1995; LEVIN, 1995; GODIN; NACCACHE; 
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FORTIN, 1998; POURNARAS et al., 1999; MARZIALE; RODRIGUES, 2002; 

NISHIDE; BENATTI; ALEXANDRE, 2004). 

Adotar medidas de biossegurança com a finalidade de controlar a infecção é 

uma necessidade moral e legal, que torna a razão do trabalho verdadeira, valoriza o 

profissional e a profissão perante a sociedade (CANALLI, 2008). 

Os trabalhadores de enfermagem têm se mostrado resistentes à adesão às 

precauções-padrão, à utilização de EPI, à notificação do acidente de trabalho e 

subestimam o risco de se infectar quando vitimados por acidentes com material 

perfurocortante (MARZIALE; RODRIGUES, 2002). 

Florêncio et al. (2003) citam que a adesão ao uso do EPI está relacionada à 

percepção que os profissionais têm acerca dos riscos a que estão expostos e da 

susceptibilidade a estes riscos.  

Em um estudo sobre a utilização de EPI na manipulação de material biológico 

humano, Bálsamo (2002) constatou que 66,67% usavam os equipamentos no 

momento do acidente e os demais justificaram a não-utilização porque acreditavam 

que o procedimento não os expunha a risco. 

O estudo realizado por Sarquis e Felli (2000) identificou que 84% dos 

trabalhadores julgaram desnecessário o uso de EPI, por desacreditarem na 

contaminação do material que estavam manipulando. 

Nishide, Benatti e Alexandre (2004), pesquisando a adesão dos profissionais 

ao uso de EPI, constataram que apenas 40% dos trabalhadores faziam uso do 

equipamento de proteção, evidenciando que estes avaliavam de forma equivocada a 

utilização dos mesmos durante os procedimentos a serem realizados, por não 

valorizarem a real importância do seu uso para a prevenção dos acidentes 

ocupacionais. 

A baixa adesão pode ser associada a fatores como: inacessibilidade ou 

desconforto dos equipamentos de proteção, urgência nas necessidades do paciente, 

influência dos colegas de trabalho, percepções de controle e condições de trabalho 

inadequadas (KELEN et al., 1990; GODIN et al., 2000).  

A adesão às precauções-padrão é uma importante medida preventiva para 

exposição a material biológico e pesquisadores têm reconhecido que a adesão, 

ainda hoje, está abaixo do ideal (CANINI, 2005).  

Consideramos que o uso dessas precauções, no entanto, não garante a 

minimização de acidentes de trabalho com exposição a material biológico; faz-se 
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necessário a associação do uso de agulhas e cateteres intravenosos com dispositivo 

de segurança, adequada prática de descarte de material perfurocortante, 

organização adequada do trabalho, principalmente no que se refere à quantidade de 

trabalhadores condizente com a demanda de atividades. 

Lawerwnce et al. (1997) consideram que diferentes estratégias podem ser 

empregadas para diminuir esta ocorrência, entre as quais ressaltam a reorientação 

do comportamento dos profissionais para a adoção de práticas seguras de trabalho. 

Para Orentein et al. (1995) e Mc Connel (1999), a adoção de medidas 

preventivas é considerada a melhor estratégia para minimizar a ocorrência dos 

acidentes com lesões percutâneas. Os programas preventivos devem estar 

centrados na prevenção primária efetuada através da análise de práticas de 

trabalho, identificando os riscos das mesmas e no controle de engenharia e 

ergonomia, voltados aos instrumentos e materiais construídos para impedir lesões 

percutâneas (NIOSH,1999). 

Em nossa experiência profissional observamos empiricamente que muitos 

trabalhadores de enfermagem não usam equipamentos de proteção individual e não 

executam as atividades rotineiras de trabalho de maneira a diminuir os riscos de 

acidente com material biológico. Assim, acabam se expondo constantemente ao 

contato com sangue e outros fluidos corpóreos, e conseqüentemente, ao risco de 

infecção.  

Dentre os procedimentos realizados por esses trabalhadores, a punção 

venosa periférica é um dos procedimentos que expõem os trabalhadores ao contato 

com sangue e materiais perfurocortantes, e é realizado com relativa frequência por 

esses profissionais.  

O procedimento de punção venosa periférica consiste na perfuração de uma 

veia através da pele com auxílio de um dispositivo intravenoso (POTTER; PERRY, 

2000). 

Nos Estados Unidos da América estima-se que aproximadamente 30 milhões 

de pacientes são submetidos ao procedimento de punção venosa periférica durante 

a internação hospitalar (PHILLIPS, 2001). 

No Brasil, existe certa dificuldade em estimar dados referentes ao tipo e à 

frequência de dispositivos intravenosos periféricos usados. A punção venosa 

periférica é um procedimento rotineiro e simplificado, quando o enfoque se restringe 

à habilidade para inserção de cateteres. Porém, além da aquisição e 
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desenvolvimento da habilidade psicomotora, o profissional de enfermagem deve ter 

habilidades cognitivas e afetivas, pois a capacidade de integração destas 

habilidades é que lhe possibilitará a tomada de decisão que orientará a realização 

do procedimento (BISPO E SILVA, 2004). 

Para a realização do procedimento faz-se necessário desenvolver uma 

sequência de 15 passos técnicos divididos nas etapas de pré-punção, punção e pós-

punção (PHILLIPS, 2001). Esse referencial foi adotado nesse estudo enfocando as 

atitudes relativas à biossegurança. 

Em nossa dissertação de mestrado estudamos os motivos que levam a não 

utilização de luvas durante o procedimento de punção venosa pelos trabalhadores 

de enfermagem (ZAPPAROLI, 2005). No referido estudo foi constatado que muitos 

trabalhadores de enfermagem não utilizam adequadamente as luvas na execução 

de procedimentos onde elas são legalmente recomendadas. 

Estratégias preventivas para a mudança de comportamento dos profissionais 

de enfermagem podem minimizar a exposição ocupacional do profissional de 

enfermagem a material biológico contaminado (REPAT, 2004). 

Assim, buscou-se desenvolver uma ferramenta interativa de treinamento 

como estratégia de promoção da saúde no trabalho em hospitais, com objetivo de 

reorientar o comportamento frente ao uso de luvas na punção venosa periférica. 

Para isso, realizou-se uma adaptação da ferramenta “Promoção da saúde no 

trabalho: uso de luvas na administração de medicamentos” (MARZIALE, 2007).  

A referida ferramenta multimídia interativa está disponível no site da Rede de 

Prevenção de Acidentes de Trabalho com Material Biológico em Hospitais Brasileiros 

- REPAT, endereço http://repat.eerp.usp.br e em CD-ROM, é composta por vídeos, 

textos, fotos e questões que identificam o comportamento dos profissionais de 

enfermagem na administração de medicamentos endovenosos e fornece 

informações educativas sobre o uso adequado de luvas na referida atividade 

considerando as recomendações nacionais e internacionais de segurança no 

trabalho. O treinamento possui quatro etapas: apresentação, consentimento e dados 

complementares, questionário pré-treinamento, treinamento e questionário pós-

treinamento. As perguntas do questionário foram desenvolvidas com base no 

Modelo de Promoção da Saúde de Pender (revisado) (PENDER; MURDAUGH; 

PARSONS, 2006), e nos resultados do estudo sobre os determinantes do uso de 
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luvas pela equipe de enfermagem de autoria de Zapparoli, Marziale e Robazzi 

(2006).  

Trata-se de um software de multimídia interativa, educativo, que permite 

autoaplicação pelos trabalhadores e que contém perguntas de múltipla escolha e um 

treinamento com textos, fotos e vídeos. O conteúdo teórico-metodológico que 

estrutura o treinamento interativo foi baseado no Modelo de Promoção da Saúde 

(revisado) de Pender (PENDER; MURDAUGH; PARSONS, 2006) que se apoia em 

experiências, percepções e sentimentos dos indivíduos para explicar e promover 

mudança de comportamento. 

O software foi desenvolvido em função da clientela específica, de conteúdos 

específicos, de estratégias e abordagens didáticas e psicopedágogicas específicas 

(VIDAL; MAIA; SANTOS; 2002). Nesta proposta, os trabalhadores podem interagir 

facilmente com o conteúdo, que possibilita a rápida localização e a imediata 

disponibilidade de informações desejadas. 

Assim, diante do exposto, elaborou-se a seguinte pergunta de investigação: 

 

- O treinamento interativo de promoção da saúde no trabalho construido é uma 

estratégia eficaz para a mudança de comportamento de profissionais de 

enfermagem para o adequado uso de luvas na punção venosa periférica?   
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1 Geral 
 

 

Validar o treinamento estruturado no modelo de promoção da saúde visando a 

mudança de comportamento de trabalhadores de enfermagem para o uso de luvas 

no procedimento de punção venosa periférica. 

 

 

2.2 Específicos 
 

 

Adaptar a ferramenta de multimídia interativa utilizada no treinamento “Promoção da 

saúde no trabalho: uso de luvas na administração de medicamentos” (MARZIALE, 

2007) para o procedimento de punção venosa periférica; 

 

Validar as variáveis do questionário componente do treinamento quanto ao conteúdo 

e validade de constructo; 

 

Identificar os fatores que influenciam, ou não, o uso de luvas antes da aplicação do 

treinamento em trabalhadores de enfermagem de um hospital universitário; 

 

Avaliar o uso do treinamento como estratégia de mudança de comportamento em 

trabalhadores de enfermagem quanto ao uso de luvas na punção venosa periférica. 
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3. MARCO TEÓRICO DE REFERÊNCIA 
 
 
3.1 Promoção da saúde no ambiente de trabalho 

 

 

A promoção da saúde tem se constituído, na última década, num dos temas 

mais citados e reiterados nos diferentes espaços da produção do conhecimento e 

das práticas de saúde. 

Considerando-se que a saúde não é apenas ausência de doenças e que se 

deve atender sua prevenção e promoção, não só nos aspectos físicos, mas também 

nos psíquicos e sociais, a saúde pode ser considerada a capacidade e possibilidade 

de satisfazer necessidades vitais, entre elas a autonomia, alegria e a solidariedade. 

A saúde também implica na relação com o meio ambiente, tanto no nível individual 

como no coletivo e tem relação com as condições de trabalho. Uma maneira de se 

atingir essas condições se refere ao processo de capacitação das pessoas para 

aumentar seu controle sobre a saúde e melhorá-la, por meio da promoção da saúde 

como descrito pela Organização Mundial da Saúde (OMS) (CASAS; KLIJN, 2006). 

Nas últimas décadas do século XX, observou-se uma rápida e expressiva 

evolução no campo da promoção da saúde, tanto em nível da construção teórica, 

como na formulação de estratégias inovadoras de implementação. Dois eventos 

representam verdadeiros marcos desta evolução: o Informe Lalonde, de 1974 e a I 

Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, realizada em 1986, cujo 

documento final, a Carta de Ottawa, tornou-se emblemático para o movimento que 

se aglutinava em torno da promoção da saúde (TERRIS, 1996).  

Entretanto, muito antes de Lalonde e da Carta de Ottawa, outros autores já 

haviam dirigido seu olhar para a promoção da saúde, como é o caso de Henry 

Sigerist e de Charles-Edward Winslow (BUSS, 2000). Sigerist foi um dos primeiros 

autores a referir o termo “promoção da saúde” em 1946, no qual indicou as quatro 

tarefas essenciais da medicina: a promoção da saúde, a prevenção da doença, a 

recuperação dos enfermos e a reabilitação. Para ele, promover a saúde implicava 

em proporcionar condições de vida e de trabalho decentes, educação, cultura física 

e formas de lazer e descanso, invocando, para tanto, o esforço coordenado de 

políticos, setores sindicais e empresariais, educadores e médicos. Na mesma época, 
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a promoção da saúde também era foco de atenção nos trabalhos de Winslow, que 

apresentou sua definição de saúde pública como a ciência e a arte de evitar 

doenças, prolongar a vida e promover a saúde física e mental. Da mesma maneira, 

referiu-se à promoção da saúde como um esforço da comunidade organizada para 

efetivar políticas de melhoria das condições de saúde da população e programas 

educativos dirigidos à saúde individual, bem como para desenvolver mecanismos 

sociais que assegurem a todos níveis de vida adequados para a manutenção e 

melhoria da saúde (NUNES, 1999).  

Contudo, a formulação teórica mais reconhecida, dentre aquelas que 

incorporaram o conceito de promoção da saúde, é a baseada no modelo da História 

Natural das Doenças apresentado no livro Medicina Preventiva (LEAVELL; CLARK, 

1976). Neste modelo, o processo evolutivo de uma doença subdivide-se em período 

pré-patogênico (anterior ao início da doença, porém considerando a suscetibilidade) 

e período patogênico (quando a doença já iniciou seu curso). A estes foram 

ajustados três diferentes níveis de prevenção com suas respectivas medidas ou 

ações preventivas: prevenção primária, com ações de promoção da saúde e 

proteção específica, prevenção secundária, com o diagnóstico precoce e o 

tratamento e limitação da invalidez e prevenção terciária, com ações de reabilitação. 

Considerando os elementos que integram o período pré-patológico do processo 

evolutivo de uma doença, a promoção da saúde é composta por medidas ou ações 

de saúde como educação sanitária, alimentação e nutrição adequadas, moradia 

adequada, lazer, condições de trabalho adequadas, entre outras, que buscam 

desenvolver uma saúde geral melhor. (VERDI; CAPONI, 2005).  

As formulações conceituais sobre promoção da saúde podem ser reunidas 

em duas grandes tendências. A primeira, centrada no comportamento dos indivíduos 

e seus estilos de vida, e a segunda, dirigida a um enfoque mais amplo de 

desenvolvimento de políticas públicas e condições favoráveis à saúde (BUSS, 2003).  

Uma das características da primeira tendência é o seu enfoque fortemente 

comportamental, expresso por meio de ações de saúde que visam à transformação 

de hábitos e estilos de vida dos indivíduos, considerando o ambiente familiar, bem 

como o contexto cultural em que vivem. Nesta ótica, a promoção da saúde tende a 

priorizar aspectos educativos ligados a fatores de riscos comportamentais 

individuais, e, portanto, processo potencialmente controlado pelos próprios 

indivíduos. 
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Por outro lado, a segunda tendência considera fundamental o papel 

protagonista dos determinantes gerais sobre as condições de saúde, cujo amplo 

espectro de fatores está diretamente relacionado com a qualidade de vida individual 

e coletiva. Logo, promover a saúde implica considerar padrões adequados de 

alimentação, de habitação e de saneamento, além de boas condições de trabalho, 

acesso à educação, ambiente físico limpo, apoio social para famílias e indivíduos e 

estilo de vida responsável.  

Nesta lógica, à promoção da saúde corresponderiam alguns campos 

privilegiados de ação tais como: políticas públicas saudáveis, ambientes favoráveis à 

saúde, fortalecimento da ação comunitária, bem como o desenvolvimento de 

habilidades e atitudes favoráveis à saúde (VERDI; CAPONI, 2005).  
Pender (1996) descreve que promoção da saúde consiste em atividades 

destinadas a aumentar o bem-estar e a efetivar o potencial de saúde dos indivíduos, 

das famílias e da sociedade.  

O referencial da promoção da saúde é atualmente muito usado para a análise 

e compreensão dos fatores determinantes das condições de saúde de indivíduos e 

comunidades, subsidiando a implantação de ações voltadas à satisfação das 

necessidades através de várias teorias e modelos (VICTOR, LOPES, XIMENES, 

2005; ROCHA, 2007). 

