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Resumo:
O objetivo foi elencar os principais aspectos observados e relacionados com o exercício
profissional, os equipamentos utilizados no ambiente de trabalho, os equipamentos de
proteção individual (EPI) e as instalações das Unidades Básicas de Saúde (UBS) do
município de Maravilha (SC). Estudo observacional com abordagem qualitativa. O estudo foi
realizado em seis UBS do município, por meio de observação do local de trabalho e entrevista
com a enfermeira coordenadora de cada UBS. O questionário foi aplicado de forma individual
entre os meses de junho e julho de 2016. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa (CEP) da Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC), sob protocolo
número 1.966.071. Das seis UBS analisadas, quatro apresentavam problemas quanto a
arquitetura, considerando a legislação sanitária para locais prestadores de serviços de saúde
(RDC/ANVISA 50), o que aumentava os riscos tanto para os profissionais quanto para os
pacientes atendidos. Os lavatórios e torneiras estavam de acordo com a legislação nas seis
UBS, assim como a ventilação e iluminação. Os resíduos biológicos possuíam coleta e
destinação correta nas seis UBS. Quanto aos EPIs, todos eram disponibilizados, porém nem
sempre utilizados pelos profissionais das seis UBS, sendo que quando utilizados, sempre o
faziam de forma correta. Assim, de forma geral, as seis UBS estão de acordo com os cuidados
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constantes na Política Nacional de Atenção Básica, no que tange a saúde dos trabalhadores,
bem como, cumprem o Programa de Proteção de Riscos Ambientais (PPRA) e o Programa de
Controle Médico da Saúde Ocupacional (PCMSO) para os serviços públicos em saúde.
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