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A saúde do trabalhador é uma política pública de saúde que abrange tanto a promoção da 

saúde quanto a prevenção de doenças e agravos a saúde dos trabalhadores, minimizando 

assim o alto índice de mortalidade relacionado ao processo de trabalho através do qual o 

trabalhador, está exposto a inúmeras formas especifica de adoecer ou até mesmo morrer. O 

discute a abordagem de cunho qualitativo, de natureza descritiva. Onde será analisada a 

percepção da equipe de enfermagem sobre o uso dos equipamentos de proteção individual em 

uma emergência de um hospital do recôncavo baiano. Em função disso o estudo terá como 

objetivo geral: analisar a percepção da equipe de enfermagem sobre o uso dos EPI em uma 

emergência de um hospital do Recôncavo Baiano. Para atender esse objetivo geral foram 

elencados como objetivos específicos: traçar o perfil da equipe de enfermagem que atua na 

emergência do referido hospital; Identificar os tipos de riscos que vulnerabilizam os 

profissionais de enfermagem que atuam na emergência; Avaliar adesão ao uso dos EPIs pela 

equipe de enfermagem que atua na emergência e realizar verificação de disponibilidade dos 

mesmos no setor avaliado. O método empírico será embasado nas respostas da equipe de 

enfermagem, onde estarão incluídos enfermeiros e técnicos de enfermagem atuantes da área. 

Nesse sentido, o trabalho contribui com as lacunas ainda existentes na literatura científica 

quanto à importância dos equipamentos de proteção individual, para a prevenção de agravos à 

saúde da equipe de enfermagem na rede. Espera-se com esse estudo, a possibilidade de 

construção e replicação de medidas de prevenção, intervenção que sejam capazes de colaborar 

com a melhoria das condições de trabalho dos profissionais da rede hospitalar para que 

possam trazer prazer e satisfação laboral. 
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