Para Carvalho (2008) a promoção da saúde deve ser compreendida como 

uma agenda integrada e multidisciplinar cujo objetivo primordial é fomentar 

mudanças em três níveis: assistência à saúde, gestão local de políticas públicas e 

proteção e desenvolvimento social para todos. A estratégia da promoção da saúde é 

integral na medida em que procura criar e fortalecer elos entre diversos setores e 

programas, não apenas dentro do chamado "setor de saúde" propriamente dito, mas 

envolvendo também outras agências de governo, organizações não-governamentais 

e movimentos sociais. Assim, todos os setores da sociedade devem compartilhar a 

responsabilidade no esforço de proteger e cuidar da vida humana, promovendo 

saúde e qualidade de vida para todos. 

A Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) considera o lugar de 

trabalho como local prioritário para a promoção da saúde no século XXI. A saúde no 

trabalho e o ambiente de trabalho saudável são os bens mais apreciados de 

pessoas, comunidades e países. Um ambiente de trabalho saudável é essencial, 

não só para a saúde do trabalhador, mas também para haver um suporte positivo 
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para a produtividade, motivação, espírito de trabalho, satisfação no trabalho e a 

qualidade de vida em geral (OMS, 2000). 

Diversos fatores como políticos, econômicos, sociais, culturais, ambientais e 

biológicos podem favorecer ou piorar a saúde dos trabalhadores, porém, se o 

ambiente de trabalho é seguro, os espaços são favoráveis e permitirão o 

desenvolvimento da promoção da saúde no trabalho (CASAS; KLIJN, 2006). 

A saúde do trabalhador constitui um campo na área da saúde coletiva, cujo 

objeto está centrado no processo saúde-doença dos trabalhadores e sua relação 

com o trabalho. Traz consigo a expectativa da compreensão desta dinâmica, bem 

como do desenvolvimento de alternativas de intervenção com vistas à apropriação 

da dimensão humana do trabalho pelos próprios trabalhadores. Busca, portanto, 

estabelecer causas de agravos à sua saúde, reconhecer seus determinantes, 

estimar riscos, dar a conhecer os modos de prevenção e promover a saúde 

(MENDES; DIAS, 1999). Contemporaneamente a área de saúde do trabalhador 

busca oportunizar também a Qualidade de Vida no Trabalho (QVT).   

Laurell e Noriega (1989) há vários anos já alertavam que é necessário 

compreender que a doença e os acidentes de trabalho não são acontecimentos 

aleatórios individuais, mas, uma condição da coletividade com influências sociais 

marcantes e que estudos da relação trabalho-saúde são necessários para a 

compreensão de como se articula e expressa a saúde-doença como um processo 

social, com vistas a intervenções que promovam a saúde dos trabalhadores. 

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

empregadores e outros atores sociais para o desenvolvimento de iniciativas de 

forma conjunta buscando a saúde e bem-estar da força de trabalho. A participação 

por parte dos trabalhadores compreende o cuidar de si, caracterizado por ações e 

comportamentos para a redução do risco de doenças e de outros agravos e o 

reconhecimento da vulnerabilidade frente aos riscos (KOERICH et al., 2006). 

O’Donnell (1986) sugere que os programas de promoção (proteção) da saúde 

devem visar três níveis: conhecimento, alteração comportamental do estilo de vida e 

ambientes de apoio. 

Os programas de promoção da saúde no local de trabalho destinam-se a 

aumentar o bem-estar do trabalhador e avançar para um estado de saúde ótimo, 

bem como reduzir os riscos para a saúde (ROGERS, 2000). 
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Assim, a promoção da saúde do trabalhador de enfermagem deve envolver o 

desenvolvimento de programas que busquem melhorar as condições de saúde e 

diminuir a exposição aos riscos ocupacionais do ambiente de trabalho por meio da 

adoção de comportamentos seguros. 

Dentre os referenciais metodológicos utilizados com enfoque na promoção da 

saúde, selecionamos para este estudo o Modelo de Promoção da Saúde Health 

Promotion Model - revised (PENDER; MURDAUGH; PARSONS, 2006), o qual é 

embasado no modelo de crença em saúde (JANZ; BECKER, 1984) e na teoria social 

de aprendizado (BANDURA, 1986) e tem por finalidade promover mudança de 

comportamento individual e explicar comportamentos de promoção da saúde diante 

de diferentes contextos. 

 

 

3.2 Modelo de Promoção da Saúde  
 

 

A utilização de modelos e teorias no campo da promoção da saúde pode 

facilitar na compreensão dos determinantes dos problemas de saúde, orientar nas 

soluções que respondem às necessidades e interesses das pessoas envolvidas, 

além de contribuir para a promoção de conhecimento, reflexão e decisão no ato de 

cuidar e agir, possibilitando maiores chances no alcance dos objetivos propostos, 

tanto para a promoção da saúde, quanto para a prevenção de doenças (VICTOR; 

LOPES; XIMENES, 2005).  

De acordo com Polit, Beck e Hungle (2004), modelos são como referenciais 

conceituais, representações construídas de algum aspecto do ambiente, utilizando 

as abstrações como blocos embasadores. O modelo permite construir uma base 

mais sólida, para uma prática mais informada. 

No início dos anos 80, o Modelo de Promoção da Saúde apareceu pela 

primeira vez na literatura de enfermagem internacional e foi proposto como um 

sistema para integração entre a enfermagem e as perspectivas da ciência 

comportamental em fatores que influenciam o comportamento em saúde. O modelo 

foi oferecido como um guia para exploração dos complexos processos 

biopsicossociais que motivavam as pessoas para envolver-se em comportamentos 

em direção à melhoria da saúde; tem a intenção de ilustrar a natureza 
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multidimensional das pessoas que interagem com seu meio ambiente em busca da 

saúde (PENDER; MURDAUGH; PARSONS, 2006).  

O Modelo de Promoção da Saúde identifica em indivíduos fatores cognitivo-

perceptivos que são modificados pelas características situacionais, pessoais e 

interpessoais que resultam na participação em condutas favorecedoras de saúde 

quando existe uma pauta para a ação. Este modelo serve para identificar conceitos 

relevantes sobre as condutas de promoção à saúde para integrar os itens de 

investigação de tal maneira que facilitem a geração de hipóteses comprováveis.  

O modelo é composto pelas seguintes categorias: 

 

A) Características individuais e experiências 
Cada pessoa tem características e experiências únicas, as quais afetam suas 

ações e comportamentos.  

 
- Conduta prévia 
De acordo com Pender (1996), estudos empíricos indicam que, 

freqüentemente, a melhor predição de comportamento é a frequência do mesmo ou 

o comportamento similar no passado. Os comportamentos prévios são aqueles que 

causam efeitos, tanto diretos como indiretos, na probabilidade de se engajar em 

comportamentos de promoção à saúde. O efeito direto pode ser devido a hábitos de 

formação, predisposição de se engajar no comportamento com pouca atenção em 

detalhes específicos para essa execução e o efeito indireto através da “percepção 

de autoeficácia”, benefícios, barreiras e efeito da atividade relacionada. A força do 

hábito aumenta cada vez que o comportamento ocorre e é facilitada com 

concentração e práticas repetidas e concentradas. 

Esta categoria dentro do Modelo de Promoção da Saúde é considerada de 

maior significância motivacional. Além disso, constituem o núcleo crítico para a 

intervenção já que são sujeitas a modificações através das ações de enfermagem. 

 

- Fatores pessoais 
No Modelo de Promoção da Saúde, os “fatores pessoais” são categorizados 

como biológico, psicológico e sociocultural. Fatores pessoais biológicos incluem 

variáveis como idade, sexo, índice de massa corporal, capacidade aeróbica, força, 

agilidade e equilíbrio. Os fatores pessoais psicológicos podem incluir variáveis como 
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autoestima, motivação, competência pessoal, estado de saúde e definição de saúde. 

Os fatores pessoais socioculturais incluem variáveis como raça, etnia, cultura, 

educação e estado socioeconômico. Dado que existem inúmeros fatores pessoais, 

os fatores a serem incluídos em um estudo devem ser limitados aos que sejam 

teoricamente relevantes para explicação ou predição de qualquer conduta. 

Os fatores pessoais podem influenciar diretamente as cognições e as 

emoções específicas do comportamento, assim como condutas de promoção da 

saúde. Embora fatores pessoais possam influenciar nas cognições, nas emoções e 

predizer as condutas em saúde, alguns fatores pessoais não podem ser mudados; 

assim, esses raramente são incorporados em intervenções de mudanças de 

conduta.  

 

B) Percepções e sentimentos específicos do comportamento 
As variáveis específicas do comportamento têm um significado especial em 

relação à motivação para um dado comportamento, sendo consideradas as 

categorias de maior importância e significância no Modelo de Promoção da Saúde. 

Assim, representam o centro das intervenções, estando sujeitas a modificações 

através de nossas ações. 

 

- Percepção de benefícios da ação 

O desempenho de uma conduta depende dos benefícios e resultados 

esperados. A importância motivacional dos benefícios é baseada na experiência 

pessoal ou resultados da experiência prévia. Assim, a crença nos benefícios ou 

expectativas de resultados positivos é necessária, mas não é uma condição 

suficiente para o engajamento em uma conduta de saúde 

Os benefícios da realização de uma conduta podem ser intrínsecos (sentidos 

por benefícios diretos à saúde), ou extrínsecos (recompensas monetárias ou 

interações sociais possíveis como resultado da realização da conduta). Os 

benefícios extrínsecos podem ser de alta importância motivacional, enquanto que os 

intrínsecos podem ser mais poderosos para motivar a continuação da conduta de 

saúde. 
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- Percepção de barreiras para a ação 
As barreiras são vistas como bloqueios mentais ou obstáculos para o 

desenvolvimento de determinados comportamentos. Consistem em percepções 

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

de uma ação, por exemplo. Assim, qualquer barreira prevista pode afetar as 

intenções de execução e o engajamento do indivíduo em um dado comportamento. 

O modelo também propõe que, quando a interpretação dos benefícios da 

ação é baixa e as barreiras são altas, a ação dificilmente ocorre. De modo contrário, 

quando a interpretação dos benefícios é alta e as barreiras são baixas, a 

probabilidade de ocorrência da ação é bem maior.  

 
- Percepção da autoeficácia 

A percepção de autoeficácia é definida como o julgamento da capacidade 

pessoal de organizar e conduzir uma ação. Não se refere à habilidade do indivíduo, 

mas aos julgamentos que ele possui em relação a uma ação. Sentir-se eficaz e hábil 

num determinado desempenho leva ao encorajamento para a sua realização com 

maior frequência do que se sentir inapto. 

 
- Sentimento relacionado à atividade 
As respostas afetivas a uma conduta particular consistem em três 

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

autorealização (autorelacionado), ou o meio ambiente no qual tem lugar a ação 

(relacionado ao contexto); o estado de sentimento resultante tem a probabilidade de 

afetar se um indivíduo repetirá novamente a conduta e se vai mantê-la por um longo 

prazo. Para qualquer conduta dada, deve-se detalhar a gama completa de estados 

de sentimentos positivos e negativos para que possam ser medidos 

adequadamente.  

De acordo com o modelo, comportamentos associados a sentimentos 

positivos têm maior probabilidade de serem repetidos, enquanto aqueles associados 

a sentimentos negativos têm maior probabilidade de serem evitados 

 
-Influências interpessoais 
As influências interpessoais são percepções acerca de comportamentos, 

crenças ou atitudes de outros. Estas percepções podem ou não corresponder à 
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realidade e incluem: as normas (expectativas de pessoas importantes), o apoio 

social (estímulo instrumental ou emocional) e a modelagem (aprendizado substituído 

pela observação de outros realizando uma determinada conduta).  

 
-Influências situacionais 
As percepções e cognições pessoais de qualquer situação ou contexto 

facilitam ou impedem o comportamento. Assim, indivíduos são atraídos e 

desempenham tarefas e ações de maneira mais competente em situações ou 

ambientes nos quais eles se sentem seguros e tranqüilos. Portanto, ambientes 

interessantes são contextos desejados para o desempenho de comportamentos em 

saúde e facilitam a realização da ação. 

 

C) Resultado comportamental 
O compromisso com um plano de ação inicia um evento de conduta. Esse 

compromisso impulsionará o indivíduo para a realização do comportamento, a 

menos que intervenha uma demanda contrária que o indivíduo não possa evitar, ou 

uma preferência contrária a que o indivíduo não resista. 

 

- Compromisso com um plano de ação  

O compromisso com um plano de ação implica em processos cognitivos 

inerentes: (1) compromisso para levar adiante uma ação específica em um dado 

tempo e lugar e com pessoas específicas ou sozinhas, sem importar as preferências 

contrárias, (2) identificação de estratégias definitivas para despertar, levar adiante e 

reforçar a conduta. O compromisso inicia o comportamento e impulsiona o indivíduo 

para a realização da ação. 

 

- Demandas e competências contrárias imediatas  
As exigências representam situações e influências sociais e ambientais que 

fazem com que os indivíduos evitem certos comportamentos, enquanto as 

preferências contrárias podem ser traduzidas como representações e sentimentos 

individuais contrários ou negativos em relação a uma determinada ação, dificultando 

sua realização. 
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- Conduta promotora de saúde 
A conduta promotora da saúde é o ponto final ou resultado da ação no 

Modelo de Promoção da Saúde e está basicamente dirigida à aquisição de 

resultados de saúde positivos. Quando particularmente integradas a um estilo de 

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

promoção da saúde resultam numa melhora da saúde, maior habilidade e melhor 

qualidade de vida em todas as etapas do seu desenvolvimento. 

O esquema ilustrativo do Modelo de Promoção da Saúde é apresentado na 

Figura 1 que mostra claramente a inter-relação dos conceitos já mencionados. 
 

 

Características individuais                     Percepções e sentimentos                        Resultado comportamental 

         e experiências                            específicos do comportamento 

 

 

 

 

 

Figura 1: Modelo de Promoção da Saúde - revisado (PENDER; MURDAUGH; 
PARSONS, 2006) 
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O estudo ora apresentado é um dos primeiros a abordar os fatores 

psicológicos que influenciam a intenção dos trabalhadores de enfermagem de usar 

luvas na atividade de punção venosa periférica com base na estrutura teórica do 

Modelo de Pender. Além disso, tem a proposta inovadora de implementar um  

treinamento abordando estes fatores.  
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4 MATERIAL E MÉTODO 
 

 
4.1 Delineamento do estudo 
 
 

Foram usados os seguintes delineamentos metodológicos neste estudo: 

 

Descritivo: utilizou-se esse delineamento para a adaptação da ferramenta 

multimídia interativa, validação das variáveis do questionário e para identificar os 

fatores que influenciam o uso de luvas na punção venosa periférica.  

 

Quase-experimental: utilizou-se o delineamento de pesquisa quase-

experimental para avaliar o uso do treinamento como estratégia de mudança de 

comportamento em trabalhadores de enfermagem.  

