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A part ir da vlvencia profissional com a constatação de a lto risco 
ocupacional aos componentes da equ ipe de enfermagem, decorrente do 
não cumprimento das normas de Precauções U n iversais - PU ,  real izou-se 
um estudo com o objetivo de verificar se esses componentes conheciam e 
apl icavam tais precauções. A mostra constitu i u-se de 6 1  enfermeiros, 1 73 
auxi l iares de enfermagem e 66 atendentes de enfermagem atuantes em 
cl í n icas cirúrg ica ,  médica ,  terapia intensiva e pronto socorro , de um 
hospital geral governamenta l  do mun icípio de São Paulo.  O instrumento 
uti l izado foi um formu lário apl icado por meio de entrevista real izada pela 
pesqu isadora ,  com questões elaboradas de modo que as respostas 
possib i l itassem checar e inferir as atitudes em relação à apl icação das PU .  
Verificou-se que  66,3% dos componentes da equ ipe de enfermagem 
desconheciam as precauções e, 83 ,3% não as apl icavam.  Em todas as 
categorias estudadas , a porcentagem dos que d iziam apl icar as PU ,  foi 
sign ificantemente maior que a das atitudes inferidas .  Na terapia intensiva e 
no pronto socorro (un idades de emergência) ,  apl icavam-se mais as PU que 
nos outros locais .  O período de formação dos enfermeiros e dos auxi l iares 
de enfermagem, mostrou associação apenas com a apl icação, pois os 
formados após 1 988 , o ano da d ivu lgação das PU ,  as apl icavam mais que 
os formados anteriormente . A d ispl icência , sendo aqu i  considerada pelo 
fato de conhecer as P U ,  porém não praticá-Ias, foi observada entre os 
enfermeiros e os auxi l iares de enfermagem, em quase todos os locais de 
trabalho,  exceto no pronto socorro . 
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