 
 
4.2 Procedimentos 
 
 
4.2.1 Adaptação da ferramenta de treinamento 

 

 

Inicialmente foi realizada a adaptação da ferramenta de multimídia interativa 

“Promoção da saúde no trabalho: uso de luvas na administração de medicamentos” 

(MARZIALE, 2007). No processo de adaptação da referida ferramenta para o 

procedimento da punção venosa periférica utilizou-se as etapas: definição do índice, 

criação do script do programa de treinamento, produção de áudio, vídeo, fotografia e 

design gráfico, criação do software e disponibilização da ferramenta em CD-ROM e 

controle de qualidade pós-produção (HONG; CSAZAR, 2005). 

A ferramenta construída foi intitulada “Promoção da saúde no trabalho: uso de 

luvas na punção venosa”, é composta pelo questionário pré-treinamento que inclui 

31 questões (apresentado no Apêndice A), treinamento interativo e questionário pós-

treinamento que contém três perguntas (Apêndice B). 
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4.2.2 Validação das variáveis 
 

 

Após a adaptação dos questionários ao procedimento de punção venosa, os 

mesmos foram avaliados quanto ao conteúdo por 10 enfermeiros pesquisadores que 

indicaram a necessidade de pequenos ajustes na descrição das perguntas referente 

aos itens clareza e conteúdo. As sugestões foram acatadas.  

No processo de validação de constructo foi usado o coeficiente de Alfa de 

Cronbach (CRONBACH, 1951) que permitiu avaliar a consistência interna das 

variáveis do questionário permitindo medir a homogeneidade entre as perguntas e 

as correlações entre os itens avaliados. O Alfa de Cronbach tem variação entre 0 e 

1, sendo que quanto mais o resultado se aproxima de 1, maior sua confiabilidade. A 

partir do valor de 0,80 a confiabilidade é considerada significativa. 

Os dados para a validação das variáveis quanto à consistência interna foram 

coletados com 30 trabalhadores de enfermagem da unidade de internação de 

cirurgia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo (HC-FMRP-USP). 

A amostra de sujeitos usada foi de conveniência com seleção aleatória entre 

os trabalhadores escalados na unidade no período de outubro a novembro de 2008. 

O treinamento com uso de multimídia interativa foi disponibilizado pelo 

pesquisador individualmente aos trabalhadores por meio de um microcomputador 

(tipo notebook) e fone de ouvido, no próprio local de trabalho, em sala reservada e 

horário pré-agendado.  

Os questionários de coleta de dados foram estruturados no Modelo de 

Promoção da Saúde (PENDER; MURDAUGH; PARSONS, 2006) e são compostos 

por cinco perguntas para identificar fatores pessoais, três para “conduta prévia”, 

cinco para mensurar “percepção de benefícios para a ação”, nove para “percepção 

de barreiras para a ação”, duas para “percepção de autoeficácia”, quatro para 

“influências situacionais”, sete para “influências interpessoais”, uma pergunta para 

“sentimento relacionado à atividade”, três para “comprometimento com um plano de 

ação” e duas para “conduta promotora de saúde”. 

O registro das respostas se dá por uma escala tipo Likert de três itens 

(concordo, concordo parcialmente e não concordo), exceto para as variáveis que 
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abordam hábitos e dados pessoais onde o registro é feito por indicativa ás opções 

sim ou não. 

 

 

4.2.3 Aplicação da ferramenta de treinamento 
 

 

Na sequência, foi realizada a aplicação da ferramenta de multimídia 

“Promoção da saúde no Trabalho: uso de luvas na punção venosa”. 

 
Local: Unidades de internação de Cirurgia, Ginecologia e Obstetrícia, 

Ortopedia, Oftalmologia, Cirurgia de Cabeça e Pescoço e Otorrinolaringologia do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade 

de São Paulo (HC-FMRP-USP). 

 
População: A população era composta por 233 trabalhadores de 

enfermagem (enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem). 

 
Amostra: participaram do estudo 96 trabalhadores da equipe de enfermagem. 

Os critérios de inclusão e exclusão da amostra foram:  

- critérios de inclusão: trabalhadores de ambos os sexos, das três categorias 

profissionais, que aceitaram participar de todas as etapas da pesquisa e que 

estavam trabalhando no período de coleta de dados. 

- critérios de exclusão: foram excluídos os trabalhadores que não aceitaram 

participar de todas as etapas da pesquisa e que estavam de férias ou afastados do 

serviço durante o período de coleta de dados. 

 
Coleta de dados: os sujeitos foram recrutados em duas etapas distintas: 

• Primeira etapa: foi realizada no mês de dezembro de 2008 com a 

autoaplicação do treinamento interativo efetuado pelos sujeitos, no próprio 

local de trabalho, nos turnos manhã, tarde ou noite, em sessão 

individualizada, em lugar reservado, utilizando um notebook e fone de ouvido. 

A duração da atividade foi em média de 20 minutos.  
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• Segunda etapa: os sujeitos que participaram da primeira etapa foram 

convidados a responder a um questionário pós - treinamento tardio (Apêndice 

C), contendo duas questões e aplicado no mês de janeiro de 2009, ou seja, 

um mês depois da realização do treinamento. 

 
Análise dos dados: os dados foram armazenados em um banco de dados 

(Excel) e para análise estatística utilizou-se o Programa STATA SE, versão 10.1. 

Com base na característica do estudo, a análise foi fundamentada na 

estatística descritiva e na realização de testes estatísticos para análise comparativa 

entre as variáveis 

Os dados da análise descritiva estão apresentados na forma de distribuição 

de frequências absolutas e relativas (percentuais) e, para variáveis quantitativas, 

foram utilizados valores de médias, medianas, desvios-padrão, valores mínimos e 

máximos, para indicar a variabilidade das variáveis.  

As correlações entre todas as variáveis foram avaliadas pelo Coeficiente de 

Correlação de Spearman (HOLLANDER; WOLFE, 1999), com correção de Sidak 

para comparações múltiplas (HOCHBERG; TAMHANE, 1987), adotando-se o nível 

de significância de 5%. 

As associações entre a frequência de execução da punção venosa com luvas 

foram aferidas pelo Teste Exato de Fisher (SIEGEL; CASTELLAN JR, 2006), 

considerando significativas aquelas cuja probabilidade de erro de primeira espécie – 

alfa fosse menor que 0,05 (5%). 

 
 
4.3 Procedimentos éticos 
  
 

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto da Universidade de São Paulo. Processo HCRP nº 3452/2007 (Anexo A). 

Os sujeitos foram orientados quanto aos objetivos da pesquisa, tratamento e 

divulgação dos dados e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido 

(Apêndice D). 
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5 RESULTADOS  
 
 
5.1 Adaptação da ferramenta de treinamento  

 

 

O processo de adaptação da ferramenta de multimídia interativa para o 

procedimento da punção venosa periférica foi realizado e disponibilizado em CD-

ROM.  

Para a adaptação da referida ferramenta interativa utilizou-se as etapas 

propostas por Hong e Csazar (2005) apresentadas a seguir na Figura 2.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Etapas utilizadas no processo de construção do treinamento  
 
 
Definição do índice  
A adaptação da ferramenta foi realizada a partir do conteúdo do programa de 

treinamento elaborado por Marziale (2007), disponibilizado no site da Rede de 

Prevenção de Acidentes de Trabalho com Material Biológico - REPAT. O programa 
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mantém a mesma abordagem e referencial teórico, porém, os itens do questionário e 

detalhes do treinamento foram modificados para alcance dos objetivos propostos. 

Os itens do questionário incluíram questões que buscaram envolver todas as 

categorias do referencial teórico de promoção da saúde para a atividade de punção 

venosa. No treinamento, foram reunidas imagens, fotografias e vídeos do software já 

disponível (MARZIALE, 2007) que correspondiam à atividade de punção venosa. 

A ferramenta foi composta pela apresentação, termo de consentimento livre e 

esclarecido de participação do trabalhador, informações complementares (questões 

e instruções), questionário pré-treinamento, treinamento (vídeos, fotos e textos), 

questionário pós-treinamento. 

Ao término do treinamento é emitido o relatório com o registro dos dados 

coletados e na sequência é emitido um certificado de participação que é entregue ao 

profissional participante quando o treinamento é realizado com uso do CD-ROM. 

 
Criação do script da ferramenta de treinamento 
Esta etapa correspondeu ao desenvolvimento do script para determinar as 

adaptações necessárias considerando-se os meios de utilização do programa, as 

instruções sobre o treinamento, termo de consentimento de participação do sujeito, 

questões específicas do procedimento de punção venosa periférica e efeitos 

sonoros foram adicionados. Ele forneceu descrições passo-a-passo para as etapas 

de construção sobre o que o participante do treinamento deve visualizar, ouvir ou 

responder. O script serviu como um guia para desenvolvimento do novo software 

elaborado. Uma pequena amostra do script é apresentada no Apêndice E.  

 
Produção de áudio, vídeo, fotografia e design gráfico 
Uma vez definido o script, um web designer da empresa de comunicação 

ARZ-OM2 foi responsável pela reconfiguração do programa. Foi mantido o layout, o 

estilo da fonte nos textos, estilo e cor, para proporcionar aos participantes uma boa 

experiência visual e de interatividade que já tinha sido alcançado com o software 

anterior. Este profissional seguiu as instruções do script para as mudanças de áudio, 

vídeo e fotografia determinados. 
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Criação do novo software e disponibilização da ferramenta de 
multimídia em CD-ROM 
A referida empresa de comunicação, com ajuda de programadores de 

computador, desenvolveu o programa de multimídia que integrou textos, efeitos 

visuais, sonoros e elementos de vídeo usando os programas Flash CS3 com Action 

Script 2.0. Estes profissionais foram responsáveis pela manutenção de problemas 

durante a implementação do estudo e na disponibilização de cópias em CD-ROM. 

No Apêndice F é apresentada a ferramenta multimídia interativa “Promoção da 

saúde no trabalho: uso de luvas na punção venosa” a partir de algumas telas e no 

Apêndice G o material é disponibilizado em CD-ROM. 

 

Controle de qualidade pós-produção  
A primeira versão do software foi avaliada por cinco especialistas 

pesquisadores integrantes do Núcleo de Estudos em Saúde do Trabalhador 

(NUESAT/USP) que identificaram a necessidade de ajustes nas orientações de 

acessibilidade. 
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5.2 Validação das variáveis 
 

 

A Tabela 1 apresenta os valores obtidos na análise das variáveis resultantes 

da coleta de dados efetuada com 30 trabalhadores de enfermagem.  

 
Tabela 1: Coeficiente Alfa de Cronbach das variáveis do questionário pré-
treinamento aplicado em trabalhadores de enfermagem do HC-FMRP-USP (n=30). 
Ribeirão Preto, 2008 

Variáveis Alfa de Cronbach 

8- Eu utilizo luvas para me proteger do contato direto com sangue. 0.8283 
9 – A luva é uma barreira protetora que evita que eu me contamine pelos vírus HIV, hepatite B e 
C. 

0.8296 

10 – Eu acredito que o uso de luvas é imprescindível para minha proteção. 0.8286 
11 – Quando uso luvas estou prevenindo a ocorrência de acidentes de trabalho com exposição a 
sangue. 

0.8255 

12 – Sinto-me seguro(a) usando luvas ao puncionar uma veia. 0.8182 
13 – A disponibilização de luvas de tamanho inadequado ao tamanho de minhas mãos é uma 
barreira para que eu não use luvas ao puncionar uma veia. 

0.8160 

14 – A diminuição de sensibilidade tátil para a palpação da veia é uma barreira que encontro 
quando uso luvas para puncionar uma veia. 

0.8236 

15 – A dificuldade em manusear a fita para fixar o cateter é uma barreira que encontro ao utilizar 
luvas para puncionar uma veia. 

0.8213 

16 – O ressecamento das minhas mãos pelo talco é uma barreira que encontro ao utilizar luvas 
para puncionar uma veia.  

0.8228 

17 – A alergia ao látex é uma barreira que eu encontro ao usar luvas para puncionar uma veia. 0.8312 
18 – Utilizar luvas para realizar punção venosa me faz perder tempo. 0.8263 
19 – Utilizar luvas todas as vezes que eu realizo punções venosas aumenta o custo para a 
instituição.  

0.8293 

20 - Utilizo luvas apenas quando o diagnóstico do paciente oferece risco. 0.8183 
21 – Acredito que uma pequena lesão causada pelo acidente com material perfurocortante não 
me oferece perigo de adquirir infecção.  

0.8341 

22 – A experiência profissional me oferece a segurança necessária para que eu não precise usar 
luvas para a realização de punção venosa. 

0.8327 

23 - Mesmo com todas as barreiras existentes, sei que posso realizar punção venosa utilizando 
luvas. 

0.8286 

24 – Estou satisfeito(a) com a qualidade das luvas oferecida pelo meu serviço. 0.8191 
25 – Estou satisfeito(a) com a quantidade de luvas oferecida pelo meu serviço. 0.8359 
26 – Estou satisfeito(a) com os tamanhos de luvas oferecida pelo meu serviço. 0.8299 
27 -Na maioria das vezes estou sobrecarregado de trabalho e isto me atrapalha a usar luvas. 0.8257 
28 – Recebi treinamento neste serviço referente ao uso adequado de luvas. 0.8383 
29 – Meus pacientes demonstram satisfação e tranqüilidade quando utilizo luvas para realizar 
punção venosa 

0.8230 

30- Os empregadores estão geralmente preocupados com minha saúde e bem-estar. 0.8197 
31 - Os colegas de trabalho me incentivam a utilizar luvas na punção venosa. 0.8192 
32 – Os supervisores me incentivam a utilizar luvas na punção venosa 0.8240 
34 – Sua chefia ou o SESMT fiscalizam o uso de luvas? 0.8219 
35 – Gosto de usar luvas para realizar punção venosa. 0.8178 
Alfa global 0.8311 

 

 

O questionário pré-treinamento apresentou consistência interna, com alfa de 

Cronbach global de 0,8311, variando de 0,8160 a 0,8383. 
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5.3 Aplicação da ferramenta de treinamento 
 

 
A Tabela 2 apresenta a distribuição dos participantes do estudo segundo as 

variáveis da categoria “fatores pessoais” (categoria profissional, sexo, idade, tempo 

de trabalho na instituição e local de trabalho).  
 

 

Tabela 2 – Distribuição das variáveis relacionadas aos “fatores pessoais” dos 
trabalhadores de enfermagem do HC-FMRP-USP (n=96), Ribeirão Preto, 2008 

Categoria profissional Frequência % 
Auxiliar de enfermagem 76 79,2 
Técnico de enfermagem 05 5,2 
Enfermeiro 15 15,6 
Sexo Frequência % 
Masculino 17 17,7 
Feminino 79 82,3 
Idade (anos)   
Média: 38,2 (DP=8,8)   
Mediana: 38,3   
Mínimo: 22,3   
Máximo: 59,0   
Faixa etária (anos) Frequência % 
22 – 30 26 27,1 
31 – 40 33 34,4 
41 – 50 27 28,1 
51 – 59 10 10,4 
Tempo de trabalho na instituição   
Média: 9,1 (DP=9,2)   
Mediana: 7,0   
Mínimo: 0   
Máximo: 40   
Moda: 1   
Intervalo relacionado ao tempo de trabalho (anos) Frequência % 
0 – 5  43 44,8 
6 – 10  24 25 
11 – 20  13 13,5 
21 – 30  13 13,5 
31 – 40  03 3,2 
Local de trabalho Frequência % 
Oftalmologia, otorrinolaringologia e cirurgia de cabeça 
e pescoço 

21 21,9 

Ortopedia e traumatologia 19 19,8 
Cirurgia, neurocirurgia, transplante de fígado  39 40,6 
Ginecologia e obstetrícia 17 17,7 

 

 

A idade dos sujeitos variou entre 22 e 59 anos, com média de 38,2 anos e 

desvio padrão de 8,8 anos. A faixa etária predominante foi de 31 a 40 anos (34,4%). 

Quanto à categoria profissional, 76 (79,2%) sujeitos pertenciam à categoria 

auxiliar de enfermagem e em relação ao sexo, 79 (82,3%) eram mulheres. 

Em relação ao local de trabalho, 39 sujeitos (40,6%) desenvolviam atividades 

na Clínica Cirúrgica, que inclui as unidades de internação, neurocirurgia e de 
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transplante de fígado. 43 (44,8%) sujeitos trabalhavam na instituição há menos de 

cinco anos e a média de tempo de serviço no hospital foi de 9,1 anos (DP=9,2). 

A Tabela 3 apresenta os dados relativos às respostas emitidas pelos 

trabalhadores segundo a categoria “conduta prévia”.  
 

 

Tabela 3 – Respostas emitidas pelos trabalhadores de enfermagem do HC-FMRP-
USP referentes à categoria “conduta prévia” (n=96), Ribeirão Preto, 2008 

Categoria: Conduta prévia Respostas Frequência % 
0 a 70% 45 46,9 
71% a 99% 34 35,4 

No último mês, considerando todas as vezes que você realizou 
punções venosas, em que porcentagem das vezes você usou 
luvas? 100% 17 17,7 
Já sofri acidente de trabalho com material perfurocortante Sim 43 44,8 
 Não 53 55,2 

 
 

Observa-se na Tabela 3 que 45 (46,9%) trabalhadores relataram usar luvas em 

menos de 70% das vezes que executam o procedimento de punção venosa periférica, 

34 (35,4%) sujeitos de 71% a 99% das vezes e apenas 17 (17,7%) sujeitos referiram 

usá-las todas as vezes que realizaram o referido procedimento no último mês. 

Em relação ao acidente de trabalho com material perfurocortante, 43 (44,8%) 

profissionais referiram que já tinham sofrido a injúria e 53 (55,2%) nunca tinham se 

acidentado. 

A Tabela 4 apresenta as respostas emitidas pelos trabalhadores de 

enfermagem em relação à categoria “percepção de benefícios para a ação”.   
 

 

Tabela 4 – Respostas emitidas pelos trabalhadores de enfermagem do HC-FMRP-
USP referentes à categoria “percepção de benefícios para a ação” (n=96), Ribeirão 
Preto, 2008 
Categoria: Percepção de benefícios para a ação Respostas Frequência % 

concordo 84 87,5 
concordo parcialmente 12 12,5 

Eu utilizo luvas para me proteger do contato direto com 
sangue 

não concordo 0 0 
concordo 79 82,3 
concordo parcialmente 16 16,7 

A luva é uma barreira protetora que evita que eu me 
contamine pelos vírus HIV, hepatite B e C 

não concordo 1 1 
concordo 88 91,7 
concordo parcialmente 8 8,3 

Eu acredito que o uso de luvas é imprescindível para minha 
proteção 

não concordo 0 0 
concordo 81 84,4 
concordo parcialmente 15 15,6 

Quando uso luvas estou prevenindo a ocorrência de 
acidentes de trabalho com exposição a sangue 

não concordo 0 0 
Sinto-me seguro(a) usando luvas ao puncionar uma veia concordo 55 57,3 
 concordo parcialmente 40 41, 7 
 não concordo 1 1 
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Observa-se na Tabela 4 que para todos os itens da categoria “percepção de 

benefícios para a ação” mais de 50% dos trabalhadores referem concordar com a 

percepção de que o uso de luvas traz benefícios. 

Quando questionados sobre o fato das luvas protegê-los do contato direto 

com sangue, nenhum trabalhador discordou da afirmação; 79 (82,3%) acreditam que 

a luva é uma barreira protetora e 88 (91,7%) concordam que o uso de luvas é 

imprescindível para sua proteção. 

O uso de luvas para prevenir a ocorrência de acidentes de trabalho com 

exposição a sangue foi referido por 81 (84,4%) sujeitos como beneficio para a ação, 

porém, apenas 55 (57,3%) trabalhadores referiram sentir-se seguros usando luvas 

para puncionar veias. 

A Tabela 5 apresenta respostas às variáveis da categoria “percepção de 

barreiras para a ação”. Partimos do pressuposto de que se a situação apresentada 

ao trabalhador não representasse barreira, a resposta deveria ser “não concordo”. 

As respostas “concordo” e “concordo parcialmente” indicam que, com intensidades 

variadas, alguns fatores são barreiras para sua utilização. 
 

 

Tabela 5 – Respostas emitidas pelos trabalhadores de enfermagem do HC-FMRP-
USP referentes à categoria “percepção de barreiras para a ação” (n=96), Ribeirão 
Preto, 2008 
Categoria: Percepção de barreiras para a ação Respostas Frequência % 

concordo 33 34,4 
concordo parcialmente 34 35,4 

A disponibilização de luvas de tamanho inadequado ao 
tamanho de minhas mãos é uma barreira para que eu não use 
luvas ao puncionar uma veia não concordo 29 30,2 

concordo 51 53,1 
concordo parcialmente 28 29,2 

A diminuição de sensibilidade tátil para a palpação da veia é 
uma barreira que encontro quando uso luvas para puncionar 
uma veia não concordo 17 17,7 

concordo 51 53,1 
concordo parcialmente 28 29,2 

A dificuldade em manusear a fita para fixar o cateter é uma 
barreira que encontro ao utilizar luvas para puncionar uma veia 

não concordo 17 17,7 
concordo 14 14,6 
concordo parcialmente 20 20,8 

O ressecamento das minhas mãos pelo talco é uma barreira 
que encontro ao utilizar luvas para puncionar uma veia 

não concordo 62 64,6 
concordo 9 9,4 
concordo parcialmente 14 14,6 

A alergia ao látex é uma barreira que eu encontro ao usar 
luvas para puncionar uma veia 

não concordo 73 76,0 
concordo 1 1 
concordo parcialmente 8 8,3 

Utilizar luvas para realizar punção venosa me faz perder tempo 

não concordo 87 90,7 
concordo 7 7,3 
concordo parcialmente 8 8,3 

Utilizar luvas todas as vezes que eu realizo punções venosas 
aumenta o custo para a instituição 

não concordo 81 84,4 
concordo 42 43,8 
concordo parcialmente 10 10,4 

Utilizo luvas apenas quando o diagnóstico do paciente oferece 
risco. 

não concordo 44 45,8 
concordo 2 2,1 
concordo parcialmente 5 5,2 

Acredito que uma pequena lesão causada pelo acidente com 
material perfurocortante não me oferece perigo de adquirir 
infecção não concordo 89 92,7 
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Observa-se que as barreiras identificadas com maior frequência (82,3%) 

relacionam-se à diminuição da sensibilidade tátil e à dificuldade em manusear a fita 

para fixar o cateter e ao tamanho inadequado das luvas (69,8%). 

O ressecamento das mãos pelo talco foi identificado como barreira por 34 

(35,4%) trabalhadores e a alergia ao látex por 23 (24%) sujeitos.  

Por outro lado, 87 (90,7%) trabalhadores não concordam com a afirmação de 

que usar luvas os faz perder tempo, 82 (84,4%) trabalhadores discordam que o uso 

de luvas todas as vezes que realizam o procedimento de punção venosa periférica 

aumenta o custo do serviço e 89 (92,7%) trabalhadores não concordam com a 

afirmação errônea de que uma pequena lesão não oferece risco de adquirir infecção. 

Quanto ao diagnóstico do paciente, 52 (54,2%) sujeitos referiram usar luvas 

apenas quando sabem que o diagnóstico do paciente representa risco de adquirir 

infecção. 

A Tabela 6 apresenta as respostas emitidas pelos trabalhadores referentes às 

categorias “percepção de autoeficácia” e “sentimento relacionado à atividade”.  

 

 

Tabela 6 – Respostas emitidas pelos trabalhadores de enfermagem do HC-FMRP-
USP referentes à categoria “percepção de autoeficácia” e “sentimento relacionado à 
atividade” (n=96), Ribeirão Preto, 2008 
Categoria: Percepção de autoeficácia Respostas Frequência % 

concordo 2 2,1 
concordo parcialmente 5 5,2 

A experiência profissional me oferece a segurança necessária 
para que eu não precise usar luvas para a realização de 
punção venosa não concordo 89 92,7 

concordo 89 92,7 
concordo parcialmente 7 7,3 

Mesmo com todas as barreiras existentes, sei que posso 
realizar punção venosa utilizando luvas 

não concordo 0 0 
Categoria: Sentimento relacionado à atividade Respostas Frequência % 
Gosto de usar luvas para realizar punção venosa concordo 37 38,6 
 concordo parcialmente 37 38,6 
 não concordo 22 22,8 

 

 

Quando questionados sobre a experiência profissional, 89 (92,7%) sujeitos 

não concordaram que ela ofereça segurança para a punção de uma veia sem usar 

luvas e o mesmo número de trabalhadores concordam que podem usar luvas como 

EPI mesmo diante das barreiras existentes. Em relação ao sentimento, 37 (38,6%) 

sujeitos gostam de usar luvas para realizar a atividade. 

A Tabela 7 apresenta as respostas emitidas referentes à categoria 

“influências situacionais”.  
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Tabela 7 – Respostas emitidas pelos trabalhadores de enfermagem do HC-FMRP-
USP referentes à categoria “influências situacionais” (n=96), Ribeirão Preto, 2008 

Categoria: Influências situacionais Respostas Frequência % 
concordo 20 20,8 
concordo parcialmente 39 40,6 

Estou satisfeito(a) com a qualidade das luvas oferecida pelo 
meu serviço 

não concordo 37 38,6 
concordo 62 64,6 
concordo parcialmente 24 25 

Estou satisfeito(a) com a quantidade de luvas oferecida pelo 
meu serviço 

não concordo 10 10,4 
concordo 34 35,4 
concordo parcialmente 35 36,5 

Estou satisfeito(a) com os tamanhos de luvas oferecidos 
pelo meu serviço 

não concordo 27 28,1 
concordo 4 4,2 
concordo parcialmente 15 15,6 

Na maioria das vezes estou sobrecarregado de trabalho e 
isto me atrapalha a usar luvas 

não concordo 77 80,2 
 

 

Constatou-se que 20 (20,8%) trabalhadores estavam satisfeitos quanto à 

qualidade das luvas oferecidas pelo serviço, 34 (35,4%) sujeitos quanto aos 

tamanhos e 62 (64,6%) trabalhadores quanto à quantidade das luvas. 77 (80,2%) 

sujeitos não concordaram que o volume de trabalho influencia de maneira negativa 

no uso de luvas. 

Com relação à categoria “influências interpessoais”, a Tabela 8 mostra as 

respostas emitidas pelos trabalhadores.  

 

 

Tabela 8 – Respostas emitidas pelos trabalhadores de enfermagem do HC-FMRP-
USP referentes à categoria “influências interpessoais” (n=96), Ribeirão Preto, 2008 
Categoria: Influências interpessoais Respostas Frequência % 

concordo 61 63,6 
concordo parcialmente 15 15,6 

Recebi treinamento neste serviço referente ao uso adequado 
de luvas 

não concordo 20 20,8 
concordo 58 60,4 
concordo parcialmente 31 32,3 

Meus pacientes demonstram satisfação e tranqüilidade 
quando utilizo luvas para realizar punção venosa 

não concordo 7 7,3 
concordo 43 44,8 
concordo parcialmente 35 36,5 

Os empregadores estão geralmente preocupados com minha 
saúde e bem-estar 

não concordo 18 18,7 
concordo 34 35,4 
concordo parcialmente 40 41,7 

Os colegas de trabalho me incentivam a utilizar luvas na 
punção venosa 

não concordo 22 22,9 
concordo 49 51 
concordo parcialmente 32 33,3 

Os supervisores me incentivam a utilizar luvas na punção 
venosa 

não concordo 15 15,7 
0 a 70% 66 68,8 
71% a 99% 27 28,1 

No último mês, considerando todas as vezes que observou 
seus colegas de trabalho realizar punções venosas, em que 
porcentagem das vezes eles estavam usando luvas? 100% 3 3,1 
Sua chefia ou o SESMT fiscalizam o uso de luvas? Sim 28 29,2 
 Não 68 70,9 
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O treinamento para o uso de luvas foi mencionado por 61(63,6%) 

trabalhadores e 20 ( 20,8%) trabalhadores referiram não tê-lo recebido no hospital 

estudado. 58 (60,4%) trabalhadores relataram que os pacientes influenciam no uso 

de luvas de maneira positiva e apenas 43 (44,8%) profissionais referiram que os 

empregadores estão preocupados com sua saúde e bem-estar. 

Quando perguntado se os colegas de trabalho e supervisores incentivam o 

uso de luvas, 22 (22,9%) sujeitos não concordaram que exista incentivo dos colegas 

e 15 (15,7%) profissionais não concordam que ocorra incentivo por parte dos 

supervisores. 68 (70,9%) relataram que a chefia e/ou o SESMT não fiscalizam o uso 

de luvas no hospital. 

Quanto ao uso de luvas pelos colegas em 100% das vezes das punções 

venosas, apenas 3 (3,1%)  trabalhadores afirmaram a referida utilização. 

Ao término do treinamento os sujeitos foram questionados sobre o 

entendimento do conteúdo abordado e sobre a intenção de mudança de 

comportamento (Tabela 9).  
 

 

Tabela 9 – Respostas emitidas pelos trabalhadores de enfermagem do HC-FMRP-
USP referentes à categoria “comprometimento com um plano de ação” (n=96), 
Ribeirão Preto, 2008 

Categoria: comprometimento com um plano de ação Respostas Frequência % 
sim 4 4,2 Tenho dúvidas quando devo ou não usar luvas nas atividades 

rotineiras de trabalho não 92 95,8 
Tenho dúvidas se devo usar luvas para realizar punção venosa sim 1 1 
 não 95 99 

0 a 70% 11 11,5 
71% a 99% 13 13,5 

No próximo mês, considerando todas as vezes que você realizará 
punções venosas, em que porcentagem das vezes você pretende 
usar luvas? 100% 72 75 

 

 

A Tabela 9 mostra que apenas 4 (4,2%) sujeitos apresentaram dúvidas de 

quando usar luvas nas atividades rotineiras de trabalho e um (1,0%) sujeito teve 

dúvida se deve utilizar na punção venosa. 

Em relação à intenção de mudança de comportamento, 72 (75%) profissionais 

se comprometeram em usar luvas na atividade de punção venosa em 100% das vezes. 

Depois de um mês do treinamento, foi aplicado aos mesmos trabalhadores o 

questionário indagando sobre o comportamento assumido quanto ao uso de luvas 

na execução do procedimento de punção venosa e as respostas obtidas encontram-

se na Tabela 10. 



 

 

55

Tabela 10 – Respostas emitidas pelos trabalhadores de enfermagem do HC-FMRP-
USP referentes à categoria “conduta promotora de saúde” (n-96). Ribeirão Preto, 
2009 
Categoria: Conduta promotora de saúde Respostas Frequência % 

0 a 70% 29 30,2 
71% a 99% 33 34,4 

No último mês, considerando todas as vezes que você realizou 
punções venosas, em que porcentagem das vezes você usou luvas? 

100% 34 35,4 
0 a 70% 11 11,5 

71% a 99% 17 17,7 
No próximo mês, considerando todas as vezes que você realizará 
punções venosas, em que porcentagem das vezes você pretende 
usar luvas? 100% 68 70,8 

 

 

Quando indagados sobre a porcentagem das vezes que utilizou luvas na 

atividade de punção venosa no ultimo mês, apenas 34 (35,4%) sujeitos relataram a 

ocorrência em 100% das vezes. Os resultados sobre a intenção de usar luvas em 

100% das punções venosas no mês seguinte após o treinamento foi indicada por 68 

(70,8%) trabalhadores.  

Para análise das categorias do Modelo de Promoção da Saúde, foram 

avaliados os escores obtidos pelas respostas emitidas pelos trabalhadores. A Tabela 

11 mostra a média, desvio-padrão e mediana de cada categoria, chamando a devida 

atenção para a diferença que existe nas respostas de cada questão e que quanto 

mais alta a média, maior é a influência da categoria para o grupo de trabalhadores. 

As respostas relativas à frequência de utilização de luvas foram classificadas como 1 

(0 a 70%), 2 (71% a 99%) e 3 (100%).  

 

 

Tabela 11 – Medianas, médias e desvios-padrão das categorias comportamentais 
referentes ao uso de luvas pelos trabalhadores de enfermagem do HC-FMRP-USP. 
Ribeirão Preto, 2008-2009 

Categorias Variação de 
escores 

Mediana Média Desvio-
padrão 

Conduta prévia (2 itens)*/** 2 – 5 2 1,63 0,64 
Benefícios (5 itens)* 5 – 15 3 2,80 0,40 
Barreiras (9 itens)* 9 – 27 3 2,33 0,84 
Autoeficácia (2 itens)* 2 – 6 3 2,91 0,31 
Sentimento (1 item)* 1 – 3 2 2,15 0,77 
Influências interpessoais (7 itens)*/** 7 – 20 2 2,04 0,83 
Influências situacionais (4 itens)* 4 – 12 3 2,29 0,78 
Comprometimento com um plano (3 itens)*/*** 3 – 7 2 2,19 0,51 
Conduta promotora de saúde (2 itens)* 2 – 6 3 2,32 0,79 

*itens com variação de escore de 1 a 3 
**1 item com escore variando de 1 a 2 
***2 itens com escore variando de 1 a 2 
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Os maiores valores foram identificados nas categorias “percepção de 

autoeficácia” (2,91; DP=0,31) e “percepção de benefícios para a ação” (2,8; DP=0,4) 

e o menor valor na categoria “conduta prévia” (1,63; DP=0,64). 

As Tabelas 12 e 13 apresentam os dados referentes às variáveis que 

definiram os valores usados para melhor identificar os valores relativos à utilização 

de luvas na punção venosa e o efeito do treinamento realizado como estratégia de 

mudança de comportamento dos trabalhadores.  

 

 

Tabela 12 – Menores e maiores valores, médias, medianas, modas e desvios-padrão 
das variáveis definidoras do comportamento dos trabalhadores de enfermagem do 
HC-FMRP-USP em relação à frequência do uso de luvas em porcentagem. Ribeirão 
Preto, 2008-2009 

Variáveis Menor 
valor 

Maior 
valor 

Média Mediana  Moda 

Uso de luvas antes do treinamento 1% 100% 66,8% (DP= 30,8) 80% 90% 
Intenção de uso após o treinamento 3% 100% 91,4% (DP= 21,4) 100% 100% 
Uso de luvas um mês após o 
treinamento 

1% 100% 78,8% (DP= 27,7) 90% 100% 

Intenção de uso um mês após o 
treinamento 

8% 100% 91,4% (DP=18,7) 100% 100% 

 

 

Tabela 13 – Respostas emitidas pelos trabalhadores de enfermagem do HC-FMRP-
USP referentes às variáveis “uso de luvas antes do treinamento”, “intenção de uso 
após o treinamento”, “uso de luvas um mês após o treinamento” e “intenção de uso 
um mês após o treinamento” (n-96). Ribeirão Preto, 2008-2009 

 0 a 70% 71% a 99% 100% 
Variáveis f % f % f % 
Uso de luvas antes do treinamento 45 46,9 34 35,4 17 17,7 
Intenção de uso após o treinamento 11 11,4 13 13,5 72 75,1 
Uso de luvas um mês após o treinamento 29 30,2 33 34,4 34 35,4 
Intenção de uso um mês após o treinamento 11 11,5 17 17,7 68 70,8 

 

 

As respostas obtidas no questionamento ao trabalhador feito antes do 

treinamento sobre o seu comportamento quanto ao uso de luvas na punção venosa, 

revelaram que 17 (17,7%) sujeitos referiram usar luvas todas as vezes que 

realizaram o procedimento, com uma média de 66,8% (DP=30,8%). Ao término do 

treinamento 72 (75,1%) trabalhadores revelaram a intenção de usá-las sempre que 

executar o referido procedimento, categoria esta com média de 91,4% (DP=21,4%). 
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Um mês após a aplicação da intervenção, com dados coletados em janeiro de 

2009, os sujeitos da amostra estudada foram recrutados novamente para responder 

a duas questões sobre o comportamento adotado. Os resultados mostraram que no 

mês que se seguiu ao treinamento, 34 (35,4%) trabalhadores referiram ter utilizado 

luvas em 100% das punções venosas periféricas, com uma média para o grupo de 

78,8% (DP=18,7%). Quanto à intenção de utilizá-las, 68 (70,8%) trabalhadores 

relataram a intenção do uso em 100% das punções, obtendo-se uma média de 

91,4% (DP=18,7%) para esta variável. 
A Tabela 14 apresenta as variáveis do estudo que apresentam correlação 

com a variável “uso de luvas antes do treinamento”. 

 

 

Tabela 14 – Correlação de Spearman* para a variável “uso de luvas antes do 
treinamento” e as demais variáveis. Ribeirão Preto, 2008-2009 

Uso de luvas antes do treinamento Correlação (r) 
Uso de luvas como ato seguro 0.4043* 
Barreira tátil 0.4504* 
Diagnóstico do paciente assistido 0.4348* 
Influência dos colegas 0.5914* 
Afeto pelo uso 0.6592* 

*p< 0,05 
 

 

Constatou-se que a variável “uso de luvas antes do treinamento” tem 

correlação estaticamente significativa com a percepção do uso de luvas como ato 

seguro, com a barreira tátil, com o diagnóstico do paciente, influência dos colegas e 

pelo fato de gostar de utilizá-las para realizar punção venosa. 

Foi analisada a associação das variáveis do Modelo de Promoção da Saúde 

com a intenção de se adotar o comportamento prescrito (Tabela 15).  

 

 

Tabela 15 – Correlação de Spearman para a variável “intenção de uso após o 
treinamento” e as demais variáveis. Ribeirão Preto, 2008-2009  

Intenção de uso após o treinamento Correlação (r) 
Uso de luvas antes do treinamento 0.5518* 
Uso dos colegas 0.4701* 

*p< 0,05  
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Houve correlação estatisticamente significativa para a variável “intenção de 

uso após o treinamento” com as variáveis uso de luvas antes do treinamento e uso 

dos colegas. 

Os resultados obtidos na análise da variável “uso de luvas um mês após o 

treinamento” são demonstrados na Tabela 16.  

 

 

Tabela 16 – Correlação de Spearman para a variável “uso de luvas um mês após o 
treinamento” e as demais variáveis. Ribeirão Preto, 2008-2009  

Uso de luvas um mês após o treinamento Correlação (r) 
Uso de luvas antes do treinamento 0.6051* 
Uso dos colegas 0.4677* 
Sentimento 0.4444* 
Intenção de uso após o treinamento 0.5298* 

*p< 0,05 

 

 

Observa-se na Tabela 16 correlação estatisticamente significativa da variável 

“uso de luvas um mês após o treinamento” com as variáveis: “uso de luvas antes do 

treinamento”, “uso dos colegas”, “sentimento” e “intenção de uso após o 

treinamento”.   

Buscou-se identificar a eficácia do treinamento na mudança de 

comportamento por meio do teste Exato de Fisher analisando os trabalhadores que 

adotaram o comportamento de usar luvas em todas as punções e os trabalhadores 

que aumentaram a frequência de utilização pós-treinamento. A Tabela 17 apresenta 

a análise de associações das categorias “uso de luvas antes do treinamento” e 

“intenção de uso após o treinamento”.  

 

 

Tabela 17 – Distribuição das respostas emitidas pelos trabalhadores segundo as 
variáveis “uso de luvas antes do treinamento” e “intenção de uso após o 
treinamento”. Ribeirão Preto, 2008* 

Intenção de uso após o treinamento 
0 a 70% 71% a 99% 100% Total 

Uso de luvas antes do 
treinamento 

F % F % f % f % 
0 a 70% 11 11,4 10 10,4 24 25,1 45 46,9 
71% a 99% 0 0 3 3,1 31 32,3 34 35,4 
100% 0 0 0 0 17 17,7 17 17,7 
Total 11 11,4 13 13,5 72 75,1 96 100 

*Teste Exato de Fisher – p=0.000 
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Observa-se na tabela apresentada que 55 (57,4%) trabalhadores que tinham 

a frequência de utilização de luvas entre 0 a 99% das punções demonstraram 

interesse em mudar o comportamento e usar luvas em 100% das futuras punções e 

17 (17,7%) sujeitos que previamente relataram usá-las em 100% das vezes que 

realizaram punções mantiveram a intenção de usá-las na mesma frequência, 

havendo assim, diferença estatisticamente significativa entre as variáveis estudadas. 

A Tabela 18 mostra os dados relativos às variáveis “uso de luvas antes do 

treinamento” e “uso de luvas um mês após o treinamento”.   

 

 

Tabela 18 – Distribuição das respostas emitidas pelos trabalhadores segundo as 
variáveis “uso de luvas antes do treinamento” e “uso de luvas um mês após o 
treinamento”. Ribeirão Preto, 2008-2009* 

Uso de luvas um mês após o treinamento 
0 a 70% 71% a 99% 100% Total 

Uso de luvas antes 
do treinamento 

F % f % F % F % 
0 a 70% 25 26 13 13,5 7 7,3 45 46,9 
71% a 99% 3 3,1 16 16,7 15 15,6 34 35,4 
100% 1 1 4 4,2 12 12,5 17 17,7 
Total 29 30,2 33 34,4 34 35,4 96 100 

*Teste Exato de Fisher – p=0.000 
 

 

Pode-se constatar que 25 (26%) trabalhadores que referiram utilizar luvas em 

menos de 70% das vezes e 16 (16,7%) trabalhadores em 71% a 99% das punções 

antes do treinamento não relataram mudança na conduta após o treinamento 

realizado e 8 (8,3%) sujeitos houve diminuição na frequência de utilização das luvas.  

Porém, 22 (22,9%) sujeitos que utilizavam luvas entre 0 a 99% das vezes que 

executaram o procedimento de punção venosa passaram a utilizá-las em 100% das 

vezes após a aplicação do treinamento e 12 (12,5%) sujeitos mantiveram o uso em 

todas as punções. De acordo com o teste realizado, houve associação 

estatisticamente significativa para as variáveis “uso de luvas antes do treinamento” e 

“uso de luvas um mês após o treinamento”. 

A Tabela 19 mostra os resultados obtidos na análise das variáveis “intenção 

de uso após o treinamento” e “uso de luvas um mês após o treinamento”.  
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Tabela 19 – Distribuição das respostas emitidas pelos trabalhadores segundo as 
variáveis “intenção de uso após o treinamento” e “uso de luvas um mês após o 
treinamento”. Ribeirão Preto, 2008-2009* 

 Uso de luvas um mês após o treinamento 
0 a 70% 71% a 99% 100% Total Intenção de uso após o 

treinamento f % f % f % F % 
0 a 70% 11 11,5 0 0 0 0 11 11,5 
71% a 99% 4 4,2 7 7,3 2 2,1 13 13,5 
100% 14 14,5 26 27,1 32 33,3 72 75 
Total 29 30,2 33 34,4 34 35,4 96 100 

*Teste Exato de Fisher – p=0.000 
 

 

Observa-se que 32 (33,3%) sujeitos que relataram intenção de utilizar luvas 

em 100% das vezes realmente as utilizaram. Porém, 40 (41,6%) trabalhadores que 

referiram intenção de sempre usá-las após o treinamento referiram que as utilizaram, 

de fato, em menos de 100% das vezes. Ainda assim, houve associação 

estatisticamente significativa para estas variáveis. 
Com o objetivo de avaliar o treinamento interativo quanto ao tempo de 

eficácia, isto é, se após um mês de sua aplicação o trabalhador ainda manifesta 

intenção de mudança de comportamento, foram analisadas as categorias “intenção 

de uso após o treinamento” e “intenção um mês após o treinamento”. Na Tabela 20 

são apresentadas as respostas emitidas pelos trabalhadores.  

 

 

Tabela 20 – Distribuição das respostas emitidas pelos trabalhadores segundo as 
variáveis “intenção de uso após o treinamento” e “intenção de uso um mês após o 
treinamento”. Ribeirão Preto, 2009* 

 Intenção de uso um mês após o treinamento 
0 a 70% 71% a 99% 100% Total Intenção de uso após o 

treinamento f % f % f % F % 
0 a 70% 5 5,2 3 3,1 3 3,1 11 11,5 
71% a 99% 2 2,1 5 5,2 6 6,2 13 13,5 
100% 4 4,2 9 9,4 59 61,5 72 75 
Total 11 11,5 17 17,7 68 70,8 96 100 

*Teste Exato de Fisher – p=0.000 
 

 

Os dados revelaram que 59 (61,5%) trabalhadores que responderam, no dia 

do treinamento, que pretendiam utilizar luvas em 100% das futuras punções, um 

mês depois continuavam com a intenção de usar luvas em 100% das punções 

venosas periféricas. 
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6 DISCUSSÃO 
 
 

6.1 Adaptação da ferramenta de treinamento  
 
 
Segundo Minayo-Gomez, Thedim-Costa (1997) e Lacaz (2007), um dos 

pressupostos centrais das relações trabalho/saúde/doença é o da participação do 

trabalhador como um sujeito ativo nas transformações do processo saúde-doença 

relacionado com o trabalho. Assim, os materiais educativos em saúde devem ser 

componentes do processo de aprendizagem, e quando usados de maneira 

participativa e interativa podem facilitar a produção de conhecimento (NASH, 1999). 

 Considerando-se que informações escolhidas para compor um material 

educativo devem fornecer elementos para a tomada de decisões (ARAÚJO, 2006), 

em detrimento de prescrever padrões de comportamentos e atitudes (KELLY-

SANTOS; ROZEMBERG, 2006), a ferramenta de multimídia interativa foi escolhida 

para este estudo.   

As tecnologias utilizadas na ferramenta de multimídia permitem não só o 

treinamento em si, mas fornecem o registro de dados individuais do comportamento 

dos participantes que podem ser usados no planejamento de ações de melhoria da 

Qualidade de Vida no Trabalho. 

O uso dos meios digitais de informação não era novidade para os 

trabalhadores de saúde já na década passada quando, segundo (MARIN, 1995), 

muitos hospitais utilizavam computadores para execução de algumas tarefas e 

muitos outros sistemas computacionais eram desenvolvidos para a utilização no 

gerenciamento da saúde, agilizando os processos de tomada de decisão, no 

atendimento aos pacientes e no ensino. 

Segundo Rangel (2006), o que se observa nos últimos anos é uma nova 

postura dos profissionais de enfermagem quanto à utilização de sistemas 

informatizados, uma vez que podem melhorar o rendimento profissional e facilitar as 

atividades laborais. No entanto, para Évora (2007), apesar de sistemas de 

informação serem desenvolvidos para melhorar a eficiência e a produtividade da 

equipe de enfermagem, a chave para o sucesso está na sua aceitação e na 
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disponibilidade de iniciar um processo de mudança dos profissionais e das 

instituições. 

Considera-se que o uso de novas estratégias de treinamento é necessário 

diante das novas formas de organizar o trabalho e dos recursos tecnológicos 

disponíveis. Como proposta de treinamento, a ferramenta usada no estudo de 

Marziale (2007) e agora neste estudo, mostra-se dinâmica, diferente dos 

treinamentos tradicionais motivando a participação dos trabalhadores. 

Segundo Hong e Csaszar (2005), a utilização de programas computacionais 

associados a recursos de multimídia (som, imagens, vídeo, animação de textos e 

gráficos) com objetivos educacionais leva a um significativo aumento da motivação e 

melhoria no aprendizado. 

Este tipo de intervenção, segundo as referidas autoras, tem inúmeras 

vantagens entre elas: a obtenção de dados eficientes e consistentes sobre o 

comportamento de um grande grupo de trabalhadores; não necessita de pessoas 

para realizar o treinamento; é conveniente, pois pode ser realizado no próprio local 

de trabalho; o aprendizado acontece no ritmo do sujeito, pois ele está no comando 

do treinamento; não há perda de dados, pois o sujeito não avança sem ter 

respondido alguma questão e os dados são registrados imediatamente ao término; 

existe um alto nível de interatividade e envolvimento dos participantes; facilidade de 

se obter uma grande quantidade de informações em um único instrumento e 

possibilidade de reprodução do treinamento padronizado.  

No entanto, algumas limitações são mencionadas: o desenvolvimento requer 

o envolvimento de uma equipe multidisciplinar; o custo pode ser elevado; extenso 

período de tempo despendido no desenvolvimento e produção e dificuldade de 

alguns trabalhadores mais velhos em utilizar recursos computacionais. 

Neste estudo identificaram-se como limitações relacionadas à adaptação da 

ferramenta de multimídia o longo período de tempo despendido e o custo. As 

limitações quanto à aplicação foram referentes à disponibilidade de tempo dos 

trabalhadores de enfermagem para executar o treinamento durante a jornada de 

trabalho e utilização dos recursos computacionais por alguns trabalhadores. No 

entanto, foi possível observar que a ferramenta despertou grande interesse e 

motivou a participação dos trabalhadores por apresentar um formato diferente dos 

treinamentos convencionais. 
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6.2 Validação das variáveis  
 

 

Na avaliação da ferramenta de treinamento “Promoção da saúde no trabalho: 

uso de luvas na punção venosa” o questionário pré-treinamento se mostrou confiável 

(α = 0,83). Assim, identifica-se que existe consistência interna e comprovam a 

confiabilidade e estabilidade do instrumento, não sendo necessária a eliminação de 

nenhuma variável.  

 

 

6.3 Aplicação da ferramenta de treinamento  
 

 

O treinamento foi aplicado a uma amostra que apresentou como 

características predominantes o sexo feminino, auxiliares de enfermagem, idades 

entre 22 e 59 anos, tempo de trabalho no hospital inferior a 10 anos e 40,6% dos 

trabalhadores alocados na Clínica Cirúrgica. 

As características individuais são relevantes nas investigações cientificas que 

utilizam como referencial o Modelo de Promoção da Saúde (PENDER; MURDAUGH; 

PARSONS, 2006) adotado no treinamento, por considerar que cada indivíduo possui 

características e experiências únicas, que afetam suas ações e comportamentos. 

Assim, dados pessoais como idade, sexo, tempo, local de trabalho e hábito 

(experiências anteriores da mesma ação) são fatores relevantes na identificação de 

comportamentos e para propor estratégias de mudança comportamental. 

Na investigação realizada por Godin, Naccache e Fortin (1998) sobre 

mudanças de comportamento para o uso de luvas na punção venosa, foi identificado 

a maior intenção de mudança entre os trabalhadores mais jovens.  

Torres, Andrade e Santos (2005) investigando a utilização de Equipamentos 

de Proteção Individual entre profissionais de enfermagem identificaram que o uso de 

luvas na punção venosa foi menor entre os auxiliares de enfermagem quando 

comparado o uso entre técnicos e enfermeiros. 

Em relação à variável tempo de trabalho e experiência profissional adquirida, 

acredita-se que um trabalhador desenvolva maior habilidade quando ele executa os 

procedimentos técnicos por um maior período de tempo e a inexperiência pode ser 
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um fator de risco associado a exposição a material biológico. O estudo realizado por 

Chan (1998) demonstrou que a falta de experiência no trabalho foi responsável por 

57% dos acidentes com material perfurocortante ocorridos entre trabalhadores de 

enfermagem.  

Marziale (2003a) investigando a ocorrência de acidentes de trabalho com 

exposição a material biológico em quatro instituições hospitalares identificou que 

17% dos trabalhadores acidentados possuíam menos de um ano de serviço no 

hospital e 43,3% tinham entre um e seis anos de experiência,  considerou que 

motivo do acidente poderia estar associado à falta de experiência e adaptação às 

rotinas de trabalho, carga de trabalho, idade, fadiga e estresse.  

O uso de luvas é recomendado sempre que o profissional praticar punções 

venosas ou outros procedimentos vasculares (BRASIL, 2005; CDC, 2007, 

SOERENSEN, 2008), porém, os resultados obtidos nesse estudo, revelaram que 

este não foi o comportamento habitual de todos os trabalhadores de enfermagem 

evidenciando-se um comportamento de risco ocupacional. 

Antes do treinamento, foi constatado que apenas 17,7% dos trabalhadores 

referiram ter usado luvas no último mês em 100% das vezes que executaram 

punções venosas.  

A categoria “conduta prévia” dentro do Modelo de Promoção da Saúde 

(PENDER; MURDAUGH; PARSONS, 2006) é considerada a variável de maior 

significância motivacional, pois constitui o núcleo crítico para a intervenção. De 

acordo com o modelo, quanto melhor é a execução da ação no passado, maiores as 

chances de mudança de comportamento; a força do hábito aumenta cada vez que o 

comportamento ocorre e é facilitada com concentração e práticas repetidas. Diante 

disso, o uso de luvas pelos sujeitos investigados para a execução da técnica de 

punção venosa ocorre ou ocorreu muito pouco na situação estudada. Identificamos 

aqui que as chances de ocorrer uma mudança real de comportamento diminuem na 

medida em que a frequência do uso de luvas é pequena. 

Os resultados obtidos relativos à frequência do uso de luvas no estudo ora 

realizado, não divergem dos resultados encontrados em outras investigações. Godin, 

Naccache e Fortin (1998) identificaram que 41% dos trabalhadores de enfermagem, 

da população estudada, referiram usar luvas com todos os pacientes quando existe 

a possibilidade de contato com sangue e fluidos corpóreos.  
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Sarquis e Felli (2000) e Tomazin e Benatti (2001) quando analisaram 

incidências de acidentes de trabalho com exposição a material biológico 

constataram, em ambas investigações, que 50% dos acidentados não faziam uso de 

luvas durante o procedimento executado na ocasião do acidente 

Zapparoli (2005) e Cirelli, Figueiredo e Zem-Mascarenhas (2007) 

constataram, respectivamente, em seus estudos observacionais, que em 55% e 

84,4% das punções venosas executadas por profissionais de enfermagem não 

houve utilização de luvas.  

Segundo Michaelsen et al. (1997) e Brevidelli e Cianciarullo (2006), os níveis 

de adesão ao uso de luvas é maior que para outros equipamentos de proteção entre 

os trabalhadores de enfermagem.  

Sabe-se que apenas o uso desses equipamentos, como as luvas, não é 

suficiente para garantir a segurança aos trabalhadores (MURPHY, 1995). Porém, 

evidências científicas mostram que o uso de luva pode reduzir em 70% o volume de 

sangue injetado quando da ocorrência de perfuração por agulhas de sutura (MAST; 

WOOLWINE; GERBERDING, 1993; BENNETT; HOWARD, 1994) e em casos de 

perfuração com agulhas ocas, a luva pode reduzir de 35% a 50% a inoculação de 

sangue, considerando que parte do fluido pode permanecer no lúmen da agulha 

(ROSE, 1994). Assim, além de impedir o contato com sangue e outros fluidos 

corpóreos com a pele, as luvas são extremamente importantes na proteção dos 

profissionais durante a realização de procedimentos envolvendo material 

perfurocortante, partindo-se da ciência que os fatores de risco para aquisição do 

vírus após exposição ocupacional dependem da quantidade e do grau de contato do 

trabalhador com o sangue inoculado. 

No que ser refere ao acidente de trabalho com material perfurocortante, 

44,8% dos trabalhadores da amostra estudada referiram ter sofrido esse tipo de 

injúria. A coleta de informações a respeito de um acidente possibilita a análise das 

causas, as quais podem determinar se as ocorrências requerem aperfeiçoamento 

técnico na realização dos procedimentos, aquisição de dispositivos mais seguros, 

mudança de comportamento dos funcionários, ou se há falhas no suprimento de 

equipamentos de proteção individual e coletiva (MURPHY, 1995). 

Williams et al. (1994) identificaram a ocorrência de acidentes de trabalho em 

49% trabalhadores da população estudada sendo que a média de ocorrência foi de 
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duas  exposições por trabalhador e apenas 10% dos eventos foram notificados ao 

serviço de segurança no trabalho da instituição. 

Balsamo e Felli (2006) ao analisar os acidentes de trabalho em um hospital 

identificaram predomínio dos acidentes com perfurocortantes (87,50%), sendo que o 

escalpe e a agulha de injeção foram os objetos envolvidos em 35% dos casos. 

De acordo com o Modelo de Promoção da Saúde usado como referencial 

nesse estudo, as variáveis específicas do comportamento têm um significado 

especial em relação à motivação para um dado comportamento, pois representam o 

centro das intervenções, estando sujeitas a modificações através de nossas ações. 

Pender (1996) descreve que quanto maior identificação de sentimentos 

positivos em relação ao comportamento, maior as chances do indivíduo se envolver 

em uma conduta promotora de saúde e o inverso também ocorre.  

Assim, em relação à percepção de benefícios, quanto mais o sujeito 

concordar que a ação lhe traz benefícios, maior a possibilidade de mudança de 

comportamento. A partir dos dados obtidos foi constatado que a maioria dos 

trabalhadores de enfermagem da amostra estudada tinha a percepção que o uso de 

luvas lhes oferece benefícios.  

Os fatores identificados pelos trabalhadores sobre os benefícios de usar luvas 

se referiram à proteção do contato direto com sangue, ao fato da luva ser uma 

barreira protetora, dar segurança, poder prevenir a exposição a sangue e de que a 

sua utilização é imprescindível para sua proteção. 

Os resultados corroboram com os achados de Godin, Naccache e Fortin 

(1998) que identificaram que 41% dos sujeitos acreditavam que o comportamento de 

não usar luvas os expunha ao risco de infecção. 

Balsamo e Felli (2006) identificaram que um dos fatores relatados pelos 

trabalhadores para justificar a falta de adesão ao uso de EPIs, inclusive luvas, no 

momento em que se acidentaram refere-se à crença de que o procedimento 

realizado teoricamente não continha em si o risco de exposição aos líquidos 

corporais humanos. Assim, quanto mais o trabalhador acredita que a luva seja uma 

barreira protetora, maior será a probabilidade utilização. 

O uso de luvas fez com que 57,3% dos trabalhadores se sentissem seguros 

na execução da punção venosa periférica e esse fator é identificado também como 

benéfico para a ação. 
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Williams et al. (1994) ressaltam que indivíduos que acreditam possuir o risco 

de adquirir uma doença têm uma maior propensão para praticar comportamentos 

seguros de forma eficaz. 

Florêncio et al. (2003) citam que a adesão ao uso do EPI está relacionada à 

percepção de que os profissionais têm acerca dos riscos a que estão expostos e da 

susceptibilidade a estes riscos. Muitas vezes, os profissionais banalizam os riscos 

ocupacionais com material biológico, não sabendo, na sua maioria, identificar as 

consequências decorrentes da inobservância do uso de medidas de prevenção.  

Nishide, Benatti e Alexandre (2004) pesquisando a adesão dos profissionais 

ao uso de EPI, constataram que apenas 40% dos trabalhadores faziam uso do 

equipamento de proteção, evidenciando que estes avaliavam de forma equivocada a 

utilização dos mesmos durante os procedimentos a serem realizados, por não 

valorizarem a real importância do seu uso para a prevenção dos acidentes 

ocupacionais. 

Em contrapartida aos benefícios do uso de luvas encontram-se as barreiras 

identificadas pelos trabalhadores que dificultam a adesão ao uso das mesmas. 

Segundo o Modelo Promoção da Saúde (PENDER, 1996), quanto maior o número e 

intensidade das barreiras identificadas, menores são as chances da mudança de 

comportamento ocorrer. 

Neste estudo, as principais barreiras ao uso de luvas identificadas pelos 

trabalhadores foram: diminuição da sensibilidade tátil, dificuldade em manusear a fita 

para fixar o cateter e o tamanho inadequado das luvas. 

Oliveira Filho et al. (2001), Fergunson et al. (2004) e Torres, Andrade e 

Santos (2005) consideram que a diminuição da sensação tátil, hábito de não uso, 

pressa,  conveniência com pessoas que não usam, falta de recursos, desconforto, 

ignorância,  preguiça e a dificuldade de manuseio  de fitas adesivas, especialmente 

esparadrapo, são fatores que interferem no não uso rotineiro de luvas. 

Nascimento (2005) afirma que a utilização de luvas com qualquer fita adesiva 

proporciona insegurança e insatisfação na realização das técnicas de trabalho. 

Muitas vezes este fato expõe o profissional a situações desgastantes, como durante 

a punção venosa, quando a luva fica aderida ao esparadrapo no ato de fixar a 

agulha à pele do cliente. Diante deste problema a referida autora criou um artefato 

denominado de “esparadrapador”, que permite a aplicação da fita sem tocar nas 
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luvas, evitando assim que sejam danificadas, diminuindo a exposição do trabalhador 

ao contato com sangue. 

Um estudo realizado em uma unidade de emergência identificou que a 

barreira mais citada pelos trabalhadores foi a perda de tempo gasto para a utilização 

dos Equipamentos de Proteção Individual (WILLIAMS et al., 1994). 

No entanto, a perda de tempo não foi considerada por 90,7% trabalhadores 

como uma barreira impeditiva ao uso de luvas na punção venosa e 84,4% dos 

trabalhadores discordaram que o uso de luvas aumenta o custo do procedimento. 

Apenas 7,00% dos trabalhadores considerou que a pequena lesão ocasionada pelo 

material perfurocortante não oferece risco de adquirir infecção, ou seja, a maioria 

dos trabalhadores tem a informação de que mesmo pequena a lesão pode levar ao 

adoecimento do profissional. 

Dentre ainda as barreiras identificadas pelos trabalhadores para o uso de 

luvas foram apontadas por 35,4% sujeitos o ressecamento das mãos ocasionado 

pelas luvas entalcadas e por 24% dos sujeitos, a alergia ao látex.  

Existem três tipos mais freqüentes de reações que podem ocorrer com o 

contato ao látex: a dermatite de contato irritativa, a alérgica de hipersensibilidade e a 

imediata do tipo I (MADRIGAL, 2004). 

O uso de luvas de látex com talco tem sido considerado um dos principais 

problemas ocupacionais entre os trabalhadores de saúde devido à exposição às 

proteínas hidrossolúveis. Além das luvas de látex, existem no mercado luvas 

sintéticas de polietileno e de polivinil, porém, elas não oferecem a mesma 

sensibilidade, conforto e segurança dos produtos de látex, os custos são elevados e 

elas tem o nitrilo como matéria prima, produto que dependendo da quantidade pode 

ser cancerígeno (CANUTO; COSTA; SILVA, 2007).  

Cerca da metade dos trabalhadores (54,2%) referiu usar luvas na punção de 

veias periféricas apenas quando há necessidade indicada pelo diagnóstico positivo 

de doença passível de transmissão por fluidos corpóreos do paciente assistido. Esse 

comportamento é considerado de risco ocupacional, pois muitas vezes, diagnóstico 

de contaminação pelos vírus HBV, HCV e HIV é desconhecido até mesmo pelo 

portador da doença e o período para o diagnóstico da doença é variável.   

Segundo Canini (2005), muitos pacientes podem não apresentar sinais e 

sintomas, ou ainda, podem estar na chamada “janela imunológica”, período que vai 
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da entrada do agente no organismo até a formação de anticorpos, não sendo 

passível de detecção por exames sorológicos rotineiros. 

O comportamento de risco também foi constatado em outros estudos. 

Williams et al. (1994) identificaram que 57% dos trabalhadores que indicaram uma 

baixa adesão às precauções-padrão referiram esta atitude ao fato do paciente não 

ter aparência de ser um portador de vírus passível de transmissão ocupacional. Em 

uma investigação qualitativa sobre o uso de luvas na punção venosa, Zapparoli 

(2005) observou que em 35% dos depoimentos foi referido o uso de luvas apenas 

quando era conhecido que o diagnóstico do paciente representava risco de 

contaminação 

Todo trabalhador de saúde deve partir do pressuposto de que todos os 

pacientes podem estar infectados por patógenos passíveis de transmissão de 

infecções e outras patologias e adotar as precauções-padrão (LYMER, RICHT, 

ISAKSSON, 2003). 

Ao analisar os benefícios e barreiras da adesão às precauções-padrão, 

Williams et al. (1994) identificaram que os trabalhadores percebem a inconveniência 

e redução na habilidade para executar suas atividades utilizando luvas mas não se 

justifica a sua não utilização caso o paciente esteja sabidamente infectado ou com 

suspeita de infecção. 

Em relação à percepção de autoeficácia, Pender (1996) discute que sentir-se 

eficaz e hábil num determinado desempenho leva ao encorajamento para a sua 

realização com maior frequência do que se sentir inapto. 

Neste estudo, 92,7% dos sujeitos relataram não concordar que a experiência 

profissional ofereça segurança para realizar punção venosa sem luvas. Esse 

resultado mostra que os trabalhadores têm informação de que a experiência 

profissional adquirida não lhes garante segurança no trabalho. 

Pender (1996) afirma que os indivíduos são atraídos e desempenham tarefas 

e ações de maneira mais competente em situações ou ambientes nos quais eles se 

sentem seguros e tranquilos. Assim, ambientes de trabalho devem oferecer uma 

estrutura adequada para que possam facilitar a realização do trabalho e apoiar o 

desempenho desejado de algumas ações. 

O estudo de Florêncio et al. (2003) mostra que a segurança na realização das 

tarefas pode se tornar um fato traiçoeiro, pois o excesso de confiança na rotina de 

trabalho leva à banalização dos riscos podendo contribuir para aumentar a 
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exposição dos profissionais a riscos biológicos, uma vez que os acidentes são 

imprevisíveis e que na rotina de trabalho nem sempre tudo acontece da mesma 

forma. 

Canini (2005) considera que à medida que o trabalhador adquire maior tempo 

de experiência profissional, maior é sua habilidade em manusear material 

perfurocortante, e isso poderá protegê-lo de sofrer acidente percutâneo. Entretanto o 

trabalhador mais experiente pode julgar-se mais protegido e então relegar as 

medidas preventivas, aumentando sua exposição a situações consideradas de risco. 

Ainda em relação à autoeficácia, 92,7% dos trabalhadores da amostra 

estudada concordam que, mesmo com as barreiras existentes para o uso de luvas, 

eles devem utilizá-las na punção venosa. Godin, Naccache e Fortin (1998) 

identificaram uma predisposição de uso de luvas mesmo com as inúmeras barreiras 

listadas em 76% dos entrevistados. 

Godin et al. (2000) relata que a percepção de barreiras é um dos fatores mais 

importantes pois reflete a capacidade da pessoa em aderir ao comportamento ao 

invés de favorecer a dificuldade encontrada. Os autores sugerem que a habilidade 

de superar obstáculos encontrados devem ser reforçados em programas 

educacionais de promoção da saúde para melhorar a adesão dos trabalhadores às 

precauções-padrão. 

O sentimento de gostar de usar luvas para a punção de veias foi referido por 

apenas 38,6% dos sujeitos. Este dado se torna significativo quando comparado com 

a definição de Pender (1996) onde as condutas associadas ao sentimento positivo 

têm a probabilidade de ser repetidas, enquanto que as associadas ao sentimento 

negativo tem a probabilidade de ser evitadas. 

Em relação à qualidade das luvas oferecidas pelo serviço, apenas 20,8% dos 

trabalhadores estavam satisfeitos quanto à qualidade das luvas, 35,4% quanto à 

adequacidade dos tamanhos e 64,6% dos trabalhadores estavam satisfeitos quanto 

à quantidade das luvas oferecidas pela instituição.  

A NR-32 dispõe sobre a obrigatoriedade da instituição empregadora em 

oferecer EPI aos trabalhadores; mesmo assim, identificou-se nesse estudo a 

existência de problemas na qualidade e nos tamanhos das luvas fornecidas pelo 

hospital.   
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Ramsey e Glenn (1996); Godin et al. (2000) e Lymer, Richt e Isaksson (2004) 

consideram que recursos inadequados ou inacessíveis são obstáculos relatados 

pelos trabalhadores de saúde para a não utilização de luvas.  

Analisando-se a variável “volume de trabalho” como barreira para o não uso 

de luvas na punção venosa identificou-se que 80,2% dos trabalhadores não 

concordam que o volume de trabalho influencie de maneira negativa a utilização de 

luvas. 

Segundo Fisman, Harris e Mittleman (2003) a raiva, a distração e a correria 

no ambiente hospitalar podem ser considerados como fatores de risco aos acidentes 

perfurocortantes e exposição a material biológico. Segundo Florêncio et al. (2003), a 

sobrecarga de trabalho, além de deixar o profissional mais estressado, exige maior 

rapidez na execução das tarefas e muitas vezes induzem a um fazer repetitivo e sem 

planejamento. 

Com relação à categoria “influências interpessoais”, 20,8% dos sujeitos 

afirmaram não ter recebido treinamento na instituição sobre o adequado uso de 

luvas. 

Geralmente, o treinamento de uso de luvas está inserido no treinamento das 

precauções-padrão. Em investigação realizada por Brevidelli e Cianciarullo (2006), 

quando questionados sobre a forma como tomou conhecimento das precauções-

padrão, 39,9% dos trabalhadores de enfermagem referiram ter sido na escola ou 

universidade e 30,8% em palestras no hospital. Ainda quando questionados sobre 

treinamento na instituição, 81% deles relataram tê-lo recebido. 

Dos trabalhadores que participaram do treinamento interativo, 60,4% dos 

sujeitos relataram que os pacientes influenciam o uso de maneira positiva e 81,3% 

percebem que os empregadores estão preocupados com sua saúde e bem-estar de 

alguma maneira. 

Williams et al. (1994) identificaram que os trabalhadores que tiveram mais 

treinamento abordando as precauções-padrão foram mais susceptíveis ao uso de 

luvas para impedir o contato com sangue e realizaram em menor número a 

inadequada prática de reencape de agulhas, responsável por muitos acidentes de 

trabalho. Sulzbach-Hoke (1996) sugerem que o reforço das normas de precauções-

padrão podem contribuir também para melhorar a adesão do uso de luvas. 

Quanto ao incentivo de colegas de trabalho e supervisores para o uso de 

luvas, 22,9% dos trabalhadores não concordam que exista incentivo dos colegas e 
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15,7% não concordam que havia esse incentivo por parte dos supervisores. Quando 

questionado se a chefia ou o SESMT fiscalizam o uso de luvas, 70,9% dos 

trabalhadores relataram que não. 

Gershon et al. (1999) e Godin et al. (2000) consideraram que a adesão às 

precauções-padrão tem forte correlação com a percepção do comprometimento e 

interesse organizacional com a segurança e treinamento para os trabalhadores. 

Os trabalhadores informaram que apenas 3,1% dos colegas utilizam luvas em 

100% das vezes que executam punção venosa. No estudo realizado por  Godin, 

Naccache e Fortin (1998), no entanto, 43% dos trabalhadores da população 

estudada informaram forte adesão ao uso de luvas pelos colegas de trabalho. Esses 

dados oferecem subsídios para o planejamento de ações complementares para 

serem usadas agregadas ao treinamento proposto.      

Após o treinamento identificou-se que 4,2% dos sujeitos informaram ainda ter 

dúvidas sobre o adequado uso de luvas nas atividades rotineiras de trabalho e um 

sujeito informou ainda ter dúvidas sobre a necessidade de usá-las na punção 

venosa periférica. Constatou-se que o treinamento se mostrou esclarecedor para a 

maioria dos trabalhadores.  

Em relação à intenção de mudança de comportamento depois do treinamento, 

75% dos trabalhadores se comprometeram em usar luvas na punção venosa em 

100% das vezes. No estudo de Godin, Naccache e Fortin (1998) a intenção de usá-

las foi constatada entre 80% dos trabalhadores. 

Comparando-se as informações sobre a frequência do uso de luvas na 

punção venosa, constatou-se que existia um baixo índice de utilização antes do 

treinamento (17,7% utilizavam luvas em 100% das punções venosas). Ao final do 

treinamento, os trabalhadores referiram uma forte intenção de mudança de 

comportamento (75,1% dos trabalhadores tinham a intenção de usá-las). Estes 

dados, porém, se mostraram diferentes um mês após o treinamento, onde apenas 

35,4% trabalhadores referiu ter efetivamente usado as luvas em 100% das vezes 

que realizaram punção venosa no último mês e 70,8% dos sujeitos afirmaram 

intenção de usá-las no próximo mês em 100% das punções venosas, lembrando que 

ao final do treinamento essa era a intenção de 75,1% dos profissionais. 

Os resultados do presente estudo indicam que, de modo geral, os 

trabalhadores de enfermagem, depois do treinamento, demonstram intenção de 

mudar o comportamento e usar luvas na execução da punção venosa, mas entre a 
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intenção e a ação propriamente dita, existem elementos que necessitam ser 

investigados para que se efetive a mudança de comportamento, no referencial 

teórico adotado neste estudo estes elementos são denominados “demandas e 

competências contrárias” as quais podem ser investigada em futuras pesquisas. 

A comparação entre as variáveis de desfecho apresentou diferença 

estatisticamente significativa, ou seja, mostra que o treinamento interativo proposto 

foi eficaz para a mudança de comportamento dos trabalhadores de enfermagem 

para a técnica de punção venosa.  

A análise das variáveis do instrumento mostrou que o “uso de luvas antes do 

treinamento” foi influenciada pela percepção do uso como um ato seguro, com a 

barreira tátil, com o diagnóstico conhecido do paciente, uso dos colegas e afeto pelo 

uso. A intenção de usar luvas por sua vez, foi determinada pela conduta prévia e 

pelo uso dos colegas.  

Godin, Naccache e Fortin (1998) identificaram relação da intenção de se usar 

luvas com a percepção do uso dos colegas, com a autoeficácia relacionada à 

possibilidade de se realizar a atividade de punção venosa com luvas, hábito de se 

usar e a percepção de risco de infecção. Levin (1999), Doi e Amigó (2007), ao 

contrário, identificaram que a intenção de se utilizar luvas na atividade de punção 

venosa não se mostrou ser influenciada por outras pessoas, como os colegas de 

trabalho ou supervisores. No entanto, a reação do paciente frente ao uso de luvas se 

mostrou significativa (DOI, AMIGÓ, 2007). 

Doi e Amigó (2007) identificaram que a percepção de consequências (fatores 

relacionados com o ambiente de trabalho que facilita o comportamento) é o principal 

determinante da intenção de usar luvas. Os trabalhadores de enfermagem não 

possuem pressão social para o uso de luvas e seu uso faz parte da rotina de sua 

vida profissional, assim, não cria nenhum efeito adverso ou influência. Identificaram 

ainda que os profissionais que apresentaram uma grande intenção de usar luvas 

tiveram experiências positivas relacionadas ao uso e possuíam mais anos 

trabalhando na profissão.  

Os referidos autores consideram ainda, que a intenção da adoção de um 

comportamento seguro é mais provável de acontecer a partir da demonstração 

prática apresentada pelos próprios profissionais (vivenciar ou não a utilização de 

luvas), e esses resultados explicam porque uma maior adesão tem sido associada 

com um retorno informal, comparado com políticas oficiais. 
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Programas de educação permanente são necessários no serviço devido aos 

constantes avanços das tecnologias utilizadas no ambiente hospitalar e das 

transformações na organização do trabalho. Considera-se que a educação em 

saúde deva ser um processo contínuo e uma das formas de proporcionar o 

desenvolvimento e aperfeiçoamento dos recursos humanos das instituições. É um 

dos caminhos para uma assistência de qualidade; engloba programas de ensino que 

proporcionam aos trabalhadores oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento 

de habilidades em suas ações profissionais, respeitando as particularidades 

pessoais (SOUZA; CERIBELLI, 2004).  

As ações necessárias para a melhoria das condições de trabalho nas 

instituições hospitalares, a minimização dos acidentes de trabalho e a prevenção da 

exposição dos profissionais a material biológico não podem estar centradas apenas 

na adoção de comportamentos seguros pelo trabalhador, mas elas devem ser 

agregadas à mudanças no ambiente laboral, na organização do trabalho, na 

adequação de instrumentos, no uso de agulhas e cateteres intravenosos com 

dispositivo de segurança, na adequada prática de descarte de material 

perfurocortante.  
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7 CONCLUSÃO 
 
 

Os resultados obtidos nesta investigação permitem concluir que, embora o 

uso de luvas na execução do procedimento de punção venosa periférica seja uma 

recomendação mundial e no Brasil é legalmente exigida pela NR-32, constatou-se 

que muitos trabalhadores de enfermagem da amostra estudada não as utilizam. Este 

comportamento é considerado de risco ocupacional, evidenciado pela exposição a 

sangue, devido à possibilidade de os trabalhadores adquirirem infecções letais. 

O uso da ferramenta de multimídia interativa neste estudo teve por finalidade 

estimular a mudança deste comportamento de risco entre os trabalhadores de 

enfermagem, uma vez que em estudos anteriores comportamentos semelhantes 

haviam sido identificados. 

O desenvolvimento deste software mostrou que a tecnologia de multimídia 

interativa surge como uma nova proposta para ser usada em práticas educativas na 

área de Saúde do Trabalhador e Enfermagem do Trabalho, requer um planejamento 

criterioso, envolve profissionais especializados, ferramentas, equipamentos e 

recursos financeiros, podendo ser utilizado por uma infinidade de pessoas por um 

longo período de tempo, porém, tem como fator limitante a dificuldade na utilização 

desta tecnologia por alguns trabalhadores. 

A ferramenta utilizada é composta pelo questionário pré-treinamento, 

treinamento interativo e questionário pós-treinamento. Esses instrumentos 

possibilitam identificar a “conduta prévia”, o “comprometimento com o plano de ação” 

e a “conduta promotora de saúde”.     

 As variáveis do questionário pré-treinamento foram validadas quanto ao 

conteúdo e constructo, obtendo um bom índice de consistência interna (α = 0,83). 

Os principais fatores identificados pelos trabalhadores de enfermagem que 

influenciam o uso de luvas foram: percepção da luva como uma barreira protetora 

para prevenir a ocorrência de acidentes de trabalho com exposição a sangue, 

autoeficácia do uso de luvas como equipamento de proteção individual, carga de 

trabalho adequada, reação positiva do paciente ao uso de luvas pelo trabalhador, 

preocupação dos empregadores com a saúde e bem-estar da equipe de 

enfermagem e incentivo dos supervisores.  
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Os fatores identificados pelos trabalhadores que influenciam negativamente o 

uso de luvas na punção venosa foram: diminuição da sensibilidade tátil, dificuldade 

para fixar o cateter, tamanho inadequado, uso de luvas apenas quando o 

diagnóstico do paciente é conhecido, má qualidade e tamanho das luvas oferecidas 

pelo serviço,  

A maioria dos trabalhadores referiu ter recebido informações sobre a 

necessidade do uso de luvas como uma das precauções-padrão em treinamento 

realizado pelo hospital, porém, informaram que não existe fiscalização do uso de 

luvas pela chefia e/ou Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em 

Medicina do Trabalho.  

O comportamento do adequado uso de luvas na punção venosa periférica 

pelos trabalhadores de enfermagem antes da aplicação da ferramenta de 

treinamento foi de 17,7% dos sujeitos. Após a realização do treinamento, 75,1% dos 

trabalhadores referiram a intenção usar adequadamente luvas na punção venosa 

periférica. Um mês após a realização do treinamento foi constatado, porém, que 

apenas 35,4% trabalhadores referiram ter usado luvas em todos os procedimentos 

de punção venosa periférica   

Houve diferença estatisticamente significativa entre as variáveis apresentadas 

“uso de luvas antes do treinamento”, “intenção de uso após o treinamento” e “uso de 

luvas um mês após o treinamento”, indicando a eficácia da ferramenta de 

treinamento utilizada, ou seja, houve mudança de comportamento nos 

trabalhadores. 

A variável “uso de luvas antes do treinamento” é influenciada pela percepção 

do uso como um ato seguro, barreira tátil, diagnóstico do paciente, uso de luvas 

pelos colegas e afeto ao uso.  

A variável “intenção de uso após o treinamento” tem correlação com o uso de 

luvas antes do treinamento e pelo uso de luvas pelos colegas. Esses resultados 

fornecem informações relevantes para o planejamento de estratégias de 

intervenção.   
As barreiras identificadas pelos trabalhadores também oferecem subsídios 

para o desenvolvimento de produtos e processos visando a maior adesão ao uso de 

luvas, tais como fabricação de luvas que ofereçam maior sensibilidade tátil e maior 

poder de proteção ao trabalhador. 
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Considera-se que a estratégia educativa baseada na promoção da saúde é 

um processo que contribui para a formação e desenvolvimento da consciência crítica 

das pessoas e as capacita como protagonistas de transformação de suas realidades. 

Porém, estratégias preventivas à ocorrência de exposição ocupacional a material 

biológico não podem estar apenas centradas na mudança de comportamento dos 

trabalhadores, há necessidade de melhorias nas condições de trabalho oferecidas 

pelas instituições de saúde que incluem a organização do trabalho, adequação dos 

instrumentos de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, 

relações interpessoais e, sobretudo, as políticas da instituição e governamentais.   
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APÊNDICES 
 

APÊNDICE A – Questionário pré-treinamento 
 

Questões Respostas 
1 - Categoria profissional: 
 

(  ) enfermeiro 
(  ) técnico de enfermagem 
(  ) auxiliar de enfermagem 

2 – Sexo: (  ) masculino 
(  ) feminino 

3 – Data de nascimento:  ___/___/______ 
4 – Ano de admissão na instituição: _____  
41 – Local de trabalho ____________ 
5 – No último mês, considerando todas as vezes que você realizou 
punções venosas, em que porcentagem das vezes você usou 
luvas? 

_____ % 

6– Na última semana, considerando todas as vezes que você 
realizou punções venosas, em que porcentagem das vezes você 
usou luvas? 

_____ % 

7 – Já sofri acidente de trabalho com material pérfurocortante 2. sim 
1. não 

8- Eu utilizo luvas para me proteger do contato direto com sangue 1. não concordo  
2. concordo parcialmente  
3. concordo 

9 – A luva é uma barreira protetora  que evita que eu me 
contamine pelos vírus HIV, hepatite B e C 

1. não concordo  
2. concordo parcialmente  
3. concordo 

10 – Eu acredito que o uso de luvas é imprescindível para minha 
proteção 

1. não concordo  
2. concordo parcialmente  
3. concordo 

11 – Quando uso luvas estou prevenindo a ocorrência de 
acidentes de trabalho com exposição a sangue 

1. concordo 
2. concordo parcialmente 
3. não concordo 

12 – Sinto-me seguro(a) usando luvas ao puncionar uma veia 
 

1. não concordo  
2. concordo parcialmente  
3. concordo 

13 – A disponibilização de luvas de tamanho inadequado ao 
tamanho de minhas mãos é uma barreira para que eu não use 
luvas ao puncionar uma veia 

1. concordo 
2. concordo parcialmente 
3. não concordo 

14 – A diminuição de sensibilidade tátil para a palpação da veia é 
uma barreira que encontro quando uso luvas para puncionar uma 
veia 

1. concordo 
2. concordo parcialmente 
3. não concordo 

15 – A dificuldade em manusear a fita para fixar o cateter é uma 
barreira que encontro ao utilizar luvas para puncionar uma veia 

1. concordo 
2. concordo parcialmente 
3. não concordo 

16 – O ressecamento das minhas mãos pelo talco é uma barreira 
que encontro ao utilizar luvas para puncionar uma veia 

1. concordo 
2. concordo parcialmente 
3. não concordo 

17 – A alergia ao látex é uma barreira que eu encontro ao usar 
luvas para puncionar uma veia 

1. concordo 
2. concordo parcialmente 
3. não concordo 

18 – Utilizar luvas para realizar punção venosa me faz perder 
tempo 

1. concordo 
2. concordo parcialmente 
3. não concordo 

19 – Utilizar luvas todas as vezes que eu realizo punções venosas 
aumenta o custo para a instituição 

1. concordo 
2. concordo parcialmente 
3. não concordo 

20 - Utilizo luvas apenas quando o diagnóstico do paciente oferece 
risco 

1. sim 
2. não 
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21 – Acredito que uma pequena lesão causada pelo acidente com 
material perfurocortante não me oferece perigo de adquirir infecção

1. concordo 
2. concordo parcialmente 
3. não concordo 

22 – A experiência profissional me oferece a segurança necessária 
para que eu não precise usar luvas para a realização de punção 
venosa 

1. concordo 
2. concordo parcialmente 
3. não concordo 

23 - Mesmo com todas as barreiras existentes, sei que posso 
realizar punção venosa utilizando luvas 

1. não concordo  
2. concordo parcialmente  
3. concordo 

24 – Estou satisfeito(a) com a qualidade das luvas oferecida pelo 
meu serviço 

1. não concordo  
2. concordo parcialmente  
3. concordo 

25 – Estou satisfeito(a) com a quantidade de luvas oferecida pelo 
meu serviço 

1. não concordo  
2. concordo parcialmente  
3. concordo 

26 – Estou satisfeito(a) com os tamanhos de luvas oferecida pelo 
meu serviço 

1. não concordo  
2. concordo parcialmente  
3. concordo 

27 -Na maioria das vezes estou sobrecarregado de trabalho e isto 
me atrapalha a usar luvas 

1. concordo 
2. concordo parcialmente 
3. não concordo 

28 – Recebi treinamento neste serviço referente ao uso adequado 
de luvas 

1. não concordo  
2. concordo parcialmente  
3. concordo 

29 – Meus pacientes demonstram satisfação e tranqüilidade 
quando utilizo luvas para realizar punção venosa 

1. não concordo  
2. concordo parcialmente  
3. concordo 

30- Os empregadores estão geralmente preocupados com minha 
saúde e bem-estar 

1. não concordo  
2. concordo parcialmente  
3. concordo 

31 - Os colegas de trabalho me incentivam a utilizar luvas na 
punção venosa 

1. não concordo  
2. concordo parcialmente  
3. concordo 

32 – Os supervisores me incentivam a utilizar luvas na punção 
venosa 

1. não concordo  
2. concordo parcialmente  
3. concordo 

33 – No último mês, considerando todas as vezes que observou 
seus colegas de trabalho realizar punções venosas, em que 
porcentagem das vezes eles estavam usando luvas? 

 
 
_____ % 

34 – Sua chefia ou o SESMT fiscalizam o uso de luvas? 2. sim 
1. não 

35 – Gosto de usar luvas para realizar punção venosa 
 

1. não concordo  
2. concordo parcialmente  
3. concordo 
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APÊNDICE B – Questionário pós-treinamento 
 

36 - Tenho dúvidas quando devo ou não usar luvas nas atividades 
rotineiras de trabalho 

1. sim 
2. não 

37 - Tenho dúvidas se devo usar luvas para realizar punção 
venosa 

1. sim 
2. não 

38 – No próximo mês, considerando todas as vezes que você 
realizará punções venosas, em que porcentagem das vezes você 
pretende usar luvas? 

 
 
_____ % 
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APÊNDICE C – Questionário pós-treinamento tardio   
 
Cód: _______  
39. No último mês, considerando todas as vezes que você realizou 
punções venosas, em que porcentagem das vezes você usou luvas? 

_____ % 
 

40. No próximo mês, considerando todas as vezes que você 
realizará punções venosas, em que porcentagem das vezes você 
pretende usar luvas? 

______ % 
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APÊNDICE D – Termo de consentimento livre e esclarecido  

 

 
Prezado(a) Sr(a) 
  

Estamos desenvolvendo a pesquisa intitulada “Promoção da saúde do 
trabalhador de enfermagem: intervenção para a técnica segura de punção venosa”, 
para desenvolvimento da tese de doutorado na EERP/USP. O objetivo desta é 
construir, aplicar e avaliar um programa interativo para a execução da técnica segura 
de punção venosa. O interesse na pesquisa justifica-se na necessidade de promover 
a saúde dos trabalhadores por meio de comportamentos seguros no ambiente de 
trabalho. 
 Para tanto, pedimos sua colaboração no sentido de participar de um 
treinamento que tem a duração de 20 minutos, realizado por meio de CDRom e 
responder a um questionário que será aplicado 1 mês após o treinamento. 
 As informações serão tratadas com absoluto sigilo, não sendo publicado o 
seu nome ou qualquer dado que possa te identificar. A qualquer momento você 
poderá pedir esclarecimentos sobre a pesquisa, bem como retirar este 
consentimento e interromper sua participação na pesquisa. A sua participação ou 
não na pesquisa não acarretará nenhum prejuízo, risco ou desconforto para você. 
 Sua colaboração é de extrema importância para esta pesquisa e auxiliará na 
elaboração de estratégias seguras para o trabalho dos profissionais de saúde  
 
 
 
Eu, ______________________________________________________________, 
tendo recebido as informações acima e ciente do exposto, aceito participar da 
pesquisa de forma livre e esclarecida, assinando este documento com a garantia de 
que meu nome será preservado. 
 
 Ribeirão Preto,______ de _____________________ de _______. 
 
 
______________________________________ 
Assinatura  
 
Pesquisadora: Enfª Amanda dos Santos Zapparoli 
R: Albert Einstein, 1075 ap. 14 -  Ribeirão Preto - SP 
Tel: (16) 3966 6825 / (11) 8409 5775  e-mail: a_zapparoli@yahoo.com.br 
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APÊNDICE E – Um exemplo de script 

 

Cena Gráficos de computador Texto Vídeo Áudio 
1. Imagem de uma caixa de 

som com indicação para 
clicar quando o cursor 
passar por ela 

Por favor, ajuste o volume 
se necessário 
Click aqui para continuar 

- Uma amostra de som 
para regulagem do 
volume do 
computador 

2. - Imagem do vídeo 1 com 
lugar para iniciar a 
apresentação com barra de 
rolagem. No canto da tela, 
aparecem duas setas 
indicativas para voltar e para 
continuar 
- Ao término da 
apresentação do vídeo, 
existe as opções de voltar 
ou continuar 

Série: promoção da saúde 
no trabalho 

Aparecimento 
do vídeo que 
mostra a 
pesquisadora 
descrevendo 
as instruções 
do programa 
de treinamento 

Pesquisadora: “Olá, 
você é nosso 
convidado para 
participar do 
programa de 
promoção da saúde 
no trabalho. 
Solicitamos que você 
autorize sua 
participação 
preenchendo o termo 
apresentado a seguir, 
informando os dados 
solicitados”  

3. - Imagem da descrição das 
etapas do programa de 
treinamento, que inclui: 
a)Identificação / 
Consentimento/ Dados 
complementares 
b)Questionário 
c)Treinamento 
d)Questionário 
- Apresentação do termo de 
consentimento livre e 
esclarecimento de 
participação. Haverá 
espaços em branco para 
preenchimento dos dados 
dos sujeitos 
- Ao término do termo, 
haverá um local para click 
“concordo em participar” e 
passará para a próxima 
etapa ou “não concordo em 
participar”, onde o sujeito 
encerrará sua participação 
- Não será permitido avançar 
em nenhuma etapa sem o 
preenchimento completo dos 
campos  

Termo de consentimento 
livre e esclarecimento de 
participação 
 
Eu (nome completo) , 
nascido em (dd/mm/aaaa)   
atuante no (hospital)  na 
(unidade) ,  local ( Estado), 
(cidade)  estou ciente que 
minha participação é 
voluntária e que posso 
interromper minha 
participação. Estou  
esclarecido que minha 
participação não acarretará 
prejuízos profissionais e/ou 
pessoais e que as  
informações serão tratadas 
de forma sigilosa e serão 
divulgadas em artigos 
científicos. Minha  
participação consistirá em 
responder as questões 
apresentadas a seguir e 
participar do treinamento 
interativo hoje.  
Data: automático 

_ _ 
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APÊNDICE F – Exemplos de tela do treinamento interativo 
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APÊNDICE G – CD ROM 
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ANEXO 
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